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1 Sammanfattning och slutsatser

Scenarier och förutsättningar
För att utreda hur miljötillståndet i luft, mark och vatten påverkas i ett framtida förändrat klimat
behövs framtidsscenarier som på bästa möjliga sätt beskriver hur olika påverkansfaktorer kommer
att förändras. Inom CLEO har scenarier sammanställts och utvecklats för klimat, utsläpp av
luftföroreningar i Europa samt för hur skogstillväxt och skogsbruk förväntas förändras i framtiden.
Scenarierna har anpassats och utvecklats för att kunna ligga till grund för modellberäkningar och
utvärderingar avseende de vetenskapliga frågeställningar som berörs i programmet.
Klimat
Två framtida regionala klimatprojektioner från SMHI har använts inom CLEO, baserade på ECHAM
och HADLEY (två ledande globala klimatmodeller). Dessa har visats väl representera spridningen
inom de klimatprojektioner som finns tillgängliga i nuläget med avseende på graden av framtida
förändringar. Fram till mitten på seklet visar projektionerna för Sverige på en ökning av
årsmedeltemperaturen, i ECHAM med c:a 2-2.5°C och i HADLEY med ytterligare c:a 1°C. Ökningen är
kraftigare i norra än i södra Sverige. Till slutet av seklet är ökningen i båda projektionerna mellan 3.5
och 5°C, även i denna period med kraftigast ökning i norr. Vad gäller årsmedelnederbörd ökar denna i
projektion HADLEY med 150-300 mm i fjällkedjan fram till mitten av seklet. I sydöstra Sverige är
ökningen av årsnederbörden 50-100 mm. I ECHAM är ökningen generellt avsevärt lägre och i västra
Sverige indikeras ingen förändring jämfört med idag. Fram till slutet av seklet är ökningen kraftigare i
båda projektionerna, med upp till 400 mm i norra Sverige och 50-200 mm i södra Sverige.
Avrinningen ökar också något, främst i norra Sverige. I södra delen av landet kompenseras en stor del
av den ökade nederbörden med högre avdunstning.
Luftföroreningar
Historiska uppskattningar och prognoser för framtida utsläpp av luftföroreningar har samlats i ett
scenario kallat CLEO Eurobase och bygger dels på Europeiska scenarier som ligger till grund för den
pågående revideringen av EU:s luftpolitik (emissioner i tidsperioden 2005 till 2030), dels på resultat
från europeiska forskningsprogram (emissioner i tidsperioderna 1960 till 2000 och 2035 till 2050).
Det sammaställda scenariot visar att efter en lång period av dramatiskt minskande utsläpp från 1980,
så ökar de europeiska utsläppen av svaveldioxid (SO2) något under perioden 2025 till 2030, från 6 910
kton till 7 070 kton. Även utsläpp från internationell sjöfart ökar.
Utsläpp av kväveoxider (NOX) i Europa minskar fram till 2030 men ökar därefter. Sjöfartens NOXutsläpp ökar under hela perioden. Utsläppskurvan av kolmonoxid (CO) följer trenden för NOX.
Utsläppsprognoser för flyktiga kolväten (NMVOC) är osäkra och i CLEO Eurobase har antagits ett
scenario med något lägre utsläpp än andra uppskattningar för perioden 2000 - 2050.

För ammoniak (NH3) är utsläppskurvan i stort sett helt beroende på jordbrukssektorns förväntade
utveckling. I vår sammanställning minskar NH3 utsläppen mellan år 1990 och 2010 för att därefter
öka fram till 2050.
Skogsbruksscenarier
Tre scenarier för framtida skogsbruk i Sverige har formulerats för tidsperioden 2010-2100: BUS
(BUSiness as usual) som representerar dagens skogsbruk; MBR (Medium Biomass Removal)
motsvarande ett högre uttag av biomassa men med miljörestriktioner samt HBR (High Biomass
Removal) som ska representera ett betydligt högre uttag av biomassa. Samtliga scenarier bygger på
underlag från SKA VB-08 med kompletteringar av data avseende stubbuttag, gödsling, kalkning samt
askåterföring. Klimatets inverkan på skogens tillväxt är inkluderat i alla scenarier. Samtliga scenarier
visar på ett intensifierat skogsbruk i framtiden, med ett högre biomassauttag från skogen, både med
avseende på stammar, GROT och stubbar, mer gödsling av skogsmarken och ökad askåterföring.
Markanvändningen förändras inte alls, varken i BUS- eller HBR-scenariot under 100-årsperioden. I
HBR-scenariot däremot förväntas den produktiva skogsmarksarealen öka genom beskogning av
åkermark. Scenarierna visar att trädslagsfördelningen ändras under 100-årsperioden, med en ökad
andel gran på bekostnad av tall. I norra Sverige ökar dock tallskogen på bekostnad av gran. Lövträdsandelen förväntas öka något under de kommande 100 åren. Tillväxthöjande åtgärder, men
framförallt klimatförändringen, leder till att både tillväxt och avverkning ökar i samtliga scenarier från
2020 och framåt. Stamuttaget vid avverkning (ton torrsubstans) förväntas öka med 45 % i BUS, 62 % i
MBR och 70 % i HBR från 2010 till 2100. Arealerna för markberedning, röjning, gallring,
slutavverkning och GROT-uttag ökar i samtliga scenarier över 100-årsperioden. Även arealen för
stubbuttag ökar över tiden i MBR och HBR-scenarierna. Eftersom även arealen för askåterföring ökar
i samtliga scenarier, skulle detta kunna kompensera för de ökade näringsförlusterna vid ett framtida
högre biomassauttag från skogen. När det gäller gödsling, förväntas arealen för konventionell
gödsling öka i BUS-scenariot, däremot minskar den konventionella gödslingen i de övriga scenarierna,
eftersom man istället går över till s.k. behovsanpassad gödsling (BAG).
Spridning, deposition och effekter av luftföroreningar i ett förändrat klimat
Framtida nedfall av luftföroreningar till våra ekosystem kommer att påverkas av såväl utsläppsnivåer
som förändringar i klimat. Förändringarna i depositionen av svavel och kväve över Sverige fram till
2050 kommer huvudsakligen att styras av förändringar av utsläppen i Europa. Klimatförändringarna
spelar en mindre roll även om de påverkar uppehållstiden av luftföroreningar i atmosfären och
därmed hur långt svavel och kväve kan transporteras inom Europa.
Sett över Europa som helhet beräknas nedfallet av svavel och oxiderat kväve minska med
storleksordningen 60 respektive 40 % mellan 2000 och 2050. Enligt gällande prognoser kommer
utsläppen av NH3 inte att minska i lika stor utsträckning varför nedfallet av reducerat kväve kommer
att vara i stort sett oförändrat, med en viss ökning nära källområden. Denna ökning beror på att
halterna av sulfat och salpetersyra i atmosfären minskar kraftigt vilket påverkar bildningen av
partiklar från ammoniak och därmed långdistanstransporten.
Bakgrundshalten av PM2;5 i Sverige kommer att variera från ca 7 µg m-3 i Skåne till ca 2 µg m-3 i
Jämtland. De dominerande komponenterna i PM2;5 är sulfat (ca 20 %) och organiska ämnena (ca 3550 %). Den organiska fraktionen är komplex och inom CLEO-projektet har vi utvecklat en
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modellbeskrivning av emissioner och atmosfäriska processer, som möjliggör en bättre representation
av denna.
Den förmodade antropogena emissionsförändringen mellan 2005 och 2030 (CLEO Eurobase scenario)
leder till en tydlig minskning av PM2;5-halten i hela Sverige. I Skåne är minskningen omkring 2 µg m-3
(ca 30 %) och i hela Götaland och delar av Svealand större än 1 µg m-3 (ca 20 %) medan minskningen i
norra Sverige är mindre än 0.5 µg m-3 (ca 10 %).
Vedeldningen är den klart dominerande antropogena källan till organiska partiklar i Europa. Nya
europeiska vedemissionventeringar, från det nederländska forskningsinstitutet TNO, indikerar att
denna källa underskattats (för Sverige bedöms att endast ca 1/3 av den verkliga emissionen
inkluderats). Den stora osäkerheten i vedeldningsemissionerna gör att de beräknade förändringarna
av PM2,5 också blir osäkra. Detta gäller speciellt de framtida halterna av organiska partiklar.
Det finns en mängd frågetecken kring hur biogena emissioner av flyktiga kolväten (VOC) kommer att
utvecklas med ett förändrat klimat. Ökad förekomst av insektsangrepp på träd kan komma att leda
till betydande ökningar av stress-inducerade emissioner av partikelbildande ämnen och därigenom
ökande halter av sekundär organisk aerosol.
Ozonhalternas utveckling i norra Europa under de senaste drygt tjugo åren karakteriseras av att de
högsta halterna har minskat medan de lägsta och medelhöga halterna har ökat. Stigande
hemisfäriska bakgrundshalter förklarar troligen de stigande låga till medelhöga ozonhalterna.
Årsmaximum av glidande 8-timmars ozonmedelhalt minskar signifikant i södra Sverige, men
förändras ej i norra Sverige. Modellberäkningar såväl som trender beräknade från observationer
tyder dock på att målvärdet för det maximala 8-timmarsmedelvärdet av ozonhalten, som används för
att skydda människors hälsa inom miljökvalitetsmålet Frisk Luft, fortsatt kommer att överskridas år
2050.
Det finns ingen statistiskt säkerställd förändring under de senaste 20 åren vad gäller inverkan på
växtligheten baserat på exponeringsindex AOT40 (ackumulerad ozonhalt över 40 ppb). AOT40
överskrider målvärdet som gäller preciseringen inom Frisk Luft, i södra men inte i norra Sverige. Om
utsläppen av ozonbildande ämnen till år 2050 minskar i enlighet med framtida utsläppsscenarier
kommer målvärdet till skydd för växtligheten baserat på AOT40 inte längre överskridas i Sverige och
inte heller i stora delar av norra Europa. Dessa scenarier utgår dock från att de hemisfäriska
bakgrundhalterna inte ändras nämnvärt. Ozonexponeringen av växtligheten beräknat som ozonflux,
en alternativ och mer korrekt effektindikator, kommer i södra Sverige inte att underskrida det
målvärde som används inom LRTAP-konventionen till år 2050.
Läckage av N, DOC och ANC från skogsmark vid förändringar i skogsbruk deposition och klimat
Denna del av CLEO-projektet syftade till att kvantifiera den kombinerade effekten av förändrat
klimat, atmosfäriskt nedfall och skogsbruk på markutlakning och försurning i hela Sverige. För att
göra detta har vi använt beräkningsmodeller i kombination med mätdata. Vi har gjort detta i fyra steg
för att:
(1) Jämföra modellbeskrivningarna i fyra numeriska utlakningsmodeller som beskriver utbytet
mellan mark och vatten. Vi fann både likheter och olikheter mellan modellerna.
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(2) Utvärdera vädrets och klimatets inverkan på vattendragens kemi i nio väl undersökta små
svenska skogsområden. Vi kom fram till att vattenkemi i små bäckar inte är känslig för
temperaturförändringar men däremot för ändrat vattenflöde.
(3) Skala upp transport av kväve (N), fosfor (P), löst organiskt kol (DOC) och syraneutraliserande
förmåga (ANC) för hela landet genom att koppla delar av de olika utlakningsmodellerna till
ett nationellt beräkningssystem. Rimligheten i modellberäkningarna utvärderades genom
jämförelser mot mätningar. För transport till havet var retentionen i sjöar och vattendrag
betydande för kväve, medan retentionen av DOC var mindre.
(4) Beräkna den kombinerade effekten av ändrat klimat, atmosfärsdeposition och skogsbruk i
totalt 18 scenarier för hela landet med hög rumslig upplösning. Resultaten indikerar måttlig
ökning av DOC-halter (baserat på två modeller), minskning eller ökning av N (beroende på
modell) och små förändringar av aciditet och alkalinitet (en modell) fram till år 2030.
En känslighetsanalys av enskilda påverkansfaktorer från en av modellerna för hela landet visade att
förändringar i klimatet kan betyda mer för kväveläckaget än förändringar i deposition och skogsbruk.
Halten av kväve ökade med ökande temperatur, men den totala transporten till havet var nästan
oförändrad. Förändringar i nederbörden gav relativt stort utslag på både halter och transport för hela
landet, medan däremot skogsbruksscenarierna hade mindre inverkan på de beräknade läckagen,
liksom minskad atmosfärsdeposition.
I de kombinerade scenarierna var förändringarna i halter och ämnestransport som kvantifierades
förhållandevis små fram till år 2050, särskilt i relation till osäkerheterna i modeller och indata, och i
relation till den naturliga variationen. De kombinerade beräkningarna utgår från realistiskt
sammansatta scenarier för förändringar i klimat, deposition och skogsbruk, gällande för olika årtal i
framtiden. Användandet av flera modeller kan vara en fördel som en metod för att belysa
osäkerheten i resultaten. Resultaten från de kombinerade scenarioberäkningarna i relation till
miljömålen Bara naturlig försurning och Ingen övergödning kan sammanfattas enligt:
-

-

-

Skogsbruksscenarierna med måttligt respektive högt uttag gav enligt beräkningarna
minskningar om några procent jämfört med ”business as usual”, för kväve. För DOC blev
resultaten en ökning med strax över 10 %.
DOC-halterna ökade måttligt i klimatscenarierna (ca 2-7 %) enligt båda de använda
modellerna.
För förändringana i kvävehalterna i avrinningen från skog erhölls delvis motstridiga resultat,
då halterna minskade i klimatscenarierna svagt enligt en modell, men ökade enligt den
andra.
Skillnaderna i utlakningen av aciditet och alkalinitet beräknas vara relativt små fram till år
2030. På längre sikt har intensivt skogsbruk potential att orsaka ökad försurning som delvis
motverkas av ökad vittring i det varmare och fuktigare klimat. Luftföroreningarnas effekter
blir måttliga.
Synergier och konflikter – effekter av intensifierat skogsbruk

Uttag av GROT, samt gödsling som ökar tillväxten, innebär större mängder förnybar energi som kan
ersätta fossila bränslen som ett led i klimatarbetet. Det kan leda till både synergier och konflikter
med andra miljömål. Följande slutsatser behandlar synergier och konflikter för Bara naturlig
försurning, Ingen övergödning och Giftfri miljö.
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-

-

-

-

-

GROT-uttag innebär en konfliktrisk med miljömålet Bara naturlig försurning. Risken finns i
hela Sverige, men är störst i de södra delarna. På beståndsnivå innebär GROT-uttag en
bortförsel av baskatjoner i samma storleksordning som det försurande nedfallet, men
effekterna till 2020/2030 kan förväntas vara relativt små eftersom markprocesserna är
långsamma. Effekterna på ytvatten på så pass kort sikt förutspås vara ännu mindre. Även om
effekterna förväntas vara små på kort sikt går de i fel riktning, och förutspås öka på sikt.
Näringskompensation i form av askåterföring innebär att buffringskapacitet förs tillbaka, och
motverkar därmed konfliktrisken.
Kvävelättnaden som uppstår vid GROT-uttag kan motverka försurningseffekten och därmed
ge en synergieffekt för Bara naturlig försurning. I dagsläget kan kvävelättnaden förväntas
motverka försurningen enbart i delar av sydvästra Sverige, eftersom det är den enda del där
det finns mer kväve än vad skogen kan ta upp, vilket indikeras av betydligt förhöjda
nitratkvävehalter i markvattnet. I ett förändrat klimat kan kvävelättnaden påverka även
andra områden, om nettoeffekten på kväveprocesserna blir ökad tillgång på kväve. Även om
kvävelättnaden motverkar försurningen innebär den bortförda buffringskapaciteten negativ
påverkan för miljömålet Bara naturlig försurning. GROT-uttag följt av askåterföring innebär
att buffringskapaciteten återförs, vilket minimierar försurningspåverkan samtidigt som
kvävelättnaden kan ge en synergieffekt både för Bara naturlig försurning och Ingen
övergödning.
Gödsling innebär en risk för konflikt med miljömålen Ingen övergödning och Bara naturlig
försurning. Risken är störst i de mer kväverika områdena i sydväst. Rekommendationerna för
konventionell gödsling är utformade så att risken för förhöjd kväveutlakning minimeras,
bland annat medges ingen gödsling i sydvästra Sverige. Försök med behovsanpassad gödsling
(BAG) visar på ett spann från låg utlakning till mycket hög utlakning efter gödslingen. De två
experiment där utlakningen var som störst ligger i sydväst, men även i andra områden finns
exempel med kraftigt förhöjd utlakning efter BAG. Resultaten från experiment, modellering
och uppskalningsstudier visar att BAG med nuvarande kunskaper inte kan utföras utan risk
för kraftigt förhöjd kväveutlakning.
Ökad frekvens av körningar i kombination med varmare och fuktigare vintrar i delar av
Sverige kan öka risken för körskador. Markstörningar leder inte alltid till förhöjda halter av
metylkvicksilver, men empiriska data visar på ett statistiskt samband. Ökade körningar till
följd av ökat skogsbränsleuttag, askåterföring och gödsling kan därmed innebära en
konfliktrisk med miljömålet Giftfri miljö. En uppskalningsstudie visar på något högre halter av
metylkvicksilver vid ett intensifierat skogsbruk, i hela Sverige. Halterna av metylkvicksilver är
generellt högst i sydväst.
I takt med att det atmosfäriska nedfallet minskar, ökar betydelsen av andra former av
störningar på miljömålen Bara naturlig försurning och Ingen övergödning. Havssaltsepisoder i
sura skogsmarker kan leda till kraftiga surstötar. Störningar som leder till att träd skadas eller
dör, till exempel stormar och skadeangrepp, kan innebära större effekter på kväveutlakning
och försurning i kväverika marker, till exempel marker som gödslats. Effekten av störningarna
kan samverka med effekter från både skogsbruk och klimat.
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Luftföroreningars klimatpåverkan och synergier och konflikter i åtgärdsstrategier
Generella slutsatser kring hur man kan maximera synergier och minimera konflikter mellan åtgärder
för att minska utsläpp av växthusgaser och luftföroreningar är svåra att dra, men följande punkter
presenterar generella tumregler och viktiga aspekter som bör tänkas på vid utformning av
åtgärdsarbetet för att minska utsläpp.
-

-

-

-

-

Klimatpåverkan från luftföroreningar behöver numera i allt väsentligt inte beaktas i Sverige.
Arbete med att minska luftföroreningar bör motiveras med effekter på luftkvalitet, marknära
ozon, försurning, och övergödning. Undantaget från denna tumregel är utsläppsminskningar
av metan.
Ozon och den ozonbildande klimatgasen metan är troligtvis de viktigaste svenska
luftföroreningarna ur ett klimatperspektiv. Åtgärder riktade mot att minska utsläpp av metan
bör vara de enda svenska luftföroreningsåtgärderna med signifikanta klimateffekter.
Framtida åtgärder för att minska utsläpp av luftföroreningar bör även innebära märkbara
minskningar av CO2-utsläpp.
Åtgärder för att minska utsläpp av CO2 är oftast förknippade med minskade utsläpp av
luftföroreningar. Detta leder till samhällsekonomiska vinster genom lägre förekomst av
hälsoeffekter och lägre kostnader för investeringar i luftreningsteknik. Detta försummas
oftast i analyser av klimatåtgärder. Konsekvenser av detta är bland annat en skev bild av vilka
åtgärder som är bäst för Sverige, och att vissa av dagens ekonomiska styrmedel motverkar
uppfyllelse av miljömål. En övergripande analys där samtliga klimat och luftkvalitetsaspekter
vägs in bör därför genomföras för olika åtgärdsförslag.
Effektivisering av energianvändning och effektivare processer är utsläppsminskande åtgärder
som förtjänar mer uppmärksamhet som medel att minska utsläpp av både växthusgaser och
luftföroreningar.
Förnybar energi kvoterats i Sverige in genom elcertifikatssystemet. Under systemets första
10 år (t.o.m. 2012) skedde de största investeringarna i elproduktion från biobränsle, medan
el från vindkraft ökat i betydelse efter 2010. Elcertifikatsystemet ger idag samma
investeringsstöd till biobränsle som till andra typer av förnyelsebar energi, men utsläppen av
luftföroreningar skiljer sig markant åt. För att undvika stöd till energiproduktion som gör det
svårare för Sverige att minska nationella utsläpp av luftföroreningar, och därmed svårare att
nå uppsatta miljömål, bör elcertifikatsystemet ses över.

Konflikter mellan ökad biobaserad energi och utsläpp av partiklar i Sverige
Minskade utsläpp av fossil koldioxid i Sverige kan uppnås genom ökad användning av biomassa. Ökad
användning av bioenergi kan dock leda till konflikter mellan miljömålen Begränsad klimatpåverkan
och Frisk luft. Detta då omfattningen av framtida partikelutsläpp är starkt beroende av inom vilken
sektor, och för vilka typer av biobränsle ökningen sker.
Småskalig förbränning är den källa som i dagsläget står för det enskilt största bidraget till utsläpp av
partiklar från förbränning i Sverige. Omfattningen av framtida partikelutsläpp från småskalig
förbränning av biomassa är starkt beroende av framtida förbränningsteknologi. Vid motsvarande
förbränningsteknologi och typ av biobränsle som i dagsläget skulle ökad användning av biomassa
leda till ökade partikelutsläpp. En fullständig övergång till modern teknologi, motsvarande
automatiska pelletspannor skulle däremot reducera utsläppen av partiklar kraftigt, även vid
antaganden om ökad användning av biomassa.
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Det finns en osäkerhet kring nivån på partikelutsläpp från småskalig biomassaförbränning kopplad till
frågan om mätmetoder och emissionsfaktorer för PM2,5, samt osäkerhet beroende på otillräcklig
kännedom om aktivitetsdata (bestånd av olika förbränningsteknologier). Detta medför att absoluta
värden för beräknade emissioner bör användas med försiktighet. Många Europeiska länder använder
emissionsfaktorer baserade på mätningar i spädtunnel, vilket i de flesta fall ger högre värden än de
mätningar i varma rökgaser som ligger till grund för svenska nationella emissionsfaktorer. I
jämförelse med dessa länder kan utsläppen av partiklar från småskalig förbränning i Sverige
betraktas som underskattade. Slutsatserna ovan kvarstår dock.
Partikelutsläpp från transporter förväntas minska kraftigt fram till 2030, främst till följd av bättre
reningstekniker i modernare fordon och maskiner, för att sedan ligga på en mer jämn utsläppsnivå
fram till 2050. I denna studie visar vi att inom transportsektorn skulle en fortsatt övergång till
biodrivmedel inte nämnvärt påverka mängden utsläpp av partiklar jämfört med att fortsätta använda
fossila drivmedel. Med avseende på partikelutsläpp finns därför inga hinder att inom denna sektor
fortsätta öka andelen biodrivmedel för att minska utsläppen av fossil koldioxid.
Utsläpp av partiklar från stora förbränningsanläggningar (el- och fjärrvärmeproduktion och industrin)
skulle troligen kunna reduceras vid införande av reningsteknologier i nivå med BAT (Best Avaliable
Technology), även vid antaganden om ökad användning av biomassa. Osäkerheter kopplade till de
svenska nationella emissionsfaktorerna gör dock att det är svårt att dra slutsatser om hur stora de
potentiella reduktionerna är.
När de internationella kraven på lägre svavelhalter i fartygsbränslen kommer träda i kraft fr.o.m. 1
januari 2015 antas högsvavliga bränslen bytas ut mot lågsvavliga inom internationell sjöfart. Därmed
antas (förutom svavelutsläpp) utsläpp av partiklar från internationella transporter reduceras kraftigt.
Analysen gjord i denna studie av CLEO:s framtida skogsbruksscenarier om ökat uttag av biomassa ur
den svenska skogen visar på att den teoretiska potentialen finns för att klara stor del av det
nationella behovet av biomassa för förbränning, även vid antaganden om kraftigt ökad efterfrågan.
Skogens ekosystemtjänster
Begreppet ekosystemtjänster har funnits och använts under ett antal år och mycket arbete pågår för
att beskriva och bedöma det ekonomiska värdet av ekosystemtjänster i skog. De försörjande
ekosystemtjänsterna från skog är betydligt bättre representerade i statistik än vissa av de andra
ekosystemtjänsterna, som inte har lika nära anknytning till skogsnäringen och skogsbrukets
ekonomiska verksamhet. Möjligheterna att kvantifiera ekosystemtjänster som fiberråvaror och
biobränsle från skog, bedöms som goda eftersom det redan finns regelbunden statistikproduktion på
området. Dessa data bygger på långa dataserier som ger goda förutsättningar att beskriva
förändringar av ekosystemtjänster över tid.
För de reglerande, stödjande och kulturella ekosystemtjänsterna är datatillgången sämre eftersom
dessa mjuka värden är mer komplicerade att mäta. Det finns trots allt en del befintliga datakällor och
det går bitvis att säga något i kvantitativa termer även om kvantifieringen bygger på uppskattningar.
Om man vill uppnå ett hållbart utnyttjande av ett ekosystem, som skogen, måste man maximera de
försörjande, de reglerande och de kulturella ekosystemtjänsterna samtidigt som man minimerar
effekten på de stödjande ekosystemtjänsterna. Denna utmaning kommer att kräva ett nära och
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kontinuerligt samarbete mellan olika intressenter i skogen, politiker och forskare så att alla
intressenter tas med i samråd för att prioritera vilka ekosystemtjänster som bör optimeras.
Arbete med att beskriva hur ekosystemtjänster i skog kan kopplas till miljömålen pågår inom CLEO.
Marin Syntes – Eutrofiering, havets försurning och klimatförändring i Östersjön
Östersjön står inför stora miljöproblem idag och projektioner av klimatförändringsscenarier visar att
dessa hot kan komma att kvarstå, eller till och med förvärras, i framtiden. Nuvarande
förvaltningsstrategier tar inte hänsyn till trender över tid och potentiella förändringar i ekosystemen
på grund av klimatförändringen. Risken är att det blir betydligt svårare att uppfylla de skyldigheter
som anges i marina direktivet, OSPAR och HELCOM konventionerna och nationella miljömål.
Den betydande produktionen och nedbrytning av organiskt material i Östersjön har en stark
påverkan på kolcykeln. Östersjön får också en betydande tillförsel av organiskt material från land: en
betydande del av löst organiskt kol (DOC) som finns i vattnen i Östersjön är av terrestert ursprung.
Produktionen av organiskt material kommer att öka pH i ytvattnet, men modellresultat visar att
eutrofieringen inte kommer att kunna motverka pH-sänkningen från det ökande upptaget av CO2 i
havet allteftersom koncentrationen av CO2 i atmosfären ökar. I stället kommer det sannolikt förvärra
situationen i de djupare vattenmassorna där nedbrytningen av organiskt material ökar vilket också
sänker pH. Detta tyder på att eutrofiering kan leda till en ökad havsförsurning där försurningen från
nedbrytningen av organiskt material minskar buffertkapaciteten och ökar känsligheten för försurning
från atmosfäriskt CO2.
En framtida klimatförändring med förändringar i temperatur, avrinning och förändringar i
vindmönster kommer också ha påverkan på de processer som styr eutrofiering och havsförsurning,
både motverkande och förstärkande. Ökad temperatur innebär minskade syrenivåer i ytvattnet
eftersom lösligheten är beroende av temperaturen. Ökande temperaturer kan också leda till en
minskad löslighet av CO2, dock är den erhållna effekten på pH liten. Varmare vatten kommer också
att ha en effekt på algernas tillväxt och nedbrytningstakten av organiskt material, vilka båda ökar
med ökande temperatur.
Förändringar i avrinningen har konsekvenser för transporten av näringsämnen och kol till Östersjön
och kan också påverka salthalten, vilket kan påverka livsvillkoren för många växter och djur. En ökad
vattenföring i norr kan ge ökad tillförsel av DOC från ett antal processer såsom ökad växtlighet,
läckage från smältande permafrost och ökad nedbrytning på grund av stigande temperaturer.
Förändringar i avrinning kan också påverka buffertkapaciteten i Östersjöns ytvatten. En ökad
avrinning i de norra avrinningsområdena med granitberggrund och en minskning av avrinningen från
sydliga kalkrika avrinningsområden kan minska transporten av karbonater till Östersjön, vilket gör
ytvattnet känsligare för sura tillsatser.

13

2 Introduktion

John Munthe, Jenny Arnell, IVL

2.1 Mål, omfattning och avgränsningar
Målsättningen med CLEO är att ta fram vetenskapligt underlag kring hur klimatförändringen påverkar
våra möjligheter att uppnå miljömålen Frisk Luft, Bara naturlig Försurning, Ingen Övergödning och
Giftfri Miljö (endast avseende kvicksilver). Miljömålet Begränsad klimatpåvekan ingår i forskningen
på en övergripande nivå. Programmet omfattar svar på frågor kopplade till dessa specificerade
miljömål. Övriga miljömål ryms ej inom CLEO-programmet och beskrivs ej i denna rapport.
Huvudsyftet för projektet är att ta fram vetenskapligt underlag för utvärdering av hur
klimatpåverkan påverkar miljömålen förorsakade av långväga transport av luftföroreringar, att
beskriva synergier och konfliketer mellan åtgärder fokuserade på klimat samt luftföroreningar.
Inom CLEO har ett antal verktyg och modeller utvecklats och tillämpats för bedömning av
klimatförändringar, scenarier av luftföroreningar och utveckling av skogsbruket, allt kopplat till
påverkan på miljömålen.
Programmet innefattar syntes och forskning kring klimatscenarier, emissionsinventering,
atmosfärskemi samt kemi i skog och mark. Den första fasen av CLEO innefattade till stor del forskning
kring att ta fram grundläggande samband och förståelse kring processerna. Den andra fasen av
programmet har betydande fokus på syntes av de resultat som kommer ut ur modeller och verktyg
samt synergier och konflikter kopplade till åtgärder. Effekter av mer omfattande användning av
bioenergi undersökt i termer av intensifierat skogsbruk och ökad förbränning av biomassa.
Programmet har arbetat i fyra olika kluster med fokus på:





Klimat, Emissioner till luft och skogsbruk
Biogeokemiska processer i klimatförändringar - Luftföroreningar
Modellering och integration – Ämnestransport i mark och vatten, ytvatten
Synergier och konflikter

I denna rapport presenteras först en översikt av arbetsmetodik, vilka scenarier som använts, hur
olika beräkningsverktyg och modeller har använts och hur resultat från olika aktiviteter kopplar till
varandra.

2.2 Metodik och scenarier - en översikt
CLEO är till stora delar ett projekt baserat på modeller och scenarier. Begränsad experimentell
forskning har genomförts men stora datamängder från tidigare och pågående experimentell
forskning och miljöövervakning har sammanställts och använts för utvärdering av modellernas
riktighet och begränsningar.
I Figur 2.1presenteras en förenklad översikt av arbetsmetodiken i CLEO.
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Figur 2.1 Schematisk beskrivning av arbetsmetodik inom CLEO-programmet. De blåa rutorna representerar de
scenarier som använts och där en stor del av den grundläggande informationen har hämtats från källor utanför
programmet. De gula rutorna representerar de olika modeller och beräkningsverktyg som använts för att utifrån
scenarierna ta fram resultat och prognoser för miljöpåverkan, som representeras av de röda rutorna. Den gröna
rutan representerar syntes och tolkning av resultaten och hur de kopplar till miljömålen och åtgärdsstrategier.

En mer fullständig beskrivning av arbetsmetodik i CLEO presenteras i Figur 2.2 där även källor till
extern information och vilka modeller som använts anges. Ingående komponenter beskrivs
översiktligt i följande avsnitt. För mer detaljerad beskrivning av de olika datakällorna och modellerna
hänvisas till respektive kapitel.

Figur 2.2 Datakällor, modeller och syntesdelar i CLEO. Se text nedan och i respektive kapitel för förklaring.
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2.3 Scenarier
För att utreda hur miljötillståndet i mark och vatten påverkas i ett framtida förändrat klimat behövs
framtidsscenarier som på bästa möjliga sätt beskriver hur olika påverkansfaktorer kommer att
förändras. Klimatscenarier ligger till grund för bedömningarna och för modellberäkningar och för de
miljömål som behandlats i CLEO behövs även scenarier för utsläpp av luftföroreningar i Europa samt
för hur skogstillväxt och skogsbruk förväntas förändras i framtiden.
Klimatscenarier
I CLEO ingår inte att ta fram egna specifika klimatscenarier utan programmet har nyttjat resultat som
framkommit inom andra forskningsprogram. För regionala klimatscenarier för Sverige har
beräkningar genomförda med RCA 3-modellen (Kjellström m.fl., 2005) använts. Den regionala
modellen RCA-3 drivs i sin tur av data från de globala klimatmodellerna HadCM3Q0 (Johns et al.,
2003, Collins m. fl., 2006) och ECHAM5r3 (Roeckner m. fl., 2006). Resultat från två globala modeller
används för att ge en möjlighet att få en uppfattning om osäkerheter och hur de påverkar
slutresultaten. Klimatberäkningarna har genomförts för emissionsscenariet A1B (Nakićenović m. fl.,
2000) vad gäller globala utsläpp av växthusgaser och partiklar, som karakteriseras av en utveckling
med måttlig befolkningstillväxt, snabb global utveckling mot mer effektiva teknologier samt
balanserad användning av fossila bränslen och förnyelsebar energi.
RCA-3 modellen ger som resultat klimatdata på en skala av 50x50 km. Inom CLEO har metodik
utvecklats och tillämpats för korrigering av modellerad klimatdata mot uppmätt klimat på en finare
skala eller specifika platser (t.ex. där experimentella data finns tillgängliga).
Beräknade klimatdata har i CLEO använts för modellering av spridning och nedfall av luftföroreningar
(MATCH-modellen), hydrologi (S-Hype), samt för utlakning och transport av kväve, kol och
försurningsrelaterade ämnen från skogsmark (MAGIC, COUP).
Emissioner av luftföroreningarna SO2, NOX, PM2,5, NH3, NMVOC, CO i Europa (CLEO Eurobase)
Historiska uppskattningar och prognoser för utsläpp av luftföroreningar baseras på Europeiska
beräkningar framtagna dels inom det europeiska forskningsprogrammet ECLIPSE, dels de scenarier
som ligger till grund i den pågående revideringen av EU:s luftpolitik. Målet i CLEO var att arbeta med
så politiskt relevanta underlag som möjligt, d.v.s. underlaget till EU:s luftpolitik men då detta
underlag endast innehåller information för åren 2005 – 2030 så har emissionsdata kompletterats för
åren 1960 – 2000 och 2035 – 2050 med resultat från forskningsprogrammet ECLIPSE
(http://eclipse.nilu.no/). Underlaget från ECLIPSE är framtaget med samma grundmetodik som
underlaget till EU:s luftpolitik, men för längre tidsperioder och med delvis andra förutsättningar.
Emissionsdata från ovanstående scenarier har, efter komplettering och bearbetning, använts för att
beräkna spridning och nedfall av luftföroreningar (MATCH).
Åtgärder
Scenarier för åtgärder för att minska utsläpp av luftföroreningar och klimatgaser ingår i de
emissionsscenarierna som beskrivs ovan.
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Skogsbruksscenarier
Regionalt anpassade scenarier för skogsbruk har utvecklats inom CLEO. Scenarierna inom CLEO är
fokuserade på skogsbruksscenarier på nationell nivå, och data redovisas på länsnivå. De data som
togs fram inom varje scenario är i huvudsak baserade på scenarier som definierats inom andra
studier/program, främst SKA VB-08 (Skogsstyrelsen, 2008). Tre av SKA-VB 08:s scenarier har använts
och i samtliga scenarier är effekten av ett förändrat klimat medräknad:


Referens – Utveckling med nuvarande ambitioner i skogsskötseln, beslutad miljöpolitik till år
2010 och en förändring av klimatet.



Miljö + Produktion - Effekterna av både ökade miljöambitioner och höga investeringsnivåer i
skogsbruket för att öka produktionen.



Produktion - Effekterna av ökad produktion som resultat av höga investeringsnivåer i skogs-

bruket.
De utvecklade skogsscenarierna och tillhörande information ligger till grund för beräkningar av
ämnesbalansberäkningar för olika skogsbruksscenarier avseende upptag och tillförsel av
näringsämnen (N, P) och baskatjoner (Ca, K, Mg). Ämnesbalansberäkningarna används därefter som
grund för bedömning av långsiktig påverkan på markens förråd och läckage av dessa ämnen eller som
ingångsdata för process- och transportmodeller.

2.4

Modeller och beräkningsverktyg

GAINS
GAINS-modellen är en Integrerad beslutsstödsmodell som i sin fulla version använder prognoser för
ekonomiska aktiviteter, åtgärdskostnader, utsläpp, och miljöeffekter för att ta fram billigaste möjliga
sätt för Europa (som helhet eller för enskilda länder) att nå specifika miljömål avseende försurning,
övergödning, ozonskador, och hälsa. Modellens resultat används som underlag till förhandlingar
UNECE:s Luftvårdskonvention (CLRTAP), samt som underlag till EU:s luft- och klimatpolitik. GAINS har
använts i CLEO för att analysera åtgärdsstrategier utöver de som ligger till grund för scenariearbetet
samt för att utreda synergier och konflikter mellan åtgärder för minskning av emissioner av
klimatgaser och luftföroreningar (inkl. kortlivade klimatpåverkande luftföroreningar).
MATCH
Framtidsscenarier och historiska trender av svavel- och kvävedeposition, samt halter i luft av bl.a.
PM2,5 och ozon har, inom CLEO, tagits fram med hjälp av MATCH modellen på Europa-skala. MATCH
är en ”off-line” spridningsmodell (Robertson et al., 1999) som, inom CLEO, drivs av tre-dimensionell
meteorologisk data från klimatprojektionerna som beskrivs ovan. En rad kompletteringar av
emissionsdata genomfördes bl.a. för havsbaserade källor (fartyg) och områden utanför det
geografiska område som ovan beskrivna data täcker in. Som en del av CLEO-projektet har MATCHmodellen vidareutvecklats med en förbättrad beskrivning av organiska partiklar. Den nya modellen
inkluderar sekundära organiska partiklar från både antropogena och naturliga källor och ger en mer
komplett beskrivning av PM2,5 än tidigare modellversioner.
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Resultat från MATCH har använts för att utreda framtida deposition av svavel och kväve som ligger
till grund för modellering av försurning med MAGIC. Vidare har beräknade ozonhalter använts för att
beräkna ozonexponering av vegetationen.
CoupModel, HYPE, MAGIC och Fluxmaster
Modellerna CoupModel, HYPE, MAGIC och Fluxmaster tillämpades för att beskriva processer och
transporter av kol, kväve, svavel och baskatjoner i skogsmark och avrinningsvatten.
Modellernas olika möjligheter och begränsningar kombinerades för att skapa förutsättningar för
beräkningar på olika geografiska nivåer och för olika komponenter. Som indata för modelleringen
användes scenariedata för klimat, nedfall av luftföroreningar och skogsbruk.

2.5 Övriga ingående moment i CLEO
Förutom ovanstående beskrivning av modeller och scenarier har mer fristående delprojekt
genomförts där annan metodik använts. Bl.a. har en studie av framtida emissionsscenarier för
partiklar vid en kraftigt ökad användning av biobränsle och hur teknikval påverkar resultaten samt en
studie av framtida kvicksilverutlakning genomförts. Vidare har ett syntesarbete genomförts kring
miljöstatus i Östersjön med fokus på klimatförändringen, eutrofiering och försurning.

18

3 Scenarier och förutsättningar

3.1 Inledning
För att kunna svara på forskningsfrågorna inom CLEO behöver underlag och analyser sträcka sig långt
fram i tiden. Och för att få någon typ av struktur och rimlighet i en framtidsbeskrivning brukar man
använda sig av scenarier. Den mest vanligt förekommande definitionen på ett scenario är att det är
en ”Sammanhängande, med sig själv överensstämmande, och trolig beskrivning av ett framtida
tillstånd”1 (IPCC, 2001). Det finns flera olika typer av scenarier och de kan tas fram på ett flertal olika
sätt. Så vitt vi vet finns det ingen konsensus kring typbestämning av scenarier, men de kan
klassificeras som Prediktiva, Explorativa, eller Normativa (Börjeson m.fl., 2006). Scenarier kan även
grupperas som Projektioner, Prediktioner, Scenarier, och Baslinjer / Referensbanor (IPCC, 2001). Lite
grovt kan sägas att ett scenario vanligtvis försöker svara på en av följande tre frågor:
Vad tror vi kommer hända?
Vad skulle kunna hända?
Vad vill vi ska hända?
Av vikt för denna rapport är att vi har behövt ta fram flera olika scenarier som underlag till CLEO:s
analyser. De tre viktigaste huvudgrupperna av scenarier inom CLEO innefattar 1) Klimatscenarier, 2)
Scenarier för utsläpp av luftföroreningar, 3) Scenarier för skogsanvändning och skogstillväxt.
Scenarierna skulle ha högsta möjliga policy-relevans för luftområdet. I en perfekt värld skulle dessa
scenarier vara sammanhängande och konsekventa, men detta har tyvärr inte varit möjligt av främst
två anledningar. För det första har det varit viktigt med politiskt relevanta scenarier. Detta dels för
att Sverige och EU just nu är inne i en viktig förhandlingsprocess inom både luft- och klimat2, och dels
för att underlaget till den Fördjupade Utvärderingen av Miljömålen behöver vara det senaste
uppdaterade för att ha högsta relevans. För det andra är inte CLEO ett program för utveckling av
scenarier. Klimateffekter, utsläpp av växthusgaser, utsläpp av luftföroreningar, och utveckling av
skogsbruk och skogstillväxt hänger ju i verkligheten ihop. Hur sambanden ser ut är dock inte helt
klarlagda. Och det finns idag inte sammansatt och konsistent data tillgänglig över hur dessa effekter
och utsläpp utvecklas över den tidsperiod och geografiska skala som är av intresse för CLEO. Därför
har vi inom CLEO använt oss av separata underlag för klimat, luftföroreningar, och skog. Och för att
höja relevansen för beslutsfattare har vi i luftutsläppsscenariot satt samman ett policyrelevant
scenario med två andra mer långsiktiga scenarier. Detta sammansatta scenario kallas i rapporten för
CLEO Eurobase.
Även om underlagen inom de tre huvudgrupperna inte är sammanhängande så är analyserna inom
CLEO genomförda på ett sammanhängande sätt. Som tidigare beskrivits har vi inom CLEO:s andra fas
arbetat med en analyskedja som startar i globala klimatmodeller och slutar med t.ex. modellerad
utlakning av kväve och kol från svenska marker. I vissa fall har CLEO:s analyser varit baserade på

1

Originaltext: ”A scenario is a coherent, internally consistent, and plausible description of a possible future
state of the world”
2
Den 18 december 2013 föreslog EU-kommissionen ett Clean Air Policy Package till 2030, och den 22 januari
2014 föreslog kommissionen energi- och klimatmål för 2030.
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endast underlaget från klimatscenarierna, men i andra fall har ett mer sammansatt underlag
behövts.
För beräkningar av deposition och koncentration av luftföroreningar i CLEO använde vi en
modellkedja där spridningsmodellen MATCH (Robertson et al., 1999) drevs av tredimensionella
meteorologiska data från en regional klimatmodell (RCA3; Samuelsson et al., 2011), representerande
två olika globala klimatprojektioner (ECHAM5 A1B-r3 och HadCM3 A1B-ref), samt tidsvarierande och
horisontellt fördelade emissioner av luftföroreningar, se Figur 3.1. Inom fas 1 användes
luftföroreningsemissioner från RCP4.5 (Thomson et al., 2011) som indata till MATCH. För fas 2
skapades som redan nämnts en mer policy-relevant dataserie (CLEO Eurobase). Medan RCP4.5
emissionerna föreligger som en konsistent serie innebar beslutet att använda CLEO Eurobase ett
betydande arbete med att fylla igen luckor i de publicerade emissionsdata, fördela emissionerna
horisontellt, skapa tidsvariationer samt koppla ihop emissionerna med andra data för att få en
sammansatt serie emissioner för spridningsberäkningarna med MATCH.

Figur 3.1 Kopplingen mellan klimat- och spridningsmodellerna i CLEO och deras respektive indata. Eftersom två
olika globala klimatmodeller används som randfält till den regionala klimatmodellen kommer det finnas två versioner
av meteorologi för MATCH och således även två uppsättningar med lufthalter och deposition. Figuren antyder också
situationen i fas 1, när vi använde emissionsdata från RCP4.5 istället för CLEO Eurobase.

Resultaten från den regionala klimatmodelleringen (Meteorologi 1 & 2) används även direkt i
skogsbruksscenariot samt i andra CLEO-analyser.
I detta kapitel ger vi en översiktlig presentation av de scenarier som tagits fram och använts inom
CLEO. Först presenteras arbetet med att ta fram scenarier för framtida svensk meteorologi givet
klimatförändringar. Därefter presenteras luftutsläppsscenariot CLEO Eurobase, och sist presenteras
de skogsbruksscenarier som använts inom CLEO.

3.2 Klimat
Thomas Bosshard, Jonas Olsson, SMHI
Scenarier för framtida regionala klimatförändringar har använts inom CLEO. Med uttrycket regional
klimatprojektion menas en simulering av klimatförändringar mellan dagens och ett framtida klimat,
baserat på ett antaget emissionsscenario, en global cirkulationsmodell (GCM) och en regional
klimatmodell (RCM). För att korrigera för systematiska fel (bias) i resultat från klimatsimuleringar har
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en så kallad bias-korrigering utförts. Denna korrigering baseras på jämförelser mellan simulerade
klimatdata och observationsdata i en referensperiod.
Det finns två fenomen som är särskilt viktiga att tänka på när man drar slutsatser från resultat av
simulerade klimatprojektioner: i) osäkerhet i klimatförändringssignalen av beräknade projektioner,
och ii) naturlig variation. Vad gäller i) så är det vanligt att man analyserar ett flertal regionala
klimatprojektioner för att få en bra uppskattning av osäkerheten i beräknade
klimatförändringssignaler. Angående ii) så kan naturliga variationer maskera en del av
klimatförändringssignalen. Den effekten är större ju närmare i framtiden och ju mer regionalt man
tittar på klimatförändringssignalen och mindre i ett längre tidsperspektiv då magnituden på
klimatförändringen ökar.
Inom CLEO har endast två klimatprojektioner tagits fram och fokus ligger på tidshorisonten 2050. Det
innebär att det är svårt att dra generella slutsatser om osäkerheter och naturliga variationer. För att
komplettera resultaten, så presenteras här även resultat av samma projektioner för slutet av 2000talet när klimatförändringssignalen är större än den naturliga variationen. Dessutom presenteras en
jämförelse av de två projektionerna som använts i CLEO med resultat från en större ensemble av
projektioner.
3.2.1 Regionala klimatprojektioner och bias-korrigering inom CLEO
Regionala klimatprojektioner är vårt bästa verktyg att studera framtidens klimat på en hög rums- och
tidsupplösning. Tabell 3.1 beskriver de två projektionerna som har använts inom CLEO projektet,
bestående av ett emissionsscenario, en GCM, en RCM som skalar ner GCM data till en högre
upplösning av 50 km och till slut en bias-korrigering mot PTHBV eller MINT observationer. De två
projektionerna har valts ut för att de använder två olika GCMer, vilka har visat sig vara en stor
osäkerhetskälla i flera studier (se t.ex. Hawkins and Sutton, 2009).
Klimatmodeller beskriver mycket komplexa processer och även om de simulerar dessa på ett
fysikaliskt konsistent sätt, så innehåller de kraftiga förenklingar av processerna. Till exempel är det en
utmaning att simulera framtidens klimat i en region med komplex topografi som i svenska fjällen om
man använder regionala modeller med en upplösning på 50 km. Förenklingar leder till systematiska
fel jämfört med observationsdata (se Olsson m. fl., 2012) vilka behöver beaktas, speciellt när dessa
resultat ska användas som ingångsdata för analys av effekter på t.ex. hydrologi och miljöeffekter.
Tabell 3.1 Lista av de två CLEO klimatprojektionerna samt bias-korrigeringsmetod, referensdata och referensperiod
för bias-korrigering. Akronymen är det som används i rapporten för att beteckna projektionerna.

Akrony
m

Emissionsscenario

GCM

Biaskorrigering

RCM

HadCM3Q0
HADLEY

A1B
(Nakićenović
m. fl., 2000)

ECHAM

(Johns et al.,
2003, Collins
m. fl., 2006)
ECHAM5r3

RCA3, 50x50
km
(Kjellström
m. fl., 2005)

(Roeckner m.
fl., 2006).
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DBS v2.0
(Yang m. fl.,
2010)

Referensdata
PTHBV, 4x4
km (Barbro
2000); 24
MINT
stationer
(Nordin m.
fl., 2009)

Referensperiod

1981-2010

Om man använder okorrigerade regionala klimatmodelldata för att simulera klimatinverkan med
t.ex. en hydrologisk modell, så riskerar såväl simuleringar av nuvarande klimat samt
klimatförändringssignalen, att ge orealistiska resultat. I Figur 3.2 visas ett exempel för simulerat
snötäcke och avrinning.

Figur 3.2 Simulering av snötäcke och avrinning i avrinningsområdet Gimdalsby med okorrigerade
klimatprojektioner (blå och röd linje), DBS korrigerade projektioner (olivgrön och rosa linje), jämfört med
observationer (svarta linjer). Från Olsson m.fl. (2012).

För att undvika effekter av systematiska fel använder man en bias-korrigering. För CLEO har vi använt
en metod som kallas Distribution Based Scaling (DBS) (Yang m. fl., 2010) och den tillhör kategorin av
quantile mapping metoder (se också t.ex Maraun m. fl., 2010 och Themessl m. fl., 2012). DBS har
först utvecklats för bias-korrigering av nederbörd och temperatur, men inom CLEO har DBS
vidareutvecklats för att också kunna användas för korrigering av relativ luftfuktighet, vindhastighet
(Yang m.fl., in prep) och molntäcke. Här förklaras endast kortfattat hur DBS fungerar för nederbörd
och hänvisar till referenser citerade ovan för mer detaljer.
För nederbörd korrigeras först antalet dagar med nederbörd i resultaten från klimatmodellen. Denna
korrigering bygger på att man utifrån referensperioden 1981-2010 beräknar en nederbördströskel
som därefter appliceras på de modellerade resultaten för samma period så att antal blöta dagar
enligt klimatmodellen motsvarar observationerna genom att sätta dagar med nederbörd under den
beräknade tröskeln till torra dagar. På det sättet tar man bort simulerat duggregn som anses som en
artefakt. Därefter anpassar man en kumulativ statistisk sannolikhetsfördelning till nederbördsdata,
både för modellerade resultat och observationer. Till sist appliceras nederbördströskeln och
sannolikhetsfördelningarna från referensperioden på hela projektionsperioden, det vill säga 19612099. I Figur 3.3 visas ett exempel på denna quantile mapping-typ av bias-korrigering.

22

Figur 3.3 Schema av hur quantile mapping-steget i DBS-metoden fungerar. En kumulativ statistisk
sannolikhetsfördelning F(x) anpassas till referensdata (Ref; svart) och klimatmodelldata (Scen; röd). Sedan
transformeras alla simulerade dygnsvärden X av klimatprojektionen enligt pilarna, det vill säga först mappas X till
en kumulativ sannolikhet F genom att använda den röda kurvan (blå pil), följd av att F mappas tillbaka till ett biaskorrigerat värde X’ enligt den svarta kurvan (grön pil).

3.2.2 Utvärdering av bias-korrigerade klimatprojektioner
Bias-korrigering har gjorts för nederbörd och temperatur över hela Sverige mot referensdata från
PTHBV , medan ytterligare variabler som relativ luftfuktighet, vindhastighet och molntäcke har
korrigerats mot observationsdata från 24 MINT stationer (se Tabell 3.1). Alla bias-korrigerade data
har levererats till CLEO partners som kontinuerliga tidserier med dygnsupplösning. Här presenteras
några typiska exempel på utvärderingar av dessa tidserier.
Simulering av referensperioden visar att båda klimatprojektionerna överskattar nederbörd i nästan
hela Sverige. Bias av mer än +10 % förekommer i stora delar av landet. Efter DBS-korrigering så
minskar bias till ±2 % (Dahné m.fl.,2013). När det gäller temperatur så ser bias i okorrigerade
klimatprojektioner olika ut. ECHAM överskattar medeltemperaturen i Norra Sverige medan
temperaturen underskattas i hela landet i HADLEY projektionen. Efter DBS-korrigering är bias nära
noll (Dahné m.fl., 2013).
De bias-korrigerade projektionerna pekar på en ökning av årsmedel av nederbörd vilket är tydligare i
slutet av 2000-talet (Figur 3.4). HADLEY visar en större ökning än ECHAM för båda scenarioperioder
och hela landet. Båda projektionerna visar på en kraftigare höjning i norr och HADLEY visar också en
tydligt väst-öst gradient. Samtidigt kommer temperaturen at öka starkt. Enligt HADLEY projiceras en
höjning med upp till + 5 grader i norra delen av Sverige för 2071-2100. Temperaturhöjning för
ECHAM är lite mindre än den för HADLEY. Båda projektionerna visar en nord-syd gradient med större
uppvärmning i norr

23

Figur 3.4 Klimatförändringssignal i årsmedelvärden av nederbörd och temperatur enligt klimatprojektioner ECHAM
och HADLEY för två olika scenarioperioder (Olsson m.fl., 2012).

För de andra variablerna finns tydliga avvikelser mellan okorrigerade klimatprojektioner och MINT
observationsdata under årscykeln. DBS korrigerar detta så att årcykeln följer observationerna (visas
ej). I klimatförändringssignalen finns ingen tydlig tendens för 2021-2050 (Figur 3.5). En liten ökning
av relativ luftfuktighet projiceras medan förändring av vindhastighet och molntäcke varierar omkring
noll och därmed är en konsekvens av den naturliga variationen.
Generellt kan man säga att bias-korrigeringen har fungerat till den grad att de största delarna av bias
har korrigerats. De bias som finns kvar beror på naturlig variation och att målet med DBS är att biaskorrigera hela sannolikhetsfördelningen, vilket kan leda till att avvikelser består i vissa delar av
fördelningen (t.ex. medelvärdet). Vad gäller klimatsignalen så finns de tydligaste förändringarna i
temperatur och nederbörd, medan ändringarna i de andra variablerna är mindre. Både HADLEY och
ECHAM är överens om åt vilket håll förändringen förväntas ske, och det är främst magnituden som
skiljer sig mellan de två projektionerna.
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Figur 3.5 Årscyklar av klimatförändringssignalen mellan scenarioperioden 2021-2050 och referensperioden 19812010 för okorrigerade och DBS-korrigerade projektioner av relativ luftfuktighet (RH), vindhastighet (WSS) och
molntäcke (CF) vid MINT station Gävle.

3.2.3 Jämförelse av CLEO-projektioner med projektioner från HBV-ensemblen
De stora osäkerheterna i framtida klimatprojektioner kan lätt leda till misstolkningar om endast
enskilda klimatmodeller eller projektioner studeras. Därför presenteras här en jämförelseanalys som
söker svar på frågan hur bra de två CLEO-klimatprojektionerna representerar osäkerheten i
modelleringen av framtidens klimat. För att kunna jämföra klimatförändringssignaler för temperatur,
nederbörd och avrinning, är analysen begränsad till en tidigare klimatpåverkansanalys där16 olika
klimatprojektioner användes för att driva den hydrologiska modellen HBV (Bergström, 1995;
Lindström m.fl. 1997). Det är den största hydrologiska klimatpåverkansensemblen som finns för
Sverige i nuläget. Det finns några skillnader mellan HBV ensemblen och CLEO projektionerna: HBV
ensemblen använder en annan hydrologisk modell (HBV istället för S-HYPE (Strömqvist m. fl., 2012))
med en grövre rumsupplösning och för bias-korrigeringen har en annan referensperiod (1961-1990)
använts. För att undvika regionala skillnader har vi därför sammanfattat data för sju CLEOklimatområden.
I Figur 3.6 presenteras en sammanfattning av resultat från ensembleanalysen av
klimatändringssignalen för scenarioperioden 2036-2065 jämfört med 1981-2010. Färgskalan
indikerar hur stor andel av spridningen inom HBV-ensemblen som omfattas av intervallet mellan de
båda CLEO-projektionerna. Rött indikerar således att de båda CLEO-projektionerna befinner sig i var
sin ände av spridningen inom HBV-ensemblen, och därmed representerar ytterligheter vad gäller
klimatförändringssignalen. Blått indikerar att CLEO-projektionerna ligger nära varandra och bara
representerar en viss möjlig nivå på signalen Det gäller för varje klimatregion separat. Oftast visar
klimatprojektioner dock en rumslig gradient. T.ex kan det vara så att en viss projektion är likartad
projektionerna med den högsta ökningen av nederbörd i norra Sverige, mellan den är bara i mitten
av ensemblen i söder. Det är mycket ovanligt att en enskild projektion är på samma plats relativt till
alla projektioner i hela Sverige. Därför kan man inte förvänta sig at CLEO projektioner täcker en stor
del av osäkerheten i hela landet.
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Med hänsyn till det så kan man säga att de två CLEO-projektionerna täcker en relativt stor del av
osäkerhetsspannet i HBV-ensemblen. För ändringar i årsmedelvärden täcks mestadels mer än ett
omfång av sju projektioner vilket motsvarar mer än 60 % av spannet i absoluta förändringsvärden
(visas ej). Emellertid uppvisar CLEO-projektionernas representativitet en stark regional variation när
det gäller avrinningen. I fjällregioner täcker omfånget nästan hela ensemblen, medan omfånget är
mindre än sex projektioner i södra delen av Sverige. De olika rumsliga mönstren mellan resultaten för
avrinningen och temperatur/nederbörd kan antingen beror på skillnader mellan HBV- och S-HYPEmodellerna eller på att skillnader för temperatur och nederbörd för CLEO-projektionerna
dämpar/förstärker varandra så att skillnaden för avrinningen är mindre/större. Mera djupgående
analyser kommer att göras för att bättre förstå denna rumsliga variation. För alla variabler blir
osäkerhetsomfånget som täcks av CLEO projektionerna mindre ju längre fram i tiden data analyseras
(visas ej).
Det är svårt att sammanfatta analysen i en total bedömning på grund av skillnader mellan variabler,
scenarioperioder, säsonger och också statistik man tittar på. Generellt kan man dock säga att valet av
de två CLEO-projektionerna verkar tillfredsställande för att täcka en lämplig andel av det totala
spannet med bara två projektioner. Det är främst viktigt att säkerställa att de valda projektionerna
inte hamnar på samma sida av det totala osäkerhetsspannet (d.v.s. att inte båda är bland de med
minst eller störst framtida förändring) och att de täcker en stor del av osäkerheten i
klimatprojektionerna när de två CLEO-projektionerna sedan kombineras med skogsbruks- och
depositionsscenarier.

Figur 3.6 Analys av klimatförändringssignalen för årsmedelvärden av nederbörd, temperatur och avrinning från
period 1981-2010 till period 2036-2065. a) Antal av HBV-ensemblens 14 projektioner som omfattas av de båda CLEOprojektionerna i CLEO:s klimatregioner, se kapitel 6.1.1. b) schematisk förklaring av hur osäkerhetsomfånget
beräknas.

3.3 Utsläpp av luftföroreningar i Europa – CLEO Eurobase
Magnuz Engardt, Joakim Langner, SMHI, Stefan Åström, IVL
Inom fas 2 av CLEO tog vi fram ett utsläppsscenario som grund för vidare analys inom CLEO, CLEO
Eurobase. Syftet med CLEO Eurobase var att ta fram policyrelevanta, årsvisa, sektorsvisa, och
ämnesspecifika utsläppsbanor för 10 ämnen under perioden 1960 – 2100 och med en 50 km x 50 km
geografisk upplösning. CLEO Eurobase behövdes därför att det idag inte finns något sådant
utsläppsscenario. Detta utsläppsscenario användes sedan för modellering med spridningsmodellen
MATCH.
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Detta kapitel beskriver hur vi tagit fram emissionerna i CLEO Eurobase. Vi beskriver hur vi kombinerat
information från olika uppskattningar för att få en relativt konsistent, horisontellt fördelad, serie av
emissionsdata som täcker samma geografiska område, samma geografiska upplösning och samma
tidsperiod som meteorologin från den regionala klimatmodellen. CLEO Eurobase innehåller årsvisa
emissioner av SOX (SO2), NOX, CO, NMVOC, NH3, CH4, PM10, PM2,5, PMBC, PMOC, och grova partiklar för
perioden 1960 till 2100. Emissionerna är även uppdelade på länder, regioner, och SNAP-sektorer
(Standardized Nomenclature for Air Pollutants), vilket medger olika tids- och höjdprofiler på utsläpp
från olika sektorer i MATCH modellen.
Centralt i CLEO Eurobase är policyrelevansen d.v.s. att emissionerna för perioden 2000 till 2030 följer
redan beslutade åtaganden för att minska utsläpp av luftföroreningar inom EU. Dessa utsläppsnivåer
och hur de har beräknats presenteras i (European Commission, 2013a, 2013b). I dessa dokument är
scenariot namngivet som Option 1. I detta kapitel benämner vi detta scenario som EU NEC IA Option
1. Det är utifrån dessa utsläppsnivåer som internationella förhandlingar kring ett nytt
utsläppstaksdirektiv baseras.
3.3.1 Metodik
Emissioner från land
För perioden 1960 till 1990 använde vi – för hela modelldomänet (land och hav) – årsvisa, geografiskt
fördelade, data från EU-projektet ECLAIRE. Denna inventering är baserad på historiska trender i
landsvisa emissioner från Lamarque et al. (2010) kombinerade med EMEP:s expertemissioner. Mellan
1990 och 2000 interpolerades alla värden i modelldomänet (sektorsvis och per 50 km x 50 km) för att
få en jämn övergång mellan historiska data och de emissionsscenarier vi tar fram här.
Landbaserade emissioner från Europa för åren 2000 till 2030 togs från det bas-scenario (EU NEC IA
option 1) som låg till grund för EU-kommissionens förslag till ett nytt Utsläppstaksdirektiv (European
Commission, 2013b, 2013c). Data finns i femårsintervall och innehåller totala emissioner för varje
enskilt land i Europa och för varje SNAP-sektor.
För Nordafrika och Mellanöstern använde vi data från ENSCLIM med 50 km x 50 km upplösning
(Simpson et al., 2014) som finns för åren 2005 och 2050. Data för Nordafrika och Mellanöstern för år
2000 till 2004 erhölls genom att extrapolera (sektorsvis och per 50 km x 50 km) den linjära trenden
mellan 2005 och 2050. För mellanliggande år (t.ex. 2030, se Tabell 3.2) användes (sektorsvis och per
50 km x 50 km) linjär interpolation mellan 2005 och 2050.
Europeiska emissioner för 2050 togs från ENSCLIM-inventeringen. Dessa är, som antyds ovan, redan
uppdelade på SNAP-sektorer och är distribuerade över det området som används av klimatmodellen
och spridningsmodellen, se Simpson et al. (2014). ENSCLIM-inventeringen för 2050 är ett ”Current
Legislation”-scenario som bygger på ECLIPSE v4a, framtaget inom EU-projektet ECLIPSE
(http://eccad.sedoo.fr/eccad_extract_interface/JSF/page_login.jsf, 2013-11-01).
För att får årsvisa emissioner för perioden 2000-2050 tillämpades linjär interpolation (per 50 km x 50
km och sektorsvis, efter att data distribuerats horisontellt, se nedan) mellan år med data (2000,
2005, 2010, 2015, 2020, 2025, 2030, 2050).
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För perioden 2050 till 2100 utgick vi från utsläppsdata från ENSCLIM inventeringen för år 2050.
Emissioner fram till 2100 skapades genom att bevara kvoten av total-emissionerna i modelldomänet
mellan ENSCLIM och RCP4.5 för alla år mellan 2050 och 2100. Detta innebar att den rumsliga
fördelningen av emissionerna inte ändrade sig under perioden samt att alla emissioner, för
respektive ämne, ändrade sig lika mycket i alla länder och i alla sektorer från år 2050 till år 2100.
RCP4.5 (Thomson et al., 2011) användes i fas 1 av CLEO och många av resultaten som presenteras i
denna rapport baseras på dessa emissioner. En kortfattad jämförelse mellan totalemissioner i
modellområdet i detta scenario och CLEO Eurobase ges sist i detta kapitel.
Havsregioner
Sjöfartsemissioner för perioden 1960-2000 baserades på ECLAIRE, och efter 2050 på ENSCLIM 2050,
på samma sätt som beskrivits ovan för de landbaserade utsläppen. Storleken på emissioner från
Europeisk sjöfart för perioden 2000 – 2030 togs från Option 1-scenariot (European Commission,
2013b). För havsregionerna saknar vi utsläpp av primära PM2,5 och grova partiklar i innevarande
versionen i CLEO Eurobase, vilket naturligtvis påverkade beräknade halter av PM2,5 över hav och i
kustnära områden. Figur 3.7 visar modelldomänet för RCA3 och MATCH och de olika havsområden
som vi har separata utsläppdata för. (European Commission, 2013b) redovisar emissioner för åren
2005, 2020, 2030 och 2050. För år 2000 samt mellanliggande år tillämpade vi linjär
extrapolation/interpolation av total-emissionerna i respektive område. Tabell 3.2 sammanfattar per
region och tidsperiod de datakällor som användes till utsläppsnivåerna i CLEO Eurobase.

Figur 3.7. MATCH-domänet med Europas länder och havsområden indikerade. Modelldomänet är samma för
MATCH och RCA3 och används inom ENSCLIM-, ECLAIRE- och CLEO-projekten. Östersjön är ljusblå; Nordsjön
och Engelska kanalen är orange; Medelhavet är gult; Svarta havet är grönt; Nordatlanten är rött; övriga vatten
(Röda havet) är mörkblå. Vita celler över hav betyder att det inte finns data för sjöfartsemissioner där. Färgade celler
över land har programmeringstekniskt ursprung.
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Tabell 3.2. Sammanfattning av datakällor till grund för emissionsdata i CLEO Eurobase 1960-2100.

1960 →

2000 →

2030 →

2050 →

2100

Landbaserade
utsläpp i
Europa

ECLAIRE
(baserat på
Lamarque et
al., 2010).

EU NEC IA
option 1

EU NEC IA
option 1

ENSCLIM 2050

ENSCLIM 2050
(skalat så att trenden
i emissionerna följer
RCP4.5 men förhållandet mellan
totalemissioner i
ENSCLIM 2050 och
RCP4.5 år 2050
behålls).

Utsläpp från
länder helt
utanför
Europa
(Mellanöstern,
Nordafrika)

ECLAIRE
(baserat på
Lamarque et
al., 2010).

Extrapolerat
baserat på
ENSCLIM 2005
och ENSCLIM
2050.

Interpolerat
mellan ENSCLIM
2005 och
ENSCLIM 2050.

ENSCLIM 2050

ENSCLIM 2050
(skalat så att trenden
i emissionerna följer
RCP4.5 men förhållandet mellan
totalemissioner i
ENSCLIM 2050 och
RCP4.5 år 2050
behålls).

Utsläpp från
länder delvis
utanför
modelldomänet
(Ryssland,
Turkiet)

ECLAIRE
(baserat på
Lamarque et
al., 2010).

ENSCLIM 2005
skalat mot
förändringen av
totalbeloppet, i
respektive land,
i EU NEC IA
option 1 mellan
2000 och 2005

ENSCLIM 2005
skalat mot
förändringen av
totalbeloppet, i
respektive land,
i EU NEC IA
option 1 mellan
2000 och 2005

ENSCLIM 2050

ENSCLIM 2050
(skalat så att trenden
i emissionerna följer
RCP4.5 men förhållandet mellan
totalemissioner i
ENSCLIM 2050 och
RCP4.5 år 2050
behålls).

Utsläpp från
Internationell
sjöfart

ECLAIRE
(baserat på
Lamarque et
al., 2010).

För Europas
havsområden:
European
Commission,
(2013b) Option
1 (extrapolerat).

För Europas
havsområden:
European
Commission,
(2013b) Option
1.

För Europas
havsområden:
European
Commission,
(2013b)
Option 1.

För Nordatlanten:
ENSCLIM 2005
(dvs RCP6)
skalat med
förändringen
mellan 2000 och
2005 i European
Commission,
(2013b) Option
1.

För Nordatlanten:
ENSCLIM 2005
(dvs RCP6)
skalat med
förändringen
mellan 2030 och
2005 i European
Commission,
(2013b) Option
1.

För Nordatlanten:
ENSCLIM 2050
(dvs RCP6).

ENSCLIM 2050
(skalat så att trenden
i emissionerna följer
RCP4.5 men förhållandet mellan
totalemissioner i
ENSCLIM 2050 och
RCP4.5 år 2050
behålls).
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Horisontell fördelning av utsläpp
För att fördela de landsvisa och havsområdesvisa utsläppen från EU NEC IA Option 1-scenariot
respektive bas-scenariot för sjöfart (endast 2000 till 2030) horisontellt utgick vi från fördelningen av
respektive områdes emissioner i ENSCLIM-inventeringen för år 2005. Metodiken innebar att
totalbeloppet från varje sektor inom varje område distribuerades (skalades) enligt ENSCLIM 2005
inventeringen; den horisontella fördelningen inom varje sektor ändrades alltså inte under perioden
bara total emitterad mängd. För 2050 fördelade vi havsemissionerna från bas-scenariot för sjöfart i
respektive bassäng enligt fördelningen i ENSCLIM för år 2050.
Speciell uppmärksamhet ägnades åt områden där de totala emissionerna i EU NEC Option 1 eller basscenariot för sjöfart inte skall överensstämma med ENSCLIM p.g.a. att ENSCLIM-domänet inte
inkluderar alla källor i dessa scenarier (Ryssland, Turkiet och Nordatlanten). Emissionerna från dessa
områden skalades så att utsläppet för 2005 ersattes av emitterad mängd i ENSCLIM för år 2005;
trender framåt och bakåt i tiden förutsattes därefter följa total-trenderna i EU NEC IA Option 1scenariot och bas-scenariot för sjöfart för dessa områden. Systematiska felskattningar av storleken
på dessa utsläpp i ENSCLIM följde då med in CLEO Eurobase scenariot. Systematiska fel i ENSCLIM för
de områden som täcks av EU NEC IA Option 1-scenariot och bas-scenariot för sjöfart påverkade
däremot bara den horisontella spridningen av utsläpp, inte de totala utsläppen. Total emitterad
mängd från respektive sektor och land togs alltid från EU NEC IA Option 1-scenariot, eller från basscenariot för sjöfart när det gällde havsområden (utom Nordatlanten som beskrivs ovan).
SOX emissioner från vulkaner hölls konstanta och följer vad som används av EMEP för dagens
situation.

3.3.2 Resultat
Utsläppsbanorna för CLEO Eurobase och hur dessa förhåller sig till andra uppskattningar visas nedan
för utsläppen SOx, NOx, CO, NMVOC, och NH3 i Figur 3.8.
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Figur 3.8. Jämförelse mellan tidsutvecklingen av CLEO Eurobase (grön) och RCP4.5 (blå) i MATCH modellområde.
För jämförelse även ECLAIRE (gul) som är en något modifierad variant av ECLIPSE v4a samt historiska emissioner
från Lamarque et al. (2010) och EMEP:s ”expert-emissioner”. Naturliga källor (vulkaner och biogena kolväten) är ej
inkluderade i figurerna.
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Som syns i figuren ovan så ökar utsläppen av SOX i CLEO Eurobase under perioden 2020 – 2050. Detta
är inte endast en produkt av interpoleringen mellan två olika dataset (Option 1-scenariot och
ENSCLIM 2050) utan antagligen huvudsakligen på grund av att Europas utsläpp av SO2 beräknas öka
från 2025. Mellan 2025 och 2030 ökar de Europeiska landbaserade utsläppen av SO2 från 6910 kton
till 7070 kton enligt scenariot Option 1. Även utsläpp från internationell sjöfart ökar. Denna trend kan
om ytterligare skärpningar inte införs mycket väl fortsätta, då främst driven av länder utanför EU.
För NOX minskar utsläppen i Europa fram till 2030, och börjar därefter öka. Den internationella
sjöfartens utsläpp av NOX ökar däremot konsekvent under perioden. Sjöfartens utsläpp (exkl.
Nordatlanten utanför EMEP-området) ökar enligt Option 1 från 2450 kton NOX år 2025 till 2760 kton
NOX år 2030.
Utsläppskurvan av CO följer i mångt och mycket trenden för NOX, och dess utseende har rimligtvis
samma förklaringar.
Ett av de utsläpp där osäkerheten är allra störst är NMVOC, och samtliga inventeringar och scenarier
är mycket osäkra. Som syns har CLEO Eurobase för perioden 2000 - 2050 lägre utsläpp av NMVOC än
andra uppskattningar.
För NH3 är utsläppskurvan i stort sett helt beroende på jordbrukssektorns förväntade utveckling.
Tidsutvecklingen av NH3-emissionerna i modelldomänet är markant annorlunda i CLEO Eurobase
jämfört med RCP4.5. NH3-emissionerna i RCP4.5 ligger tydligt under CLEO Eurobase fram till ca år
2000 och når sedan ett brett maximum runt år 2020-2040. CLEO Eurobase, å andra sidan, har högre
historiska NH3-emissioner och antyder en kraftig minskning av NH3 utsläppen mellan år 1990 och
2010 för att sedan sakta öka fram till 2050.
Total-emissioner i CLEO Eurobase är generellt ganska lika RCP4.5 men ligger lägre under en stor del
av perioden 2000 till 2050. Totalemissionerna i modelldomänet är dock händelsevis ganska lika för
åren 2000 och 2050. Tidsutveckligen i CLEO Eurobase i modell-domänet visar en kraftig nedgång för
de flesta ämnen mellan 2000 och 2030. Mellan 2030 och 2050 relaxerar CLEO Eurobase mot en
version av ECLIPSE v4a, vilket ibland får till följd att utsläppen ökar mellan 2030 och 2050 för att
sedan följa den minskande RCP4.5-trenden fram till år 2100.

3.4 Framtida skogsbruksscenarier
Sofie Hellsten, Karin Hansen, IVL, Cecilia Akselsson, Veronika Kronnäs, LU
3.4.1 Inledning
Denna studie har syftat till att ta fram regionalt anpassade scenarier för skogsbruk inom CLEO
projektet. Att definiera relevanta och troliga framtida skogsbruksscenarier är viktigt för att förutspå
framtida miljöpåverkan på mark och vatten samt synergier och konflikter mellan miljömål. Den ökade
efterfrågan på biomassa från skogen gör att det svenska skogsbruket för närvarande förändras.
Dessutom kan klimatförändringar komma att påverka de framtida skogsbruksmetoderna.
Scenarier inom CLEO för hur skogsbruket kommer utveckla sig fokuserar inom CLEO på både
nationell nivå och länsnivå. De data som togs fram inom varje scenario är i huvudsak baserade på
scenarier som definierats inom andra studier, främst SKA VB-08 (Skogsstyrelsen, 2008). Ytterligare
källor till data är Skogsstyrelsen och deras rekommendationer, Skogsstatistisk årsbok 2013, skogs-
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entreprenörer och forskningsstudier. Scenarier och data är främst framtagna för att stödja modellberäkningarna i CLEO projektet och för att användas i diskussionerna kring synergier och konflikter
mellan miljömål.
3.4.2 Tre scenarier för framtida skogsbruk
Tre scenarier för framtida skogsbruk i Sverige har formulerats för tidsperioden 2010-2100. Dessa tre
scenarier är matriser av olika val av skogsbruksstrategier och presentera i Tabell 3.3.
Tabell 3.3. Skogsbruksscenarier definierade inom CLEO.

Scenario

Namn

Kort
beskrivning

Beskrivning

BUS

BUSiness
as usual

dagens
skogsbruk

Bygger på ”Referensscenariot” i SKA VB-08, vilket är tänkt att
motsvara dagens skogsbruk. GROT-uttaget motsvarar Nivå 3 i
SKA VB-08 (Areal efter ekologiska och ekonomiska/tekniska
restriktioner, samt ett uttag på 60 %). Inget stubbuttag görs.

MBR

Medium
Biomass
Removal

medium
biomassauttag

Bygger på SKA VB-08:s "Miljö + Produktionsscenario" och
inkluderar BAG-gödsling på 1 114 000 ha. GROT-uttaget och
stubbuttaget motsvarar Nivå 2 i SKA VB-08 (Areal efter
ekologiska restriktioner, samt ett uttag på 80 %.)

HBR

High
Biomass
Removal

högt
biomassauttag

Bygger på SKA VB-08:s ”Produktionsscenario”, och inkluderar
BAG-gödsling på 1 114 000 ha, samt beskogning av 400 000 ha
åkermark. GROT-uttaget och stubbuttaget motsvarar Nivå 1 i
SKA VB-08 (Arealen omfattar inga restriktioner och mängderna
avser allt biobränsle som faller ut).

De tre scenarierna valdes för att kunna utvärdera effekten av olika intensitet inom det framtida
skogsbruket. Ett av scenarierna representerar ett referensscenario, som motsvarar dagens skogsbruk
(BUS). De övriga två scenarierna innefattar ett ”extremscenario” (HBR), med ett mycket intensivt
uttag av skogsbiomassa. Däremellan ligger ett ”medelscenario” (MBR). Scenarierna motsvarar i stora
drag de scenarier som utarbetats inom SKA-VB 08. Tidigt i projektet (augusti 2011) beslutades tillsammans med Naturvårdsverket att scenarierna inom CLEO bör lägga sig nära redan existerande
scenarier. Dessutom diskuterades att vi bör ta fram distinkt olika scenarier så att modellerarna har
möjlighet att observera skillnader mellan dem. SKA-scenarierna tillämpades eftersom de är väl
definierade och genomarbetade. Utöver SKA-scenarierna har vi gjort egna antaganden baserade på
studier och expertutlåtanden, för de parametrar som inte omfattats, eller varit svårdefinierade inom
SKA-VB 08. Detta gäller stubbuttag, gödsling, kalkning samt askåterföring. En nackdel med SKA-VB
08-scenarierna är att effekten av ett förändrat klimat är medräknat i samtliga scenarier. Således går
det inte att utvärdera effekten av klimatförändringarna separat, utan enbart i kombination med
effekten av det förändrade skogsbruket.
I de tre av SKA-VB 08:s scenarier som användes är effekten av ett förändrat klimat medräknad:


Referens – Utveckling med nuvarande ambitioner i skogsskötseln och beslutad miljöpolitik till
år 2010.
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Miljö + Produktion - Effekterna av både ökade miljöambitioner och höga investeringsnivåer i
skogsbruket för att öka produktionen.
Produktion - Effekterna av ökad produktion som resultat av höga investeringsnivåer i skogsbruket.

Referensscenariot är tänkt att motsvara dagens skogsbruk och förutsättningarna i scenariot bygger
till största delen på befintlig statistik över skogsskötselåtgärder och arealer med olika markanvändning. Förändringarna framåt i tiden påverkas framförallt av klimatförändringarna (ökad tillväxt
vilket resulterar i ett ökat biomassauttag) och förändringar i skogens sammansättning, med avseende
på bl.a. trädslag och ålderssammansättning.
I scenarierna Produktion och Miljö + Produktion ingår ambitiösa produktionshöjande åtgärder. Dessa
åtgärder förväntas ge full effekt först efter 40 – 50 år. Åtgärderna omfattar traditionella skogsvårdsåtgärder som till exempel förbättrade föryngringar, en ökad andel contortatall, traditionell gödsling,
beskogning av åkermark och behovsanpassad gödsling. Vi valde att ta med effekten av att beskoga
400 000 ha åkermark enbart i HBR-scenariot.
SKA-VB 08:s scenarier, redovisas i tioårsperioder från 2010 till 2100. Tidsaspekten är viktig, eftersom
skillnaden i scenarier ökar med tiden. Skogstillståndet är trögt på kort sikt, men på lång sikt finns
stora förändringsmöjligheter.
SKA-VB 08:s scenarioanalyser är till största delen beräknade med Hugin-systemet. Systemet används
för att beskriva (simulera) skogens utveckling under preciserade antaganden om framtida skogsskötsel. Scenarierna redovisas i detalj i Skogsstyrelsens rapport 25 (2008) ”Skogliga konsekvensanalyser 2008 – SKA-VB 08.
3.4.3 Framtagna data
Data som tagits fram för CLEO scenarierna är arealer, mängder och typhalter för innehåll. I
scenarierna redovisas bl.a. trädslagsfördelning och markanvändning, såsom areal produktiv skogsmark, åker- och jordbruksmark, konventionellt brukad skog, kontinuitetsskog och annan skogsmark.
Arealer för markberedning, röjning, gallring, hygge samt GROT- och stubbuttag redovisas också,
liksom mängderna uttagen stambiomassa och GROT och stubbar vid gallring och avverkning. För att
möjliggöra beräkningar av näringsuttaget redovisas typhalter, det vill säga näringshalter i olika träddelar (stam & bark, grenar, barr och stubbar).
Gödslingsarealen för konventionellt gödslad skogsmark och BAG-gödslad skogsmark (Behovsanpassad gödsling) redovisas, liksom gödslingsfrekvens och näringsinnehåll i gödselmedlet. I samtliga
scenarier redovisas även arealer för askåterföring, liksom mängden tillförd aska, samt halter av olika
näringsämnen i askan och dess upplösningstakt.
3.4.4 Hur skogsbruket förändras över tiden
Sammanfattningsvis visar samtliga scenarier på ett intensifierat skogsbruk i framtiden, med ett högre
biomassauttag från skogen, både med avseende på stammar, GROT och stubbar, mer gödsling av
skogsmarken och ökad askåterföring. Markanvändningen förändras inte alls, varken i BUS- eller HBRscenariot under 100-årsperioden, se Figur 3.9. I HBR-scenariot däremot förväntas den produktiva
skogsmarksarealen öka i och med beskogning av åkermark.
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Figur 3.9. Areal åker och jordbruksmark, samt skogsmark (Produktiv skogsmark). Den produktiva

skogsmarken är därutöver uppdelad på ”konventionellt brukad skog”, samt ”annan skogsmark”. Det
hyggesfria skogsbruket utgör en del av ”konventionellt brukad skog”.

Scenarierna visar att trädslagsfördelningen ändras under 100-årsperioden, med en ökad andel gran
på bekostnad av tall, se Figur 3.10. I norra Sverige ökar dock tallskogen på bekostnad av gran.
Lövträdsandelen förväntas öka något under de kommande 100 åren. Det förekommer endast små
skillnader i trädslagsfördelningen mellan de tre scenarierna.

Figur 3.10. Trädslagsfördelning (arealer i 1000 ha), fördelat på gran-, tall-, löv-, ädellöv- och övrig skog. Övrig

skog omfattar den areal som inte har minst 70 % av respektive trädslag, men även ytor som saknar träd.

Tillväxthöjande åtgärder, men framförallt klimatförändringen, leder till att både tillväxt och avverkning ökar i samtliga scenarier från 2020 och framåt, se Figur 3.11. Stamuttaget vid avverkning
(ton torrsubstans) förväntas öka med 45 % i BUS, 62 % i MBR och 70 % i HBR från 2010 till 2100.
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Figur 3.11. Biomassauttag vid avverkning, gallring och röjning för de olika scenarierna. Notera att vid röjning

tar man normalt inte ut någon biomassa från skogen.

Arealerna för markberedning, röjning, gallring, slutavverkning och GROT-uttag ökar i samtliga
scenarier över 100-årsperioden, se Figur 3.12. Även arealen för stubbuttag ökar över tiden i MBR och
HBR-scenarierna. Eftersom även arealen för askåterföring ökar i samtliga scenarier, skulle detta
kunna kompensera för de ökade näringsförlusterna vid ett framtida högre biomassauttag från
skogen.
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Figur 3.12. Arealer för skogsbruksåtgärder för de tre scenarierna. Observera att y-axeln har en annan skala

för BUS-scenariot. I BUS-scenariot antas varken stubbuttag eller BAG-gödsling göras.

När det gäller gödsling, förväntas arealen för konventionell gödsling öka i BUS-scenariet, däremot
minskar den konventionella gödslingen i de övriga scenarierna, eftersom man istället går över till
BAG-gödsling, se Figur 3.12. Det är oklart vilka konsekvenser detta kan komma att få på försurning
och övergödning.
En begränsning med scenarierna är att skador på skog, såsom stormskador och insektsangrepp, inte
har beaktats. Det är troligt att dessa skador kommer att öka i framtiden till följd av klimatförändringarna.
3.4.5 Tillämpning av skogsbruksscenarierna
De utvecklade skogsscenarierna och tillhörande information ligger till grund för beräkningar av
ämnesbalansberäkningar för olika skogsbruksscenarier avseende upptag och tillförsel av näringsämnen (N, P) och baskatjoner (Ca, K, Mg). Ämnesbalansberäkningarna används därefter som grund
för bedömning av långsiktig påverkan på markens förråd och läckage av dessa ämnen eller som
ingångsdata för process- och transportmodeller (se Kapitel 5).
En detaljerad beskrivning av scenarierna redovisas i rapporten ”Framtida skogsbruksscenarier - CLEO
Project 1.2 - Strategies for future forest management, Scenario report” (Hellsten, m.fl., 2014), samt i
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scenariofilen ”Skogsstrategier 2014_05_20_BUS_MBR_HBR_klart” som ligger på CLEO:s webbplats
(www.cleoresearch.se).
3.4.6 Markberedning
Linnea Hansson, Martin Rappe George och Annemieke Gärdenäs, SLU
En studie om markberedning i svenskt skogsbruk nu och i framtiden med fokus på miljökonsekvenser
ha genomförts (Hansson m.fl., 2014) som bygger på litteraturstudier och expertintervjuer med
Skogsstyrelsen och Skogforsk. Resultaten kan sammanfattas:
I Sverige markbereds årligen mer än 80 % av alla föryngringsytor för att förbättra de nya beståndens
etablering och tillväxt. De dominerande markberedningsmetoderna i svenskt skogsbruk är idag
harvning och fläckmarkberedning men även högläggning används. Markberedningens effekt på det
nya beståndet är väl dokumenterad och har visat på en förbättrad överlevnad och ökad tillväxt av
ungskogen.
Markberedning skapar olika typer av planteringspunkter (tiltor/högar eller fåror/fläckar) och inom
dessa olika miljöförhållanden. Tiltor är varmare, torrare och uppvisar högre kol- och kväveomsättning
än fåror och ostörd mark. Läckaget av kol och kväve är högre under tiltor än under mark som enbart
avverkats. Andelen markberedd yta och fördelningen av tiltor, fåror och ostörd mark har betydelse
för utlakningsförlusterna. En väl utförd, ståndortsanpassad markberedning som stör en så liten del av
ytan som möjligt torde vara fördelaktigt ur miljösynpunkt. Detta förutsatt att man undviker blötare
partier i närheten av vattendrag och lämnar hjälpmedel i form av tillfälliga broar och liknande så att
markberedaren kan ta sig till och från hygget utan att orsaka körskador. Det finns dock få studier som
under svenska förhållanden kvantifierat utlakningsförluster till följd av markberedning och idag
saknas studier av markberedningens effekter på utlakningsförluster på marker av olika bördighet
samt på hela avrinningsområden.
Markberedning kommer med all sannolikhet att vara fortsatt viktig och utföras på en hög andel av
alla hyggen även i framtiden. Kraven på markberedningens utförande kommer att öka i och med att
plantmaterialet blir dyrare på grund av en högre förädlingsgrad. Inversmarkberedning förväntas öka
kraftigt i omfattning när metoder och maskiner för detta blir mer tillgängliga. Förväntningarna är att
vi i framtiden kommer att se mer av ståndortsanpassade markberedningsmetoder och troligen
kommer inversmarkberedningen att bli dominerande redan om ett decennium. Större hänsyn
kommer behöva tas till skogens sociala värden (t.ex. friluftsliv och bärplockning), rennäringen och till
fornlämningar. I ett varmare klimat förflyttar sig snytbaggen (Hylobies abietis) högre upp i landet och
angreppen ökar också där det är mindre problem idag. Hyggesvegetationen blir troligen rikligare
norrut och markberedning blir då viktigare för att minska konkurrensen även där. Ett intensivare
skogsbruk ökar också incitamenten för markberedning. Intensivskogsbruk i sig behöver inte betyda
att mer intensiva markberedningsmetoder, som plöjning, åter tas i bruk. Däremot kan snabbväxande
löv som odlas på jordbruksmark innebära att både herbicider och nya kraftfullare metoder för markberedning används.

3.5 Sammanfattning och slutsatser - Scenarier och förutsättningar
För att utreda hur miljötillståndet i luft, mark och vatten påverkas i ett framtida förändrat klimat
behövs framtidsscenarier som på bästa möjliga sätt beskriver hur olika påverkansfaktorer kommer
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att förändras. Inom CLEO har scenarier sammanställts och utvecklats för klimat, utsläpp av
luftföroreningar i Europa samt för hur skogstillväxt och skogsbruk förväntas förändras i framtiden.
Scenarierna har anpassats och utvecklats för att kunna ligga till grund för modellberäkningar och
utvärderingar avseende de vetenskapliga frågeställningar som berörs i programmet.
Klimat
Två framtida regionala klimatprojektioner från SMHI har använts inom CLEO, baserade på ECHAM
och HADLEY (två ledande globala klimatmodeller). Dessa har visats väl representera spridningen
inom de klimatprojektioner som finns tillgängliga i nuläget med avseende på graden av framtida
förändringar. Fram till mitten på seklet visar projektionerna för Sverige på en ökning av
årsmedeltemperaturen, i ECHAM med c:a 2-2.5°C och i HADLEY med ytterligare c:a 1°C. Ökningen är
kraftigare i norra än i södra Sverige. Till slutet av seklet är ökningen i båda projektionerna mellan 3.5
och 5°C, även i denna period med kraftigast ökning i norr. Vad gäller årsmedelnederbörd ökar denna i
projektion HADLEY med 150-300 mm i fjällkedjan fram till mitten av seklet. I sydöstra Sverige är
ökningen av årsnederbörden 50-100 mm. I ECHAM är ökningen generellt avsevärt lägre och i västra
Sverige indikeras ingen förändring jämfört med idag. Fram till slutet av seklet är ökningen kraftigare i
båda projektionerna, med upp till 400 mm i norra Sverige och 50-200 mm i södra Sverige.
Avrinningen ökar också något, främst i norra Sverige. I södra delen av landet kompenseras en stor del
av den ökade nederbörden med högre avdunstning.
Luftföroreningar
Historiska uppskattningar och prognoser för framtida utsläpp av luftföroreningar har samlats i ett
scenario kallat CLEO Eurobase och bygger dels på Europeiska scenarier som ligger till grund för den
pågående revideringen av EU:s luftpolitik (emissioner i tidsperioden 2005 till 2030), dels på resultat
från europeiska forskningsprogram (emissioner i tidsperioderna 1960 till 2000 och 2035 till 2050).
Det sammaställda scenariot visar att efter en lång period av dramatiskt minskande utsläpp från 1980,
så ökar de europeiska utsläppen av svaveldioxid (SO2) något under perioden 2025 till 2030, från 6 910
kton till 7 070 kton. Även utsläpp från internationell sjöfart ökar.
Utsläpp av kväveoxider (NOX) i Europa minskar fram till 2030 men ökar därefter. Sjöfartens NOXutsläpp ökar under hela perioden. Utsläppskurvan av kolmonoxid (CO) följer trenden för NOX.
Utsläppsprognoser för flyktiga kolväten (NMVOC) är osäkra och i CLEO Eurobase har antagits ett
scenario med något lägre utsläpp än andra uppskattningar för perioden 2000 - 2050.
För ammoniak (NH3) är utsläppskurvan i stort sett helt beroende på jordbrukssektorns förväntade
utveckling. I vår sammanställning minskar NH3 utsläppen mellan år 1990 och 2010 för att därefter
öka fram till 2050.
Skogsbruksscenarier
Tre scenarier för framtida skogsbruk i Sverige har formulerats för tidsperioden 2010-2100: BUS
(BUSiness as usual) som representerar dagens skogsbruk; MBR (Medium Biomass Removal)
motsvarande ett högre uttag av biomassa men med miljörestriktioner samt HBR (High Biomass
Removal) som ska representera ett betydligt högre uttag av biomassa. Samtliga scenarier bygger på
underlag från SKA VB-08 med kompletteringar av data avseende stubbuttag, gödsling, kalkning samt
askåterföring. Klimatets inverkan på skogens tillväxt är inkluderat i alla scenarier. Samtliga scenarier
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visar på ett intensifierat skogsbruk i framtiden, med ett högre biomassauttag från skogen, både med
avseende på stammar, GROT och stubbar, mer gödsling av skogsmarken och ökad askåterföring.
Markanvändningen förändras inte alls, varken i BUS- eller HBR-scenariot under 100-årsperioden. I
HBR-scenariot däremot förväntas den produktiva skogsmarksarealen öka genom beskogning av
åkermark. Scenarierna visar att trädslagsfördelningen ändras under 100-årsperioden, med en ökad
andel gran på bekostnad av tall. I norra Sverige ökar dock tallskogen på bekostnad av gran. Lövträdsandelen förväntas öka något under de kommande 100 åren. Tillväxthöjande åtgärder, men
framförallt klimatförändringen, leder till att både tillväxt och avverkning ökar i samtliga scenarier från
2020 och framåt. Stamuttaget vid avverkning (ton torrsubstans) förväntas öka med 45 % i BUS, 62 % i
MBR och 70 % i HBR från 2010 till 2100. Arealerna för markberedning, röjning, gallring,
slutavverkning och GROT-uttag ökar i samtliga scenarier över 100-årsperioden. Även arealen för
stubbuttag ökar över tiden i MBR och HBR-scenarierna. Eftersom även arealen för askåterföring ökar
i samtliga scenarier, skulle detta kunna kompensera för de ökade näringsförlusterna vid ett framtida
högre biomassauttag från skogen. När det gäller gödsling, förväntas arealen för konventionell
gödsling öka i BUS-scenariot, däremot minskar den konventionella gödslingen i de övriga scenarierna,
eftersom man istället går över till s.k. behovsanpassad gödsling (BAG).
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4 Spridning, deposition och effekter av luftföroreningar i ett
förändrat klimat

4.1 Inledning
Arbetet med spridning, deposition och effekter av luftföroreningar i ett förändrat klimat har varit
inriktat på att ta fram följande underlag för den fördjupande utvärderingen av miljökvalitetsmålen:


Framtidsscenarier och historiska trender över Europa av svavel- och kvävedeposition samt
halter i luft av bl.a. PM2,5 och ozon



Kartor över nuvarande och framtida deposition av svavel- och kväveföreningar samt
förekomst av PM2,5 och marknära ozon, baserat på de senaste emissionsscenarierna från
IIASA



Vidareutveckling, implementering och testning av en modul som beskriver organiska partiklar
i MATCH.



Kartor och trendserier för ozonindex som beskriver ozonets inverkan på växtligheten samt
meteorologiska faktorer som påverkar ozonets toxicitet för växtligheten



Bedömningar av möjligheterna till att preciseringar för ozon och växtlighet uppfylls till år
2030 och 2050 med hänsyn taget till förändrade emissioner och förändrat klimat

4.2 Deposition av svavel och kväve
Magnuz Engardt, Joakim Langner, SMHI
4.2.1 Bakgrund
Framtidsscenarier och historiska trender av svavel- och kvävedeposition samt halter i luft av bl.a.
PM2,5 och ozon har, inom CLEO, tagits fram med hjälp av MATCH modellen på Europa-skala.
Huvudsyftet med depositionsberäkningarna med MATCH har varit att leverera trender i deposition
av svavel och kväve till de effektmodeller som beräknar försurning och övergödning i CLEO.
MATCH är en ”off-line” CTM (Chemistry Transport Model) (Andersson mfl, 2007) som, inom CLEO,
drivs av tre-dimensionell meteorologisk data från två olika klimatprojektioner (ECHAM5 A1B-r3 och
HadCM3 A1B-ref) från den regionala klimatmodellen (RCA3; Kjellström m fl, 2011) som har använts
genomgående i CLEO. Högupplöst klimatdata finns för perioden 1960 till 2100. Detta kapitel
beskriver resultat och slutsatser från CLEO fas 1 och fas 2 för deposition av svavel och kväve.
4.2.2 Metodik
Beräkningarna har genomförts med SMHIs CTM MATCH uppsatt på regional skala över Europa.
Modellens horisontella upplösning har varit samma som för den regionala klimatmodellen RCA3, dvs
50x50 km2. Meteorologiska data har funnits för var 6:e timme (var 3:e för nederbörd) och
beräkningarna har genomförts med ett tidssteg på 10 minuter och resultat har lagrats på timbasis för
vissa parametrar annars på dygnsbasis.
Beräkningar av deposition har genomförts både i fas 1 och fas 2 av CLEO. I fas 1 användes
emissionsdata för svavel, kväve och andra luftföroreningar från historiska data och scenarier som
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togs fram för IPCCs arbete med AR5, de så kallade RCP-scenarierna (Thomson m fl, 2011). Specifikt
användes RCP4.5 som är ett relativt optimistiskt scenario avseende globala utsläpp av klimatgaser,
dvs relativt sett låga utsläpp. När det gäller utsläpp av luftföroreningar i Europa anger RCP4.5 kraftiga
minskningar fram till 2050. I fas 2 gjordes reviderade beräkningar med emissionsdata som tagits fram
inom ramen för arbetet med EUs nya luftstrategi. I stora drag är de emissionsdata som användes i fas
1 och fas 2 lika men det finns skillnader både i horisontell och tidsmässig fördelning. Särskilt för
reducerat kväve. Mer information om de emissionsdata som användes i fas 1 och i fas 2 redovisas i
Kapitel 3 om emissioner.
I fas 1 gjordes beräkningar som separerar effekten av förändrat klimat och förändrade utsläpp. I fas 2
bestämdes att beräkningar endast skulle göras för en framtida situation med förändrade utsläpp och
förändrat klimat. För att kunna redovisa effekterna av klimatförändringar och utsläpp separat
använder vi därför här resultat från både fas 1 och 2 i CLEO. Det bör noteras att samma
meteorologiska data har använts i fas 1 och 2 så det är bara emissionerna som skiljer. I fas 1 valde vi
också att göra beräkningar med MATCH för ytterligare en klimatprojektion från RCA3 för att belysa
osäkerheter. Denna projektion är baserad på ytterligare en global klimatmodell, CNRM, men
använder samma utsläppsscenario för växthusgaser, A1B, som har använts i de två
huvudprojektionerna för klimat som har använts i CLEO.
Vad gäller depositionsberäkningarna har det inte funnits utrymme att göra någon vidareutveckling av
metoderna i MATCH utan en standarduppsättning som har tagits fram i tidigare projekt har använts.
Denna standarduppsättning finns beskriven i flera vetenskapliga artiklar som har publicerats de
senaste åren och för en mer utförlig beskrivning hänvisas läsaren till dessa arbeten t ex Engardt och
Langner (2013) och referenser där.
4.2.3 Resultat
Figur 4.1, 4.2 och 4.3, som är resultat från CLEO fas 1, visar beräknade förändringar i depositionen av
oxiderat svavel (SOx), oxiderat kväve (NOy) samt reducerat kväve (NHx) mellan perioderna 1990-2009
och 2040-2059 för tre olika klimatprojektioner från RCA3. Den övre raden i varje figur visar
förändringar enbart beroende på ändringar i klimatet och den undre raden visar de sammantagna
förändringarna från både klimatförändringar och ändringar i emissioner. Endast signifikanta
förändringar som ligger över den interna klimatvariabiliteten i resultaten redovisas.
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Figur 4.1 Förändring i total deposition av oxiderat svavel från perioden 1990-2009 till 2040-2059. Övre raden: Enbart
ändringar i klimatet. Nedre raden: Förändrat klimat och förändrade emissioner. Endast signifikanta ändringar visas
(p=0.05). Icke signifikanta ändringar är vita. Figuren är från Engardt och Langner (2013).

Som framgår är klimatsignalen relativt svag fram till 2050, ±100 mg S/N m-2år-1 och fördelningen av
signalen skiljer sig mellan de olika klimatprojektionerna. ECHAM5 A1B-r3 och HadCM3 A1B-ref ger
relativt likartade förändringar med tendenser till ökad deposition i central och Nordeuropa och
minskad deposition över Medelhavet medan CNRM A1B ger ett delvis annorlunda mönster med ökad
deposition även i centrala Medelhavet. Dessa förändringar styrs framför allt av hur nederbörden
förändras över tiden i de olika klimatprojektionerna. Känsligheten för ändringar i klimatet skiljer en
del för de olika kemiska komponenterna med större områden med ökningar av deposition för NOy än
för SOX och NHX.
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Figur 4.2 Förändring I total deposition av oxiderat kväve från perioden 1990-2009 till 2040-2059. Övre raden: Enbart
ändringar i klimatet. Nedre raden: Förändrat klimat och förändrade emissioner. Endast signifikanta ändringar visas
(p=0.05). Icke signifikanta ändringar är vita. Figuren är från Engardt och Langner (2013).

Om man även tar med förändringar i emissioner så ger detta kraftiga reduktioner i deposition som
klart överskuggar förändringarna som orsakas av ändrat klimat under perioden 2000 till 2050, särskilt
för deposition av SOX och NOy. Reduktionerna i södra Sverige är i storleksordningen 400 mg S m-2år-1
för SOX, 200 mg N m-2år-1 för NOy och <50 mg N m-2år-1 för NHX. Bilden för Europa skiljer sig tydligt
mellan NHX, å ena sidan, och SOX och NOy, å andra sidan, beroende på att förändringen av
emissionerna av NHX är små i det använda utsläppsscenariot (RCP4.5; se kapitel 3) samt att
reduktionen av halterna av SO2 och salpetersyra, HNO3, i luften påverkar uppehållstiden för NHX så
att den blir kortare. Reduktionerna av utsläppen av svavel och NOX i Europa fram till 2050 leder till en
förändrad kemisk balans för svavel- och kvävekomponenter i atmosfären över Europa. Effekten är
kraftigast för reducerat kväve, NHX, och hänger ihop med att bildningen av partikelformigt
ammoniumsulfat och ammoniumnitrat från utsläpp av svaveldioxid NOX och ammoniak, NH3.
Minskade svavel- och NOX-emissioner leder till minskad bildning av ammoniumsulfat och
ammoniumnitrat och att en större andel av utsläppen av NH3 stannar i gasfas. NH3 i gasfas deponeras
snabbare än ammoniumsulfat och ammoniumnitrat och den sammanlagda uppehållstiden för NHx i
atmosfären minskar därför, depositionen nära källorna ökar och långtransporten minskar.
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Figur 4.3 Förändring I total deposition av reducerat kväve från perioden 1990-2009 till 2040-2059. Övre raden:
Enbart ändringar i klimatet. Nedre raden: Förändrat klimat och förändrade emissioner. Endast signifikanta
ändringar visas (p=0.05). Icke signifikanta ändringar är vita. Figuren är från Engardt och Langner (2013).

Förändringar i uppehållstider för olika komponenter från beräkningarna med MATCH redovisas i
Tabell 4.1. Som framgår av tabellen så leder förändringar enbart i klimatet mellan 2000 och 2050
(scenario ”constant emissions”) inte till några signifikanta förändringar i uppehållstiden, men om
även emissionsförändringarna inkluderas (scenario ”variable emissions”) erhålls signifikant ökade
uppehållstider med upp till ett halvt dygn för NOy och SOX medan uppehållstiden minskar med 0,2
dygn för NHX. Hela effekten beror dock inte på förändrade emissioner utan förändringar i klimatet
och förändrade emissioner bidrar tillsammans.
I fas 2 av CLEO upprepades beräkningarna från fas 1 med reviderade emissioner. Figur 4.4 visar
trender i deposition till Sveriges landyta som helhet beräknade med MATCH för perioden 1961-2100
för SOx, NOy och NHx. Beräkningarna är som tidigare genomförda med 50x50 km2 horisontell
upplösning så leveranser till kluster 3 och 4 har gjorts i den upplösningen eller punktvis.
Beräkningarna visar på kraftiga reduktioner i depositionen till Sverige för alla ämnen från de höga
nivåerna under 1970-talet och fram till 2000. Efter 2000 fortsätter depositionen av svavel att minska
kraftigt liksom även depositionen av oxiderat kväve, NOy. Trenden för NHx mattas emellertid av pga
av att utsläppen av ammoniak inte fortsätter att minska i det använda utsläppsscenariet.
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Tabell 4.1. Omsättningstider i atmosfären (t0), medelvärden av massan i atmosfären, emissions- och depositionsflöden
för hela modellområdet. Värden för 2040-2059 som är signifikant skilda från värde för perioden 1990-2009 för
sannolikheten p=0.05 är markerade med en stjärna, för p=0.01 med två stjärnor och för p=0.001 med 3 stjärnor.
Tabellen är från Engardt och Langner (2013).

CNRM_A1B

SOX

NOY

HadCM3_A1B_ref

Constant
emissions

Variable
emissions

Constant
emissions

1990
2009

2040
2059

1990
2009

2040
2059

1990
2009

2040
2059

1990
2009

2040
2059

1990
2009

2040
2059

1990
2009

2040
2059

t0 [days]

2.9

3.1

3.1

3.3

2.5

2.6*

2.6

2.9***

2.7

2.9*

2.6

3.0***

Mass [Gg S]

65

67*

81

31***

54

56**

69

27***

59

61*

70

28***

Emis [Tg S yr-1]

9.9

9.9

12.1

3.6***

9.9

9.9

12.1

3.6***

9.9

9.9

12.1

3.6***

Dry [Tg S yr-1]

1.7

1.7

2.3

0.8***

1.6

1.6

2.2

0.8***

1.6

1.7

2.0

0.7***

Wet [Tg S yr-1]

7.0

6.8

7.8

2.9***

6.9

6.7

7.6

2.9***

7.1

6.9

8.6

3.0***

t0 [days]

3.2

3.3

3.9

4.3***

3.1

3.1

3.8

4.2***

3.2

3.2

3.3

3.8***

Mass [Gg N]

54

54

60

39***

50

51

56

38***

53

53

54

36***

Emis [Tg N yr-1]

6.3

6.3

6.5

3.1***

6.3

6.3

6.5

3.1***

6.3

6.3

6.5

3.1***

Dry [Tg N yr-1]

1.8

1.9

1.8

1.0***

1.70

1.75*

1.7

0.9***

1.7

1.8*

1.8

1.0***

***

4.3

4.3

3.8

2.3

***

4.3

4.3

4.3

2.5***

-1

NHX

ECHAM5_A1B_r3
Variable
emissions

Constant
emissions

Variable
emissions

Wet [Tg N yr ]

4.3

4.3

3.8

2.4

t0 [days]

1.9

2.0

1.9

1.7***

1.5

1.6

1.6

1.4***

1.6

1.8*

1.7

1.5***

Mass [Gg N]

29

30

28

24**

23

24

23

20**

25

26

25

22***

6.2

6.2

5.9

5.7

6.2

6.2

5.9

5.7

6.2

6.2

5.9

5.7

*

2.1

2.2

2.0

2.3

*

2.2

2.2

2.0

2.3*

3.7

3.7

3.6

3.3*

3.8

3.7

3.7

3.3**

Emis [Tg N yr-1]
-1

Dry [Tg N yr ]

2.2

2.3

2.1

2.4
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3.7

3.7

3.6

3.2*

Det är intressant att jämföra hur resultat beräknade med meteorologi från en klimatmodell förhåller
sig till beräkningar gjorda med observerad meteorologi. Sådana beräkningar har gjorts i ett
angränsande projekt finansierat av Naturvårdsverket och redovisas som den svarta linjen i Figur 4.4.
Det visar sig att depositionen till Sverige blir högre för samtliga komponenter med de
klimatmodelldata som har använts i CLEO jämfört med om historisk meteorologi baserad på
observationer används. Detta hänger huvudsakligen ihop med att nederbörden i
klimatsimuleringarna överskattas över Sverige. Den övergripande trenden i depositionen kvarstår
emellertid.
Figur 4.5 visar de simulerade trenderna som medelvärde för sydvästra, sydöstra och mellersta
Sverige för svavel, oxiderat och reducerat kväve fram till 2050. I Tabell 4.2 redovisas även 11årsmedelvärden för beräknade trender i deposition av svavel och kväve för 2000, 2020 och 2030 som
medelvärden för samma områden i Sverige. Resultaten är medelvärdet av resultaten från de två olika
klimatprojektionerna. De beräknade minskningarna i deposition är störst för svavel och oxiderat
kväve, ca 70 respektive 50% till 2030 i sydvästra Sverige medan depositionen av reducerat kväve
minskar med 20%. Förändringarna i sydöstra Sverige är något mindre och för norra Sverige är
reduktionerna betydligt mindre.
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Tabell 4.2. Beräknade förändringar i depositon av oxiderat svavel, oxiderat och reducerat kväve mellan år 2000, 2020
och 2030. Resultaten är medelvärden simuleringar med två klimatprojektioner och emissionsdata från CLEOEurobase. Enheten är mg S/N m-2 år-1.

Sydvästra Sverige

reduktion

Sydöstra Sverige

%

deposition

Norra Sverige

SOX

deposition

reduktion

%

2000

668

reduktion

%

2020

229

438

66

182

250

58

120

62

34

2030

191

476

71

164

269

62

115

67

37

NOX

deposition

reduktion

%

deposition

reduktion

%

deposition

reduktion

%

2000

473

2020

287

187

39

192

123

39

108

40

27

2030

248

226

48

167

148

47

99

49

33

NHX

deposition

reduktion

%

deposition

reduktion

%

deposition

reduktion

%

2000

353

2020

296

57

16

186

32

15

71

6

8

2030

286

67

19

181

37

17

68

9

12

433

deposition
182

315

148

219

77

I Figur 4.5 redovisas även resultaten från fas 1 för oxiderat och reducerat kväve. I fas 1 användes
emissionsdata från RCP4.5 och för reducerat kväve är skillnaden i trender i emissionerna relativt stor
vilket också får genomslag i beräknad deposition för reducerat kväve.
Det är också av intresse att jämföra beräkningar med MATCH med andra modellberäkningar. Figur
4.6 visar en jämförelse av depositionen till Sverige för perioden 1980-2011 mellan EMEPs officiella
beräkningar och MATCH. Båda modellerna har här använt observerad meteorologi och officiella, till
CLRTAP rapporterade, emissioner. Som framgår ger modellerna mycket likartade resultat för alla
komponenter.
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Figur 4.4 Tidsutveckling i årlig total deposition av svavel, oxiderat och reducerat kväve till Sveriges landyta enligt
beräkningar med emissioner från CLEO-Eurobase och ECHAM5 A1B-r3 och HadCM3 A1B-ref meteorologi (röd
respektive blå linje). Beräkningar med CLRTAP-emissioner och observerad meteorologi för perioden 1980-2011
(svart linje).
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Figur 4.5 Tidsutveckling i årlig total deposition av svavel, oxiderat och reducerat kväve till Sveriges landyta i
sydvästra, sydöstra och norra Sverige enligt beräkningar med emissioner från CLEO-Eurobase och ECHAM5 A1Br3 och HadCM3 A1B-ref meteorologi (röd respektive blå linje). För oxiderat och reducerat kväve redovisas även
resultat från fas 1 med emissioner från RCP4.5 och meteorologi från HadCM3 A1B-ref.

Figur 4.6 Jämförelse av tidsutveckling i årlig total deposition av svavel, oxiderat och reducerat kväve till Sveriges
landyta enligt beräkningar med MATCH och EMEP-modellerna baserat på observerad meteorologi och emissioner
rapporterade till CLRTAP.

4.3 PM2,5
Robert Bergström, SMHI; Mattias Hallquist, GU
4.3.1 Bakgrund - Partikelförekomst, sammansättning och beskrivning av PM emissioner
Partiklar i luft innefattar många olika ämnen och egenskaper. Dessa ämnen kan direkt-emitteras till
atmosfären (primära) eller bildas genom atmosfärisk omvandling av gaser (sekundära). För att kunna
beskriva och förstå effekter av policyåtgärder och klimatförändringar på partikelförekomst och
sammansättning krävs avancerade beräkningsmodeller med tillhörande emissionsuppskattningar.
När det gäller partikelmassa som ligger till grund för mängden av PM2,5 i bakgrundsluft så är de
viktigaste fraktionerna sulfat (SO42-), nitrat (NO3-), ammonium (NH4+), havssalt (NaCl), sot (ofta
beskrivet som elementärt kol – EC), organiska ämnen (ofta aggregerat som organiskt kol – OC, eller
organisk aerosol – OA) och andra ämnen som till exempel förekommer i uppvirvlat damm (innehåller
bland annat oxider av Fe, Si, Ti etc). I de modellberäkningar som gjorts inom CLEO så har samtliga
dessa fraktioner beaktats för beskrivning av halter och sammansättning i PM2,5. Sulfat, nitrat och
ammonium bildas i atmosfären genom gas-till-partikel omvandling av SO2, NOX och NH3. De indata
med tillhörande trender som används i modellberäkningarna kommer här från CLEO:s standardutsläppscenario (CLEO Eurobase, se kapitel 3). När det gäller primära emissioner av EC, OC och övriga
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ämnen så har vi utgått från tillgängliga totala PM2,5-emissioner och trender från de olika SNAP
sektorerna beskrivna i kluster 1.
De totala primära PM-emissionerna (PPM2,5) uppdelas i utsläpp av primära organiska aerosolpartiklar
(POA), EC och övriga ämnen. Fördelningen mellan EC, POA och övriga ämnen varierar med
utsläppssektor. I CLEO-projektet har samma fördelning använts för alla länder i Europa, se Tabell 4.3.
Denna fördelning bygger på ett arbete om sot i Europa av Builtjes (2003) kombinerat med förenklade
antaganden om fördelningen av organiska och övriga partikelemissioner för de olika
utsläppssektorerna. En uppdaterad och mer detaljerad beskrivning av emissionsfördelningen, som
tar hänsyn till olika emissionsförhållanden i olika länder har nyligen tagits fram inom det EUfinansierade MACC-projektet (Kuenen et al., 2011); denna har inte använts hittills inom CLEOprojektet men för framtida studier är en sådan uppdatering av emissionerna önskvärd.
De biogena organiska emissionerna som bidrar till sekundära organiska partiklar (SOA) har i CLEOprojektet beskrivits på samma sätt som i Bergström et al. (2014)3. Omvandlingen från gasfas till
partikelfas sker via reaktion med de atmosfäriska oxidanterna ozon, OH och NO3-radikaler.
Tabell 4.3 Emissionsfördelning för direktemitterade partiklar (PPM 2,5). Emissionen av respektive fraktion
(EC/OA/övrigt)=emissionsinventeringens totala PPM2,5-emission inom respektive sektor × respektive faktor. Notera
att emissionerna av EC och övrigt antas vara icke-flyktiga (helt partikulära) medan de primära OA-emissionerna
fördelas över olika flyktigheter med en stor andel av emissionen initialt i gasfas (IVOC). Detta är anledningen till att
summan av faktorer ibland är över 1.

SNAP-sektor

EC-fraktion

OA-fraktion

Övrigt

(inkl IVOCa

emis )
1. Combustion in energy and transformation
industries

0.12

0.6

0.64

2. Non-industrial combustion plants

0.2

0.684

0.4

3. Combustion in manufacturing industry

0.13

0.65

0.61

4. Production processes

0

0

1.0

5. Extraction and distribution of fossil fuels and
geothermal energy

0.79

0.525

0

6. Solvents and other product use

0

0

1.0

7. Road transport

0.47

1.325

0

8. Other mobile sources and machinery

0.49

1.275

0

9. Waste treatment and disposal

0.0037

0.0185

0.9889

10. Agriculture

0.13

0.65

0.61

a

OA-emissionerna antas vara av varierande flyktighet och fördelas i modellen med ett s k volatility basis set (VBS) av
liknande slag som i Bergström et al. (2012); för samtliga SNAP-sektorer utom sektor 2 antas att de låg-volatila POAutsläppen, som ingår i emissionsinventeringen åtföljs av 1.5 gånger så stora utsläpp av IVOC (för detaljer och referenser se
Bergström et al., 2012); för sektor 2 (småskalig förbränning, dominerad av bostadsuppvärmning med biobränslen) antas en
något lägre IVOC-andel, 0.71 × POA-emissionerna.

3

För stressinducerade biogena emissioner har scenario 2 från Bergström et al. (2014) använts.
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Figur 4.7 visar uppskattad genomsnittlig partikelsammansättning för PM2,5 för Vavihill (Skåne),
Aspvreten (Södermanland) och Bredkälen (Jämtland), baserat på en kombination av mätningar och
modellberäknade halter. Uppmätta halter har använts för de ämnen och perioder de var tillgängliga;
modellresultat4 användes för perioder och ämnen utan mätdata. Man kan från Figur 4.7 notera att
den totala bakgrundshalten ökar från söder (7 µg m-3) till norr (2 µg m-3). Fraktionerna organiskt,
sulfat, nitrat och ammonium är dominerande i bakgrundshalten av PM2,5 vid samtliga platser.
Andelen organisk aerosol är stor och ökar i norr. Detta beror på att PM2,5 domineras av
långdistanstransport och sekundärt bildad aerosol. Barrskog är en betydande biogen källa till OC
vilket gör att halterna av OC inte minskar lika snabbt som för nitrat och sulfat som bildas från
oxidation av NOX och SO2 vilka i huvudsak emitteras utanför Sverige.

Figur 4.7. Uppskattad genomsnittlig partikelsammansättning för PM2,5, för tre platser i Sverige 2010 – Bredkälen
(Jämtland), Aspvreten (Södermanland), Vavihill (Skåne) – baserat på en kombination av mätningar och
modellberäknade halter. Organiskt innehåll baserat på modellerad OA-koncentration, biaskorrigerad baserat på
modellavvikelse jämfört med observerat OCPM10 (för Aspvreten och Vavihill; OC-mätningar saknas vid Bredkälen).
Övriga direktemitterade partiklar (PPM-övrigt antropogent), nitrat, och vind- & vägdamm (samt organiskt och EC
för Bredkälen) baserat på modellresultat (i huvudsak från MATCH-modellen; bidrag från vegetationsbränder samt
vind/vägdamm från EMEP-modellen). EC (för Aspvreten och Vavill) och sulfat (för alla tre platserna) baserat i
huvudsak på uppmätta halter (kompletterat med biaskorrigerad modellhalt för saknade perioder). Ammonium
baserat på modellerat partikulärt ammonium men korrigerat baserat på modellbias jämfört med mätning för totalNHX. NaCl baserat på modellerat NaClPM 2,5 men korrigerat baserat på modellbias för NaPM10 jämfört med mätning
av Naaerosol under 2011. Samtliga ej direkt uppmätta bidrag (allt utom sulfat) har betydande osäkerheter.

4.3.2 Organiska fraktionen
För den dominerade organiska fraktionen (som egentligen består av tusentals olika organiska ämnen)
finns det förutom de primära utsläppen en sekundär del som benämns sekundär organisk aerosol
(SOA) och som bildas i atmosfären genom oxidation av flyktiga organiska ämnen (Hallquist et al,
2009). För att komplicera bilden ytterligare rörande OA så finns det en gråzon mellan rent primär
aerosol och typisk sekundär aerosol. Två viktiga aspekter påverkar hur man kan beskriva
emissionerna och andelarna inom denna gråzon, vilket påverkar emissionsfördelning för
direktemitterade partiklar för de olika SNAP-sektorerna och deras bidrag till partikelhalter i
atmosfären.

4

Biaskorrigerade modellhalter för komponenter där mätdata finns tillgängliga för delar av året; för NaCl
används en biaskorrigering baserad på modellbias för NaPM10 jämfört med mätning av Naaerosol under 2011
eftersom mätdata saknas för 2010.
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Den första aspekten är hur den primära OA-fraktionen (POA) från emissionskällorna definieras.
Något förenklat kan man säga att det finns två möjligheter: antingen inkluderas bara den icke
flyktiga delen av POA eller så försöker man även inkludera halvflyktiga (SVOC – semi volatility
organic compounds) och intermediärt flyktiga ämnen (IVOC – intermediate volatility organic
compounds) i emissionsfaktorn från en aktivitet. Om man bara inkluderar den icke flyktiga delen
av POA så kommer emissionen att underskattas; inkludering av mer flyktiga ämnen ger på
många sätt en mer realistisk beskrivning av utsläppen, och omvandling i atmosfären, men
kunskapen om flyktighetsfördelningar för POA från olika källor är begränsad och fördelningen är
i allmänhet inte given i emissionsdatabaser vilket innebär ytterligare en osäkerhetsfaktor i
modelleringen. I CLEO-projektet har två olika flyktighetsfördelningar, som inkluderar SVOC och
IVOC, använts; för de flesta källorna antas att de lågvolatila POA-emissionerna (som ingår i
emissionsdatabasen) åtföljs av 1.5 gånger så stora IVOC-utsläpp, för vedeldningsutsläpp antas
en något lägre andel IVOC – 0.71 × POA.
Den andra aspekten är att en stor del av det material som emitteras som IVOC (i gasfas) kan
kondensera till partikelfas efter kemisk oxidation (”åldring”) i atmosfären. Denna process liknar
den klassiska sekundära organiska aerosolbildningen från flyktiga organiska ämnen med den
skillnaden att de flesta IVOC redan vid emissionen är oxiderade. Genom en relativt mild
atmosfärisk oxidation kan dessa ämnen återgå till den kondenserade fasen (IOA). Denna process
är kopplad till den första aspekten om hur man karakteriserar den primära emissionen. Inom
CLEO-projektet har vi utvecklat en modellbeskrivning av denna atmosfäriska process som ger en
minskad flyktighet genom atmosfärkemisk oxidation (via reaktion med OH-radikalen). Denna
leder till omvandling av AVOCIVOCSVOCOA (ASOA+IOA).

En förenklad illustration av de olika organiska fraktionerna och deras kopplingar till de viktigaste
atmosfäriska processerna ges i Figur 4.8. Här indikeras även kopplingen mellan reglerbara och icke
reglerbara emissioner.
I Tabell 4.4 visas bidraget från de olika kategorierna till emissioner och koncentrationer av OC på den
globala skalan. Detta ger en generell bild av hur stora respektive bidrag kan vara. För de globala
källorna dominerar den biogena sekundära organiska aerosolen (BSOA). Denna kommer främst från
omvandling av VOC-emissioner från vegetation som monoterpener från barrskog eller isopren från
lövskog. För att illustera den relativt stora osäkerhet som finns för bidraget från respektive källa ges i
Tabell 4.3 även en maximaluppskattning av bidraget till OC. För de flesta källorna är skillnaden mellan
”best estimate” och maxuppskattningen ungefär en faktor två. På samma sätt kan emissionerna även
vara mindre än denna uppskattning. Dock indikerar alla mätningar av OC att denna fraktion är stor
och att summan av dessa källor inte är mindre än 60 TgC år-1 (Hallquist et al, 2009).
Regionalt (t ex i Europa) är situationen mycket varierande och stora osäkerheter finns fortfarande när
det gäller den relativa betydelsen av olika OC-källor. Detta diskuteras bl.a. av Bergström et al. (2012,
2014). De flesta emissionerna, såväl biogena som antropogena, har stora osäkerheter och tillgängliga
mätdata från Europa kan i nuläget endast till en begränsad del avgöra hur stora bidrag till OC som
olika källor ger (se t ex Bergström et al., 2012, och Genberg et al., 2011). Sverige har stora
barrskogsarealer och förhållandevis små antropogena utsläpp av organiska partiklar och
partikelbildande ämnen (förutom från vedeldning, som kan ha betydande utsläpp även i Sverige) så
andelen BSOA är hög även för den svenska bakgrundsaerosolen.
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Som beskrivs ovan finns det en del oklarheter i uppdelning och klassificering av det antropogena
bidraget. Tidigare så angavs oftast endast APOA som antropogent bidrag från exempelvis
förbränningsprocesser (t ex inom energi och transportsektorer). Till denna klass av emissioner bör
man addera IOA som bildas via IVOC och kan vara lika stor som APOA. Den klassiska sekundära
bildningen från antropogent emitterade VOCer beräknas globalt bidra till ungefär lika mycket som
APOA+IOA. Förbränning av biomassa ger på samma sätt upphov till primära, intermediära och
sekundära fraktioner.

Figur 4.8 Förenklad bild av de olika organiska fraktionerna och deras koppling till reglerbara (antropogena) och icke
reglerbara (biogena) emissioner. Reglerbara källor bidrar till den primära organiska aerosolen (APOA), flyktiga
organiska ämnen (AVOC) samt intermediärt flyktiga organiska ämnen (IVOC). Dessa emissioner påverkar även
förekomst och halter av atmosfäriska oxidanter som ozon, OH och NO3-radikaler. Ej reglerbara emissioner bidrar
till flyktiga biogena organiska ämnen (BVOC) samt primära biogena organiska aerosoler (BPOA), t ex pollen, sporer
och växt- och djurfragment. Emissioner av BVOC påverkar halt och förekomst av atmosfäriska oxidanter. Oxidation
av gasformiga ämnen från både biogena och antropogena emissioner sker genom reaktion med oxidanter. Oxidation
av AVOC och BVOC leder till bildning av partikulär sekundär organisk aerosol (ASOA och BSOA). IVOC, som
främst direktemitteras från antropogena källor och till mindre del bildas från AVOC och BVOC, bidrar till
partikelbildning (till största del IOA) via atmosfärisk oxidation. SVOC representerar ämnen som beroende på bland
annat temperatur och total halt av organisk aerosol kan befinna sig antingen i gas- eller partikelfas. SVOC bildas
framför allt genom oxidation av de mer flyktiga fraktionerna (AVOC, BVOC och IVOC); en mindre del SVOC
direktemitteras, främst från antropogena källor.
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Tabell 4.4 Beräkningar av bidrag till OC från primära och sekundära källor. Uppskattningar av OC-källor illustreras
på global nivå (Hallquist et al, 2009).

Kategori/Fraktion

Förkortning

Emission
TgC år

-1

Globalt (max)
Totalt organiskt kol

OC

150 (240)

Primärt antropogent

APOA

Primärt biomassa

BMPOA

11 (18)

Intermediärt antropogent

IOA

5 (10)

Intermediärt biomassa

IBMOA

14 (26)

Sekundärt antropogent

ASOA

10 (17)

Sekundärt biomassa

BMSOA

17 (34)

Sekundärt biogent

BSOA

88 (180)

5 (8)

4.3.3 Förändring av PM2,5 till 2030
För att uppskatta hur halten av PM2,5 i bakgrundsluft kommer att förändras fram till år 2030 så har
modellberäkningar gjorts med MATCH-modellen, dels med emissioner för år 2005 och dels för 2030.
Inom det relativt korta tidsintervallet (25 år) förväntas stora förändringar av emissionerna av
partiklar och partikelbildande ämnen i Europa men förhållandevis små klimatförändringar. Av det
skälet har beräkningarna gjorts för samma meteorologiska år (2008-2010; meteorologiska data från
SMHI:s HIRLAM-modell) för båda emissionsåren. Det innebär att vi i denna del av studien endast
beaktar emissionsförändringarnas inverkan på PM2,5 och att alla naturliga emissioner (BVOC, havssalt
etc.) är oförändrade.
Figur 4.9 visar beräknade haltskillnader i bakgrundsluft mellan simuleringar med emissioner för 2005
och 2030. En tydlig minskning av PM2,5-halten erhålls i hela Sverige. I Skåne är minskningen omkring 2
µg m-3 och i hela Götaland och delar av Svealand högre än 1µg m-3 medan minskningen i norra
Sverige är mindre än 0.5 µg m-3. I jämförelse med nulägets halter av PM2,5 i bakgrundsluft är
minskningarna betydande, speciellt i södra Sverige. För Vavihill (Skåne) är den beräknade
minskningen (från 2005 till 2030) ca 30% av den uppmätta halten 2010, för Aspvreten (Södermland)
ca 20% och för Bredkälen (Jämtland) ca 10%. Gradienten i minskning beror på regionala
emissionsminskningar av främst SO2, NOX och NH3 som direkt påverkar långdistanstransport av PM2,5.
PM2,5-halten i bakgrundsluft exponerar hela Sveriges befolkning och då man för partiklar i luft inte
har påvisat något tröskelvärde rörande hälsoeffekten kan man från beräknad haltminskning
uppskatta framtida hälsovinster för populationen i stort. Sannolikt har dock olika
partikelkomponenter olika hälsopåverkan vilket behöver beaktas i sådana studier. En framtida PM2,5sammansättning skulle t ex kunna ha en större andel sot och/eller organiska partiklar och lägre andel
lättlösliga enkla salter (ammoniumsulfater och nitrat, vilka troligen påverkar hälsan i mindre grad)
och därmed ha en annan hälsopåverkan än dagens partiklar.
I Figur 4.10 visas hur den beräknade PM2,5-minskningen fördelar sig över olika partikelkomponenter
vid tre platser i Sverige. Minskningen av PM-halterna beror till största delen på att de sekundära
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oorganiska komponenterna (sulfat, nitrat och ammonium) minskar avsevärt på grund av de
förväntade emissionsförändringarna i Europa mellan 2005 och 2030. Minskningen av EC är också
relativt stor medan endast små förändringar beräknas för den organiska delen av PM2,5.
Man kan notera att halterna i stadsmiljö är högre än bakgrundsnivån och att miljömålet frisk luft
främst kopplas till dessa. Dock är bakgrundshalterna i södra Sverige betydande och en minskning av
bakgrundsbidraget kan leda till att man ej överskrider miljökvalitetsnormer och/eller uppnår
uppsatta lokala/regionala miljömål. I och med att bidraget från klassiska antropogena källor minskas
kommer det relativa bidraget från biogena källor till PM2,5 att öka. Dessa biogena källor är inte enbart
naturliga utan beror på komplex sekundär kemi som påverkas av haltförändringar av typiska
antropogena luftföroreningar som O3 och NOX vilka påverkar oxidationen av biogena VOC (se Figur
4.8).

Figur 4.9 Modellberäknad förändring av bakgrundshalt av PM 2,5 orsakad av emissionsändringar från 2005 till 2030.
Medelvärde för tre meteorologiska år (2008-2010). De beräknade haltminskningarna motsvarar i Skåne ungefär 30%
av den uppmätta bakgrundsnivån 2010, för Aspvreten (Södermanland) ca 20% och för Bredkälen (Jämtland) ca
10%. Enhet µg m-3.
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Figur 4.10 Modellberäknad förändring av bakgrundshalten av PM 2,5-komponenter vid tre platser i Sverige
(Bredkälen, Aspvreten och Vavihill) orsakad av antropogena emissionsändringar från 2005 till 2030 enligt CLEOemissionsdata. Medelvärde för tre meteorologiska år (2008-2010). Enhet µg m-3.

4.3.4 Emissioner och osäkerheter/felkällor
Figur 4.11 visar de uppskattade totala svenska primära emissionerna av PPM2,5 uppdelade på olika
sektorer för åren 2000-2030. Som beskrivits ovan delas PPM-emissionerna upp i EC, OC och övrigt i
modellberäkningarna. Inom CLEO-projektet så har hittills samma uppdelningsfaktorer använts för alla
länder i Europa. Då emissionsprocesserna inom de olika sektorerna kan variera betydligt mellan olika
regioner (t ex olika bränslen och förbränningsanläggningar) så ger detta en förenklad bild av den
verkliga uppdelningen. När det gäller de svenska utsläppen leder denna förenklade
emissionsfördelning till för låga emissioner av organiska ämnen och för höga utsläpp av ”övrigt”; de
största effekterna är i SNAP-sektor 2 (småskalig förbränning). För Sverige förväntas också en viss
överskattning av EC-utsläppen på grund av emissionsfördelningen, framför allt från SNAP-sektor 8
(mobila källor förutom vägtrafik).
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Figur 4.11 Totala svenska års-emissioner av ”primära” partiklar (PPM 2,5), uppdelade i SNAP-sektorer, för perioden
2000-2030 från CLEO-emissionsdatabasen. Enhet kton år-1.

Ett större problem, än fördelningen mellan olika komponenter av PPM2,5, är den stora osäkerheten
när det gäller de totala utsläppen från vissa sektorer. Speciellt utsläpp av organiska ämnen från
biobränsleeldning för bostadsuppvärmning (”vedeldning”) underskattas troligen kraftigt i många
länder i Europa (däribland Sverige) i de flesta tillgängliga emissionsuppskattningar (se t ex Bergström
et al., 2012 och Genberg et al., 2011). Det nederländska forskningsinstitutet TNO – (Nederlandse
Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek) har gjort en ny emissionsinventering
för Europa (Denier van der Gon et al., 2014) där de svenska utsläppen av organiska ämnen (POA) från
SNAP-sektor 2 bedöms ha varit ca 14 kton 2005; detta kan jämföras med endast 1.8 kton i den
tidigare emissionsinventeringen, baserad i huvudsak på nationellt inrapporterade data till
GAINS/IIASA. Anledningen till den mycket stora skillnaden är att de nationella svenska
emissionsuppskattningarna tidigare har baserats på mätningar av icke-volatila organiska partiklar i
heta rökgaser, vilket medfört att en stor del av de organiska ämnena inte räknats med eftersom de är
i gasform vid dessa förhållanden (men de kan senare övergå i partikelfas när temperaturen sjunker,
och efter atmosfärisk åldring, som beskrivits ovan). CLEO-emissionerna av organiska partiklar (POA)
från SNAP-sektor 2 för Sverige 2005 är ca 2.2 kton och de totala svenska partikelemissionerna från
den sektorn (POA+EC+övrigt) är ca 5.6 kton.
För Sverige har även EC från biomassaförbränning underskattats vilket diskuteras av Genberg et al.
(2013); för 2005 bedömer TNO numera att ECPM2,5-emissionerna från vedeldning i Sverige var ca 1.9
kton, jämfört med ca 1.0 kton i tidigare uppskattning. Detta kan jämföras med de svenska CLEOemissionerna av EC i SNAP-sektor 2 för 2005, som är ca 1.1 kton.
Vedeldningen är den klart dominerande antropogena källan till organiska partiklar i Europa och om
den nya emissionsinventeringen från TNO (Denier van der Gon et al., 2014) är realistisk bedömer vi
att CLEO-emissionerna från SNAP-sektor 2 i Sverige bara är ungefär 1/3 av de verkliga utsläppen;
partikel-utsläppen från biobränsleuppvärmning underskattas i så fall med mer än 11kton. Om de
relativa minskningar av utsläppen som förväntas i sektor 2 enligt Figur 4.9 är korrekta bör alltså
avsevärt större minskningar av PM2,5-halterna i Sverige kunna förväntas än de som beräknats med
CLEO-emissionsscenarierna. För att bedöma hur stora minskningarna kan bli krävs dock
modellberäkningar med uppdaterade emissionsuppskattningar för vedeldningsemissioner i hela

58

Europa både för nutid och framtidsscenarier. Om vedeldningen ökar i Sverige och/eller resten av
Europa, t ex som en följd av gynnande av småskalig biobränsleeldning av klimat-skäl, kan i stället
betydande ökningar av halten organiska partiklar förväntas om inte strikta krav ställs på
förbränningsanläggningarnas utsläpp.
Som beskrivs i kapitel 3.3 saknas direktemitterade partiklar från internationell sjöfart i CLEO
Eurobase-emissionerna. Detta innebär att den internationella sjöfartens bidrag till partiklar
underskattas i denna studie; endast bidrag till sekundära partiklar (sulfat, nitrat, ASOA) ingår - både
sot (EC) och POA/IOA saknas. Detta leder till en viss underskattning av PM2,5 över hav och i kustnära
områden.
4.3.5 Klimatförändringars effekter på PM2,5
Förväntade klimatförändringars effekter på PM2,5 i bakgrundsluft är via klimatets påverkan på
biogena emissioner, atmosfäriska processer och depositionsmönster. Det finns betydande
osäkerheter i framförallt den organiska fraktionen för beräkningar av dagens bakgrundshalter och för
framtidscenarier ökar naturligtvis denna osäkerhet. En potentiellt mycket stor klimatrelaterad
osäkerhet är hur emissioner från ekosystem påverkas av klimatets inverkan på vegetations-stress.
Det finns en mängd frågetecken kring hur biogena emissioner av VOC kommer att utvecklas med ett
förändrat klimat. Som ett exempel visas i Figur 4.12 hur stresspåverkan från ökade insektsangrepp på
träd (t ex orsakade av klimatförändringar) skulle kunna påverka SOA-bildning i Europa. I detta
exempel, taget från Bergström et al. (2014), bidrar SOA från denna typ av ekosystem-stress med upp
till 1µg m-3 i södra Sverige. Detta är av samma storleksordning som den beräknade minskningen av
PM2,5 baserat på CLEO framtids-emissionscenariet (2005-2030) för de antropogena källorna.

Figur 4.12 Beräknat bidrag till halten av organiska partiklar från stress-inducerade biogena emissioner i Europa
(norr om Lat. 45°N). Vänster: Nulägesuppskattning baserad på antaganden om 10% angripna träd i norra Europa
(>60°N) och 20% mellan Lat 45°N och Lat 60°N med resulterande utsläpp av metyl-salicylat och sesquiterpener
(scenario 2 i Bergström et al., 2014). Höger: Ökning av stress-inducerad SOA i ett hypotetiskt extremt
framtidsscenario där många fler träd blir angripna till exempel på grund av klimatförändringar, som träden inte
hunnit anpassa sig till (differensen mellan scenario 2F, med 50% angripna träd norr om 60°N och 67% för 45°N60°N, och scenario 2 i Bergström et al., 2014). Enhet: µg m-3.
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4.4 Ozon
Per Erik Karlsson, IVL; Håkan Pleijel, Jenny Klingberg, GU; Magnuz Engardt, SMHI
4.4.1 Bakgrund – Förekomst och effekter av marknära ozon
Marknära ozon (O3) inandas av människor och diffunderar in i växternas blad och barr. Ozonupptag
till bladen leder till minskad fotosyntes och förtidigt åldrande av blad och andra organ. Detta ger
upphov till betydande skördeförluster i jordbruket och minskad virkesproduktion i skogen (Karlsson
m.fl., 2006). Ozonrelaterade andningsbesvär och andra effekter hos människor ger årligen upphov till
ett stort antal sjukhusinläggningar och förtidig död (Forsberg m.fl., 2003). Ozonets starka
oxidationsförmåga medför också att många material bryts ner, vilket leder till ekonomiska förluster
och nedbrytning av kulturarv (Pleijel, 2007).
Förekomsten av ozon i landsbygdsmiljön är framförallt en storregional fråga, men beror även av
lokala geografiska förutsättningar (Klingberg m fl., 2012; Pleijel m. fl., 2013). På en större, nationell
och regional skala bestäms ozonförekomsten av hur förorenade luftmassor från olika delar av Europa
samt till viss del från andra kontinenter, transporteras in över Sverige och ger upphov till förhöjda
ozonhalter. Forskning bedriven inom CLEO-programmet har visat hur ozonhalterna närmast marken
varierar på en lokal skala, beroende dels på skillnader i depositionen, som verkar i riktning mot
minskande ozonhalter, dels på variationer i den vertikala luftomblandningen, som kan transportera
ozon från högre till marknära luftlager och därmed bidra till att hålla uppe ozonhalterna nära
marken. Ozonhalterna är höga vid kusterna, och i ännu större utsträckning över havet, eftersom
depositionen av ozon är låg till vattenytor och luftomblandningen i kustmiljö ofta är god (Pleijel m fl.,
2013). Högt belägna platser i inlandet har också en hög ozonförekomst. I svackor i terrängen i
inlandet är ozonhalterna däremot lägre, särskilt nattetid men även morgon och kväll, på grund av att
kall luft nattetid ansamlas i svackor vilket hindrar vertikal omblandning av luften (Klingberg m fl.,
2012).
Ozonets toxicitet för växtligheten beror främst av hur mycket ozon som tas upp i bladen genom
klyvöppningarna, s.k. ozonflux. Klyvöppningarnas genomsläpplighet för ozon beror av vädret,
markfuktigheten samt av växternas årstidsrytmer. Ozonflux kan beräknas med metoder av olika grad
av komplexitet. Den metodik som används inom CLRTAP kallas POD, Phytotoxic Ozone Dose. Den är
förhållandevis komplicerad och kräver detaljerade meteorologiska data eller tillgång till avancerade
modeller, t ex MSC-W EMEP-modellen. Eftersom ozonflux till bladen beror av vädret påverkas det av
framtida klimatförändringar. Forskning som har bedrivits inom CLEO-programmet har visat att
uppskattningar av riskerna för framtida negativa effekter av ozon på växtligheten över Europa får
olika resultat beroende på om de beräknas baserat på ozonflux respektive ozonkoncentrationerna i
luften (Klingberg m. fl., 2011).
4.4.2

Aktuell situation vad gäller ozonförekomst

Situationen globalt och över Norra Hemisfären
Transport av ozon och ozonbildande ämnen mellan kontinenter över hela norra halvklotet är av stor
betydelse (Dentener m. fl., 2010). Även om de högsta ozonhalterna på en viss plats främst orsakas av
ozonbildning från relativt närbelägna utsläpp, kan interkontinental transport leda till att
bakgrundhalterna stiger i en utsträckning som gör att luftkvalitetsstandarder för effekter på
vegetation och i vissa fall även hälsa överskrids. Metanutsläpp har stor betydelse när det gäller de
storskaliga bakgrundhalterna av ozon (Wild m. fl., 2012). Metan är en långlivad gas och därmed
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välblandad i troposfären. Det betyder att dess bidrag till ozonbildning sker på en global skala, även
om lokala förhållanden påverkar hur stor ozonbildningen blir. I storleksordning hälften av den
framtida globala ozonökningen har beräknats vara orsakad av stigande metanhalter (Prather m. fl.,
2003, Young m. fl., 2013). Utvecklingen av bakgrundhalterna av ozon spelar en stor roll för
bedömningen av hur väl olika miljömål och normer relaterade till marknära ozon kommer att klaras i
Sverige. Det finns en betydande osäkerhet i dessa frågor som därför bör göras till föremål för
ytterligare forskning.
Situationen i Europa
Utsläppen av ozonbildande ämnen i Europa (förutom metan) har minskat som en följd av de
utsläppsbegränsningar som beslutats om i Göteborgsprotokollet och inom EU´s luftvårdsarbete
(Takdirektivet mm). Minskade utsläpp av reaktiva flyktiga organiska ämnen kan förväntas leda till
lägre toppar i ozonhalterna. Paoletti m fl. (2014) fann i en jämförelse av ozonhalter i urbana miljöer
och näraliggande landsbygdsmiljöer i Europa och Nordamerika att de högsta ozonhalterna har
minskat i båda dessa miljöer. När det gäller genomsnittliga halter av ozon fann Paoletti m fl. (2014)
däremot en stigande trend.
Dessa observationer ligger väl i linje med resultat från en pågående analys inom CLEO-programmet
(Klingberg m fl, opublicerat) av utvecklingen hos ozonhalterna i Nordeuropa. I Figur 4.13 kan man se
hur olika percentiler av ozonkoncentrationen utvecklats under perioden 1990-2011, dels för 25
stationer i nio länder norr om Alperna, dels för mätstationen Esrange i nordligaste Sverige. En
percentil är den halt som överskrids en viss procent av tiden. Värdet för t. ex. 95-procentilen är den
ozonhalt som överskrids endast under 5% av tiden inom perioden. Av figuren framgår att för de 25
lokalerna har 95-procentilen och 98-procentilen minskat påtagligt vilken innebär att de högsta
halterna minskat, troligen som en följd av minskande utsläpp i Europa, inte minst av reaktiva flyktiga
organiska ämnen. Övriga percentiler upp till 75-procentilen har däremot stigit under perioden. Det
betyder att, med undantag för de högsta topparna, så har ozonhalterna stigit i norra Europa.
Orsakerna till detta mönster är troligen komplexa, men stigande hemisfäriska bakgrundshalter bidrar
sannolikt.
De nordligaste lokalerna, här representerade av Esrange har ett annat mönster. Här har framförallt
de högsta percentilerna ökat, medan övriga är måttlig påverkade. Även för detta annorlunda
mönster i kontinentens norra periferi kan förändringar i hemisfärisk förekomst och transport av ozon
ha stor betydelse.
Man kan alltså inte tala om en enkel trend för ozonhalterna utveckling i Europa. Den har olika
komponenter och den förändring i ozonhalternas frekvensfördelning som skett kan inte beskrivas
med en enskild variabel utan flera mått krävs som avspeglar komplexiteten i förändringen. Förenklat
kan man dock säga att de allra högsta ozonhalterna har minskat medan de lägsta och måttligt höga
halterna ökar.
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Figur 4.13 Linjär trend i olika percentiler för ozonhalt 1990-2011 för 25 lokaler i norra Europa samt för Esrange i
norra Sverige. Opublicerade data framtagna inom CLEO-programmet: Klingberg, Pleijel, Karlsson.

Situationen i Sverige
Inom CLEO-programmet har tidsutvecklingen vad gäller medelhalter av ozon samt ett antal
ozonindex som används för att beskriva inverkan av ozon på människors hälsa och inverkan på
växtligheten i Sverige beräknats för perioden 1990-2013 (Figur 4.14). Resultaten från en statistisk
analys av trender visas i Tabell 4.5. Mätplatserna Råö/Rörvik och Vavihill visas med blå symboler och
representerar platser i södra Sverige med en hög ozonförekomst (Klingberg m. fl., 2012). Östad och
Asa visas med rött och representerar lågt liggande platser i södra Sverige med en relativt låg
ozonförekomst. Vindeln och Esrange visas med ofyllda symboler och representerar mätplatser i norra
Sverige.
Medelhalter av ozon under sommarhalvåret har inte förändrats signifikant under perioden, vare sig
dagtid eller nattetid, förutom vad gäller Råö/Rörvik nattetid (Tabell 4.5, data visas ej). Tolkningen av
resultaten för Råö/Rörvik nattetid kompliceras av att mätplatsen flyttades 2001 och att ozonhalterna
nattetid är särskilt känsliga för geografiska förutsättningar.
Preciseringar inom miljökvalitetsmålet Frisk Luft för ozonets inverkan på människors hälsa, baseras
på det glidande, maximala 8-timmars medelvärdet, samt det glidande, maximala 1-timmes
medelvärdet. Dessa värden har minskat signifikant vid ozonutsatta platser i södra Sverige (Tabell 4.5).
Minskningstakten ligger på runt 1% årligen. Om denna minskningstakt består kommer målvärdet för
det maximala 8-timmars medelvärdet som används inom Miljökvalitetsnormen, 60 ppb (120 µg/m3)
inte längre att överskridas runt år 2025. Det målvärde som används inom miljökvalitetsmålet Frisk
Luft, 35 ppb (70 µg/m3) kommer dock fortsatt att överskridas tills efter år 2050. Antalet dagar på året
när det glidande, maximala 8-timmars medelhalten överskrider 35 ppb ökar signifikant i södra
Sverige, och tendensen är densamma för norra Sverige. Takten vad gäller dessa förändringar
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stämmer i stort väl med resultaten från simuleringar av historiska och framtida ozonhalter med
MATCH-modellen, vilka presenteras nedan.
Vad gäller norra Sverige finns inga signifikanta förändringar över tid när det gäller ozonets inverkan
på hälsa, förutom att antalet dagar på året då 1-timmes ozonmedelhalter överstiger 40 ppb ökar vid
Vindeln. Antalet dagar på året när det glidande, maximala 8-timmars medelhalten överskrider 35 ppb
är lika högt i norra som i södra Sverige.
Preciseringar för ozonets inverkan på växtligheten baseras på AOT40. Det finns ingen statistiskt
säkerställd förändring över tid vad gäller AOT40, varken ackumulerat april – september, som gäller i
miljökvalitetsmålet Frisk Luft, eller ackumulerat maj-juli, som gäller för miljökvalitetsnormen. AOT40
april – september överskrider målvärdet som gäller preciseringen inom Frisk Luft, 5000 ppb timmar, i
södra men inte i norra Sverige.
Överlag stämmer utvecklingen vad gäller olika målvärden för ozon väl med den tidigare beskrivna
tendensen att de högsta ozonhalterna har minskat, men övriga halter ökat.
Tabell 4.5. Redovisning över förändringar 1990-2013 av olika ozonindex som är statistiskt säkerställda baserat på
Mann-Kendall analys. -, ingen signifikants; *, p<0.05; **, p<0.01. Inom parentes anges den årliga förändringen i
procent. Opublicerade data framtagna inom CLEO-programmet. Data för timvisa ozonhalter har hämtats från
datavärd (IVL) och analyserats med avseende på olika ozonindex. Vad gäller ozondata för Östad och Asa har dessa
hämtats från en forskningsdatabas (Karlsson, Pihl Karlsson, opublicerat).
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# Mätningarna vid Rörvik flyttades 2002-01-01 ca 3 km till Råö som är beläget något närmare kusten.
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4.4.3 Modellerad framtida utveckling vad gäller ozonförekomst
Utsläpp av ozonbildande ämnen inom Europa beräknas, enligt CLEO Eurobase scenariot, minska
kraftigt från 2000 till 2030 för att sedan plana ut, se Figur 4.15. De landbaserade utsläppen, som
dominerar i modellområdet, förväntas minska mycket kraftigare än utsläpp från sjöfart, som t.o.m.
ökar för vissa ämnen i detta scenario.
A

Figur 4.15 Totalemissioner av några ozonbildande
ämnen i MATCH området från 2000 till 2050.
Emissionsdata är beskrivet i kapitel 3.3.

B

C

I fas 1 av CLEO-programmet baserades modelleringen av framtida ozonhalter på utsläppsscenarier av
ozonbildande ämnen från den s.k. RCP 4.5 (Thomson m. fl., 2011 ). I en andra omgång baserades
framtida modellerade ozonhalter på europeiska emissioner enligt EU NEC IA option 1, som låg till
grund för EU-kommissionens förslag till ett nytt Utsläppstaksdirektiv, se kapitel 3. Som framgår av
Figur 4.15 är skillnaderna mellan total-utsläppen i modellområdet inte dramatisk för de ozonbildande
ämnena år 2050, medan total-utsläppen för år 2020 och 2030 är generellt lägre i CLEO Eurobase än i
RCP4.5.
På grund av minskningarna av utsläppen av ozonbildande ämnen beräknas ozonhalterna generellt
minska i Europa mellan 2000 och 2050, se Figur 4.16d. Trenden motverkas dock till en del av de
förmodat ökande hemisfäriska bakgrundsnivåerna (+0.1 ppb(v) år-1) och av klimatförändringarna.
Förväntade klimatförändringar ger en svag minskning av ozonhalterna över Sverige, men verkar för
att öka halterna i centrala och södra Europa under sommaren, se Figur 4.16a,b. Trenden i den
hemisfäriska bakgrunden är osäker och påverkas både av globala metan-halter och av utsläpp av
kortlivade ozonbildande ämnen i Asien och Afrika, vilka förväntas öka i framtiden.
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Figur 4.16 Modellerad förändring av dygnsmaximum (under april-september) av ozonkoncentrationer från 2000 till
2050. (a) och (b) visar effekten av enbart klimatförändringen för två olika klimatprojektioner (ECHAM5_A1B3
respektive HadCM3_A1B). I (c) ändras klimatet och emissionerna av ozongenererande ämnen inom modell-domänet
följer RCP4.5. I (d) har vi även lagt på en trend av hemisfärisk O 3 med +0.1 ppb(v) år-1. (”hemisfärisk bakgrund”
representeras i modellen av O3-halten på inflödesranden). Bilden är från Langner m.fl. (2012).

Den framtida utvecklingen vad gäller årligt maximum av glidande 8-timmars medelhalt, modellerat
med MATCH-modellen baserat på framtida utsläppsminskningar och klimatförändring visas i Figur
4.17 för två platser, Vavihill i Skåne och Esrange i Norrbotten. Slutsatserna som kan dras från de
modellerade framtida ozonhalterna stämmer väl överens med de slutsatser som dragit ovan från
observerade ozonhalter (Figur 4.14), att målvärdet för det maximala 8-timmars medelvärdet som
används inom Miljökvalitetsnormen, 60 ppb (120 µg/m3) inte längre kommer att överskridas efter
någon gång runt år 2020-2030. Modelleringarna tyder vidare på att målvärdet för 8-timmars
medelvärdet inom miljökvalitetsmålet 35 ppb (70 µg/m3) inte kommer att nås.
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A Vavihill

B Esrange

Figur 4.17 Modellerad förändring av årligt maximum av glidande 8-timmars medelhalt vid Vavihill i Skåne (A) samt
vid Esrange strax utanför Kiruna i Norrbotten (B) som ett resultat av förändrade utsläpp av ozonbildande ämnen i
kombination med klimatförändringen för två olika klimatprojektioner (ECHAM5_A1B3 respektive HadCM3_A1B).
Emissionstrender från CLEO Eurobase.

Figur 4.18 Beräknade årsmedelvärden av AOT40, ackumulerat under april-september, för en situation idag (a,
1990 – 2009) och runt år 2050 (b, 2040 – 2059). Beräkningarna bygger på utsläppsscenarier för ozonbildande
ämnen grundat på RCP 4.5. Färgerna ljus- och mörkgrön representerar underskridande av nu gällande
precisering för ozon och växtlighet inom miljömålet Frisk Luft (5000 ppb timmar), medan gult och allt
mörkare rött representerar allt större överskridanden. Bilden är från Klingberg m.fl. (2014).

Inom CLEO-programmet har en särskild vikt lagts vid att beräkna framtida ozonexponering vad gäller
växtligheten (Klingberg et al. 2014). Baserat på utsläppsscenarier för ozonbildande ämnen enligt RCP
4.5-scenariot beräknades AOT40 under växtsäsongen för två perioder, 1990-2009 och 2040-2059
(Figur 4.18). Inom Frisk Luft används en precisering att AOT40 inte skall överskrida 5000 ppb timmar
under perioden april till september. I dagsläget överskrids detta värde i sydvästra Sverige. Om
utsläppen av ozonbildande ämnen följer RCP 4.5-scenariot kommer detta målvärde inte längre
överskridas i Sverige och inte heller i stora delar av norra Europa år 2050.
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4.4.4 Förutsättningar för att nå preciseringarna för ozon
När det gäller målvärden som handlar om överskridande av relativt höga trösklar, exempelvis det
hälsorelaterade värdet kopplat till 8-timmarmedelvärdet 60 ppb, har en betydande förbättring skett
(Figur 4.14) och trenden förväntas fortsätta. Denna utveckling är troligen till allra största delen en
följd av minskade utsläpp av ozonbildande ämnen inom Europa.
När det gäller överskridanden av måttligt höga trösklar är bilden något mer komplicerad. Vad gäller
AOT40 under växtsäsongen så finns det, om vi ser till den fortsatta utvecklingen av utsläpp i Europa
och existerande modelleringsresultat (Figur 4.18), förutsättningar för att den skall minska och
därmed även risken för växtskador.
Inom miljömålet Frisk Luft anges som precisering för att förhindra ozonets inverkan på människors
hälsa att ett maximalt glidande 8-timmars medelhalt för ozon inte bör överskrida 35 ppb (70 µg/m3).
Detta är ett förhållandevis lågt värde och antal dagar årligen som detta värde överskrids uppvisar en
ökande trend i södra Sverige (Figur 4.14, Tabell 4.5). Detta kan ha att göra med de stigande
hemisfäriska bakgrundshalter som troligen förklarar de stigande låga till måttliga ozonhalterna (Figur
4.13). Om denna tendens fortsätter kan den också leda till att AOT40 påverkas uppåt även om de
europeiska utsläppsminskningarna motverkar detta.
Ytterligare en faktor att beakta är utvecklingen i de subarktiska delarna av Sverige. Här har
ozonhalterna historiskt varit lägre än i södra Sverige, även om höga halter observeras på våren, dock
till största delen innan växtsäsongen startat (Klingberg m fl., 2009). Vårtoppen i ozonhalt utgör en
större andel av den årliga ozonexponeringen i norra jämfört med södra Sverige (Klingberg m. fl.
under arbete). Det finns tendenser till stigande ozonhalter i nordligaste Sverige (Karlsson et al., 2007,
Figur 4.13, Figur 4.14 och Tabell 4.5) även om trenderna inte alltid är statistiskt säkerställda. Om
halterna i detta område stiger och växtsäsongen inleds allt tidigare pga av klimatförändringar - en
sådan utveckling har redan observerats (Karlsson m. fl. 2007) - finns en ökad risk för effekter på
vegetation i detta område om växtsäsongen i ökande utsträckning överlappar med den kraftiga
vårtoppen i ozonhalt i norra Sverige. Det krävs dock ytterligare studier för att bedöma riskerna med
detta.
4.4.5 Ozon och klimat
Troposfäriskt ozon är en mycket viktig växthusgas. Dess betydelse behandlas utförligt i IPCCs senaste
rapport (Myhre m fl., 2013). Jämfört med de flesta andra växthusgaser är ozon relativt kortlivad,
storleksordningen en månad i troposfären, med en variation från några dagar i marknära luftlager
upp till ett år i övre troposfären. Ozonbildningens beroende av geografisk variation i utsläpp av
ozonbildande ämnen och den förhållandevis korta livlängden i atmosfären gör att ozonet inte är en
så kallad välblandad gas. Dess effekt på klimatet varierar därför relativt mycket i tid och rum.
Bidraget till växthuseffekten från ozon är dessutom starkt höjd- och latitudberoende (Myhre m fl.,
2013). I sin sammanfattande bedömning från 2013 uttrycker IPCC (2013) bidraget från troposfäriskt
ozon till radiative forcing som kvantitativt mycket viktigt och att den största delen (på global skala)
kommer från utsläpp av metan, men att kolmonoxid, flyktiga organiska ämnen andra än metan och
kväveoxider också ger betydande bidrag.
Utöver dessa bidrag från troposfäriskt ozon som växthusgas måste även ozonets negativa effekter på
fotosyntes och därmed kolbindningen i ekosystemen beaktas, även om de är betydligt svårare att
säkert kvantifiera. Globala modelleringsansatser tyder på att ozonets negativa inverkan på tillväxten
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och därmed kolinbindningen till skogliga ekosystem kan vara väl så viktigt för klimatpåverkan jämfört
med den direkta effekten av ozon som växthusgas (Sitch m. fl., 2007). En analys tyder på att
kolinbindningen till den levande biomassan i skogliga ekosystem i tio nordeuropeiska länder i nuläget
är ca 10% lägre jämfört med vad den skulle kunna varit jämfört med om ozonhalterna skulle ha legat
på låga, förindustriella nivåer (Karlsson, 2012).
4.4.6 Behov av nya preciseringar vad gäller ozon
Som nämnts inledningsvis beskrivs ozonets toxicitet för växtligheten bäst av hur mycket ozon som tas
upp i bladen genom klyvöppningarna, s.k. ozonflux. Precisering inom Frisk Luft för att förhindra
ozonets inverkan på växtligheten baserat dock i nuläget på AOT40 vilket i sin tur baseras på halterna
av ozon i luften närmast bladen. AOT40-konceptet används även inom EU´s direktiv om luftkvalitet.
Inom CLEO-programmet har fokus varit på att förutsäga hur ozonets påverkan på växtligheten i
Sverige kan komma att utveckla sig i framtiden. Som redovisats ovan kommer sannolikt preciseringen
som baseras på AOT40 inte att överskridas år 2050 (Figur 4.18). Om ozonpåverkan istället beräknas
baserat på ozonflux blir bilden av den framtida utvecklingen delvis en annan. Inom CLEOprogrammet har ozonexponeringen av barrskog beräknats baserat på den metodik som beskrivs i
LRTAP-konventionens s.k. ”Mapping Manual”). I Figur 4.19 visas den prognosticerade framtida
utvecklingen av denna ozonexponering för två platser, Vavihill i Skåne och Vindeln i Västerbotten.
Dessutom visas även ozonexponeringen uttryckt som AOT40. Med horisontella linjer visas befintliga
målvärden för AOT40 samt för ozonflux. Det sistnämnda anges i ”Mapping Manual” för gran.
Det framgår av Figur 4.19 att utvecklingen blir olika beroende på om ozonexponeringen uttrycks som
AOT40 eller som ozonflux (POD1). Som tidigare beskrivits kommer ozonexponeringen uttryckt som
AOT40 att underskrida målvärdet med bred marginal i norra Sverige redan idag och i södra Sverige
någon gång runt 2020. Om ozonexponeringen istället uttrycks som ozonflux kommer målvärdet att
underskridas i norra Sverige någon gång runt 2020 men i södra Sverige kommer det inte att
underskridas under 2000-talet. Dessa analyser som bedrivits inom CLEO-programmet pekar på vikten
av valet av metod för att beräkna ozonexponering av växtligheten. Målvärdet för ozonexponering
baserat på AOT40 kommer att uppnås med bred marginal över hela Sverige såväl som i större delen
av Europa, medan om ozonexponeringen baseras på ozonflux, beräknat med den metodik som
används inom LRTAP-konventionen, kommer det målvärde som anges inom LRTAP sannolikt inte att
nås under 2000-talet.
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Figur 4.19 Beräknade årsvärden av AOT40 samt ozonflux (Phytotoxic Ozone Dose, POD1) för ozonets inverkan på
barrskog vid två platser i Sverige, Vindeln i Västerbotten (A) och Vavihill i Skåne (B). Ozonhalter har modellerats
med MATCH-modellen baserat på utsläppsscenario RCP 4.5 samt framtida klimat baserat på IPCC SRES A1B
scenario. Från Klingberg m. fl., 2014.
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4.5 Sammanfattning och slutsatser - Spridning, deposition och effekter av
luftföroreningar i ett förändrat klimat
Framtida nedfall av luftföroreningar till våra ekosystem kommer att påverkas av såväl utsläppsnivåer
som förändringar i klimat. Förändringarna i depositionen av svavel och kväve över Sverige fram till
2050 kommer huvudsakligen att styras av förändringar av utsläppen i Europa. Klimatförändringarna
spelar en mindre roll även om de påverkar uppehållstiden av luftföroreningar i atmosfären och
därmed hur långt svavel och kväve kan transporteras inom Europa.
Sett över Europa som helhet beräknas nedfallet av svavel och oxiderat kväve minska med
storleksordningen 60 respektive 40 % mellan 2000 och 2050. Enligt gällande prognoser kommer
utsläppen av NH3 inte att minska i lika stor utsträckning varför nedfallet av reducerat kväve kommer
att vara i stort sett oförändrat, med en viss ökning nära källområden. Denna ökning beror på att
halterna av sulfat och salpetersyra i atmosfären minskar kraftigt vilket påverkar bildningen av
partiklar från ammoniak och därmed långdistanstransporten.
Bakgrundshalten av PM2;5 i Sverige kommer att variera från ca 7 µg m-3 i Skåne till ca 2 µg m-3 i
Jämtland. De dominerande komponenterna i PM2;5 är sulfat (ca 20 %) och organiska ämnena (ca 3550 %). Den organiska fraktionen är komplex och inom CLEO-projektet har vi utvecklat en
modellbeskrivning av emissioner och atmosfäriska processer, som möjliggör en bättre representation
av denna.
Den förmodade antropogena emissionsförändringen mellan 2005 och 2030 (CLEO Eurobase scenario)
leder till en tydlig minskning av PM2;5-halten i hela Sverige. I Skåne är minskningen omkring 2 µg m-3
(ca 30 %) och i hela Götaland och delar av Svealand större än 1 µg m-3 (ca 20 %) medan minskningen i
norra Sverige är mindre än 0.5 µg m-3 (ca 10 %).
Vedeldningen är den klart dominerande antropogena källan till organiska partiklar i Europa. Nya
europeiska vedemissionventeringar, från det nederländska forskningsinstitutet TNO, indikerar att
denna källa underskattats (för Sverige bedöms att endast ca 1/3 av den verkliga emissionen
inkluderats). Den stora osäkerheten i vedeldningsemissionerna gör att de beräknade förändringarna
av PM2,5 också blir osäkra. Detta gäller speciellt de framtida halterna av organiska partiklar.
Det finns en mängd frågetecken kring hur biogena emissioner av flyktiga kolväten (VOC) kommer att
utvecklas med ett förändrat klimat. Ökad förekomst av insektsangrepp på träd kan komma att leda
till betydande ökningar av stress-inducerade emissioner av partikelbildande ämnen och därigenom
ökande halter av sekundär organisk aerosol.
Ozonhalternas utveckling i norra Europa under de senaste drygt tjugo åren karakteriseras av att de
högsta halterna har minskat medan de lägsta och medelhöga halterna har ökat. Stigande
hemisfäriska bakgrundshalter förklarar troligen de stigande låga till medelhöga ozonhalterna.
Årsmaximum av glidande 8-timmars ozonmedelhalt minskar signifikant i södra Sverige, men
förändras ej i norra Sverige. Modellberäkningar såväl som trender beräknade från observationer
tyder dock på att målvärdet för det maximala 8-timmarsmedelvärdet av ozonhalten, som används för
att skydda människors hälsa inom miljökvalitetsmålet Frisk Luft, fortsatt kommer att överskridas år
2050.
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Det finns ingen statistiskt säkerställd förändring under de senaste 20 åren vad gäller inverkan på
växtligheten baserat på exponeringsindex AOT40 (ackumulerad ozonhalt över 40 ppb). AOT40
överskrider målvärdet som gäller preciseringen inom Frisk Luft, i södra men inte i norra Sverige. Om
utsläppen av ozonbildande ämnen till år 2050 minskar i enlighet med framtida utsläppsscenarier
kommer målvärdet till skydd för växtligheten baserat på AOT40 inte längre överskridas i Sverige och
inte heller i stora delar av norra Europa. Dessa scenarier utgår dock från att de hemisfäriska
bakgrundhalterna inte ändras nämnvärt. Ozonexponeringen av växtligheten beräknat som ozonflux,
en alternativ och mer korrekt effektindikator, kommer i södra Sverige inte att underskrida det
målvärde som används inom LRTAP-konventionen till år 2050.
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5 Läckage av N, DOC och ANC från skogsmark vid förändringar i
skogsbruk deposition och klimat

5.1 Inledning
Trots stora framsteg finns det än idag betydande kunskapsluckor om utlakningsprocesserna som sker
i gränsen mellan terrestra och akvatiska system (Khalili m.fl. 2010, Laudon m.fl. 2011). Vi vet att det
sker ett omfattande utbyte av ämnen såsom kol, kväve och oorganiskt aluminium i detta gränsland
genom att jämföra markvattenkemi med vattendragkemi. Koncentrationerna av löst organiskt kväve
(DON) och mineral kväve (DIN), främst nitrat och ammoniak, är högre i marklösningar än i
vattendrag. För löst organiskt kol (DOC) kan förhållandet vara tvärtom, DOC-koncentrationerna är
lägre i marklösningen än i vattendragen (cf. Löfgren och Cory, 2010).
Ett sätt att angripa kunskapsluckor om utlakningsprocesser i gränsen mellan terrestra och akvatiska
system är att precisera de processer och flöden som vi har relativt god kunskap om och som kan
verifieras. På så sätt kan vi minska osäkerheterna i flödesberäkningarna. Utlakningen av DOC, DON
och DIN styrs främst av avrinning, N tillförsel i form av nedfall och gödsling, samt nedbrytning av
organiskt material, medan utlakning av försurande ämnen styrs främst av avrinning, atmosfärisk
nedfall och vittring.
Avrinning och nedbrytning, i sin tur, styrs av bl.a. klimat, atmosfärisk nedfall och skogsbruksåtgärder
såsom avverkning och gödsling. Alla dessa drivande faktorer är under förändring och förväntas
fortsätta förändras i varierande grad för olika regioner av landet (kapitlena 2-5). Som ett resultat av
dessa, delvis samvarierande, förändringar i drivfaktorer, har osäkerheten i bedömningen ökat
huruvida miljömålen ’endast naturlig försurning’ och ’ingen eutrofiering’ kan uppnås i olika regioner i
Sverige. I denna studie har vi undersökt hur känslig utlakningen och försurningen är för förändringar i
klimat, atmosfäriskt nedfall och skogsbruk i olika regioner av Sverige med hjälp av fyra modeller. De
fyra modellerna är av olika komplexitet och inkluderar således samspel mellan biologiska,
hydrologiska och kemiska processer i terrestra och akvatiska system i olika grad. Vi har även
identifierat vilka nyckelfaktorer som styr utlakningen och försurningen.
De övergripande målen för kapitel 5.1 är:



Att utvärdera beräkningsmetoderna som använts för regionalisering av försurning samt koloch kväve-utlakning från skogslandskap
Att identifiera nyckelfaktorer för försurning samt kol- och kväve-utlakning från
skogslandskapet

Resultat av de olika beräkningsmodellerna för skogsläckage har skalats upp till hela landet med hjälp
av NET (kapitel 5.4) och en analys av effekterna av klimat, nedfall och skogsbruksscenarier på
utlakningen och försurningen presenteras i kapitel 5.5.
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5.2 Utlakningsprocesser vid gränsen mark-vatten
Annemieke Gärdenäs, Martin Rappe George, Johan Temnerud, Kevin Bishop, SLU; Göran Lindström,
Charlotte Pers, Johan Strömqvist, Berit Arheimer, SMHI; Filip Moldan, Sara Jutteström, IVL; Julia
Hytteborn, Uppsala universitet
5.2.1 Data och Metoder
Utlakningsmodeller
Modellerna som använts är CoupModel (Jansson, 2012, Jansson och Karlberg, 2013), HYPE
(Lindström m.fl. 2010), MAGIC (Cosby et al., 2001, Moldan et al 2013) och Fluxmaster (Cohn m.fl.
1992, Schwarz m.fl. 2006, Hytteborn m.fl. in prep) (Tabell 5.1). CoupModel fokuserar på terrestra
ekosystem, MAGIC och Fluxmaster fokuserar på akvatiska system. I alla modeller styr avrinning och
nedbrytning av organiskt material utlakningen av kol och kväve. HYPE är den modell som mest
explicit överbrygger terrestra och akvatiska system. Explicit modellbeskrivning betyder att modellen
räknar ut alla dynamiska kopplingar mellan processer medan implicit modellbeskrivning kan vara att
modellen importerar information och multiplicerar med en konstant t.ex. N nedfall som skattas
utifrån nederbörd multiplicerat med en fast koncentration. Vissa modeller räknar ut avrinningen och
nedbrytningen explicit (CoupModel och HYPE), medan MAGIC och Fluxmaster importerar avrinning
från HYPE. MAGIC tar DOC-koncentrationen från Fluxmaster och CoupModel som indata. Fluxmaster
skattar nedbrytningen som en funktion av marktemperatur. Marktemperaturen i sin tur beräknades
utifrån lufttemperatur och eventuellt närvarande isolerande snötäcke enligt Lindström et al. (2002).
CoupModel utmärker sig genom att C och N i biologiska och hydrologiska processer är dynamiskt
kopplade; till exempel hur klimat, N nedfall och skogsbruk styr skogens tillväxt och N upptag. S-HYPE
utmärker sig genom en kombination av många explicit beräknade processer med mycket hög rumslig
upplösning (37 000 avrinningsområdena, Tabell 5.1och Tabell 5.2), till exempel denitrifikation i
skogsmark, vattendrag och sjöar. HYPE har integrerat utlakningen från olika markanvändningar så
som jordbruk, urbant m.m. (se Tabell 5.2). MAGIC utmärker sig genom att beräkna försurning, det vill
säga tillförsel och bortförsel av syror och basiska ämnen. Två huvuddelar av MAGIC är
massbalansdelen och jämviktsdelen. Massbalansdelen ser till att skillnaden mellan tillförsel (vittring,
nedfall) och bortförsel (utlakning, skörd, sedimentation) motsvarar förändring i förrådet av ämnen
som finns i marken och i vattnet. Jämviktsdelen beräknar jämvikt mellan marken och vattnet. En
tredje del av modellen kopplar samman dessa två. MAGIC predikterar förändringar i indikatorvärden
för markens basmättnadsgrad och ytvattnets pH, ANC, och halter av oorganiskt aluminium som en
effekt av klimat, atmosfäriskt nedfall och skogsbruk.
Fluxmaster utmärker sig genom att skatta DOC/TOC-flödena utifrån lättillgängligt väderdata,
lufttemperatur och avrinning. Denna version av Fluxmaster (Hytteborn m.fl. in prep) är framtagen för
att analysera temperaturens övergripande inverkan på dagens koncentrationer av DOC/TOC i
vattendrag. Fluxmaster tar inte hänsyn till markanvändning eller skötsel, därför har Fluxmaster
endast använts för dagens skogsbruksscenarier (BUS, Tabell 5.2).
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Tabell 5.1. Översikt av processer inkluderade explicit (ex) eller implicit (im) i de olika modellerna

CoupModel
Skog

1,2

Ex: avrinning,
växtupptag av N,
skogstillväxt, förnafall,
nedbrytning av
organiskt material (C
och N),
(de-) nitrifikation,
utlakning DOC, DON,
DIN

3,4

5,6

HYPE

MAGIC

Ex: avrinning,
växtupptag av N,
nedbrytning,
denitrifikation
utlakning
DON, DIN,

Ex: Al kemi, jonbyte på
markkomplexet, Sadsorption

Im: N nedfall, förnafall
och N gödsling,
potentiellt växtupptag.

Fluxmaster

7,8

Im: avrinning,
nedbrytning=
f(marktemperatur),

Im: nedfall, hydrologi,
upptag, skörd, N
gödsling, askåterföring
och vittring (via
koppling till Profile)

Im: N nedfall,
N gödsling och skörd
Vattendrag

n.a.

Sjöar

n.a.

Ex: nedbrytning,
denitrifikation,
biologisk produktion,
flöden och halter av
vatten, DON, DIN,

Ex: gasförlust som CO2,
Al kemi,
Ex: som vattendrag +
sedimentation

Im: N nedfall
1= Jansson 2012, 2=Jansson och Karlberg 2013, 3= Lindström m.fl. 2010, 4= Strömqvist m.fl. 2012, 5= Cosby et al., 2001,
6=Moldan et al., 2013, 7=Schwarz m.fl. 2006, 8=Hytteborn m.fl. in prep.

Strategi för regionaliseringen
Till varje modell finns en unik strategi för regionaliseringen med olika antal objekt och objekttyp (dvs
beräkningsenheter). S-HYPE, som är uppsättningen av HYPE-modellen för Sverige (Strömqvist m.fl.
2012), har i särklass högst antal objekt med 37 000 avrinningsområde, följd av Magic med 2631 sjöar,
Fluxmaster med 215 vattendrag och CoupModel med 25 väderstationer med typiskt väder för
Sveriges 21 län (Tabell 5.2)
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Tabell 5.2 Regionaliseringsstrategi med regionerna, klimat, atmosfäriskt nedfall, skogscenarierna, konstanterna som
har varierats mellan och inom regioner av CoupModel, HYPE, MAGIC och Fluxmaster

CoupModel

S-HYPE

MAGIC

Fluxmaster

Antal objekt och
objekttyp

25 väderstationer
i 21 län

37 000
avrinningsområden

2 631 sjöar

215 vattendrag

Klimat och
hydrologi;
tidsupplösningen
och variabler i det
nuvarande klimat,
Echam-, Hadleyscenarier

Dygnupplösning:
Temperatur,
nederbörd,
vindhastighet,
fuktighet,
global strålning

Dygnupplösning:
Temperatur,
nederbörd,

Årlig upplösning:
Temperatur,
avrinning

Dygnupplösning:
Temperatur,
nederbörd, avrinning,

Atmosfäriskt nedfall

Dygnupplösning:
N

Dygnupplösning:
N

Årlig upplösning:
N, S, Cl, Ca, Mg, Na
och K

Skogscenarier

BUS, MBR, HBR

BUS, MBR, HBR

BUS, MBR, HBR

BUS

Konstanter

Mellan län:
Max. trädhöjd,
växtupptag av
organiskt N,
nedbrytningshastighet av humus,
mikroorganisms C:Nkvot,
initial C:N-kvot i
måren och
mineraljord,
Kvoten mellan
respirerat kol och
nedbryten kol i förna
respektive humus
Inom län:
Grundvattennivå

Markanvändning
andel av 7 klasser;
löv- och barrskog,
åker, vall, urbant,
mossar & kärr,
kallfjäll & tunna
jordar, övrigt

Markanvändning,
markfysikaliska och
kemiska
egenskaper,
Al-speciering,
jonbyte, historisk
basmättnadsgrad

konstant
vattenföringskoefficient,
säsongsamplitud
trendfaktor

Nyckelparametrar:
avvikelse i nederbörd,
avdunstning,
fosforläckage och
denitrifikation

Data avseende klimat-, atmosfärisk nedfall- och skogs-scenarier har framtagits enligt beskrivning i
Kapitel 3: All väderdata för nuvarande klimat och nedskalning för Echam (Roeckner et al., 2006) och
Hadley (Johns et al., 2003, Collins et al., 2006) klimatförändringsscenarier (Kapitel 3.2) samt N och S
nedfall (Kapitlen 3.3 och 4.1 m.fl.). N-koncentrationen i nederbörd har räknats ut som predikterad N
nedfalls flux delat med summa av predikterat årsnederbörd. HYPE har levererat vattenavrinning till
MAGIC och Fluxmaster. MAGIC har kalibrerat fram Cl, Mg, Na och K nedfall. Skogsscenarier för
nuvarande klimat (BUS-Business as usual, MBR-Medium biomass removal och HBR-High biomass
removal) har också leverats av kluster 2 (Kapitlen 3.4).
Varje modell har i sin regionaliseringsstrategi varierat en del konstanter, så kallade
modellparametrar, mellan olika regioner. MAGIC och Fluxmaster har kalibrerat varje objekt för sig,
dels baserat på tidigare arbete dels framtagen i denna studie (Hytteborn m.fl. in prep).
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De flesta modellparameterar i HYPE-modellen är knutna till antingen markanvändning eller jordart.
Fastställandet av modellparametrar för S-HYPE bestämdes inte lokalt för varje mätpunkt, utan för
grupper av små, homogena typområden t.ex. barrskog på moränjordar. Kalibreringen av S-HYPE
gjordes iterativt i flera steg. Först togs en generell grundmodell fram där grupper av parametrar
kalibrerats separat. Därefter ställs lokala avvikelser in för ett fåtal nyckelparametrar I de olika
modellregionerna (främst huvudavinningsområden).
I S-HYPE specificeras andel av olika markanvändningsklasser och vegetation (gröda) baserat på SVAR
för sjöar och vattendrag, Jordbruksverket blockdatabas för jordbruksmark och Corine Land Cover för
övriga terrestra system (SLU 2013a). Flera HYPE interna modellparametrar är knutna till fördelningen
av markanvändning, t.ex. vegetationens potentiella N upptag och avdunstningsparametrar. MAGIC
tar också hänsyn till markanvändningen, övriga parametrar som varierar mellan region är baserat på
Markinventeringar på Riksskogstaxeringens fasta försöksytor. Fluxmaster har varierat fyra
parametrar; konstant, vattenförings-, säsongs- och trendfaktor.
I CoupModel används en distribution av parametervärden för några kända betydelsefulla parametrar
baserat på tidigare studier (e.g. Gärdenäs et al. 2003, Svensson et al. 2008) med tillägg av en
distribution för kvoten mellan respirerat kol och nedbryten kol i förna respektive humus
(mikrobernas CUE). När en modell har många parametrar kan flera kombinationer från
parametersättningar ge lika bra prediktion c.f. ”equifinality theory” (Beven, 2006). CoupModel har
baserat regionaliseringen på data från Markinventeringen (http://www.slu.se/markinventeringen)
(t.ex. C/N kvoten i mår och mineraljorden) och Riksskogstaxeringen (trädhöjd, SLU 2013b). De flesta
CoupModel-parametrar avtar från norra till södra Sverige, undantag är trädhöjd, N-koncentrationen i
nederbörd, och grundvattennivå; trädhöjd och N-koncentrationen ökar från norra till södra Sverige.
För grundvattennivå finns ingen tydlig trend i skogsmark länsvis, så för varje län har
dräneringsförhållanden motsvarande både blöta, friska och torra skogsmarker beräknats.
Genom NET (kapitel 5.4) har modellresultat skalats upp till hela landet och i kapitel 5.5 analyseras
modelleringsresultat.
Identifikation av nyckelfaktorer
Nyckelfaktorer för beräknad DOC-, DON-, och DIN-utlakning samt försurning har identifierats på olika
sätt för de olika modellerna. Väderfaktorers, N-nedfallets och skogsbrukets påverkan på beräkningar
av avrinningsvattenkemi från CoupModel har identifierats genom linjär regressionsanalys (enkel och
multivariat) på länens simulerade medelvärden av DOC och TN för perioden 1981-2010 i BUSscenariot. Faktorer ansågs signifikanta vid p-värden <0,05. Nyckelfaktorer i termer av konstanter som
påverkade avrinningsvattenkemi analyserades visuellt med hjälp av regressionsfigurer mellan en vald
variabel (t.ex. DOC utlakning) och en parameter (t.ex. C/N-kvot i mikrobiell biomassa). HYPEs
simuleringsresultat har visuellt analyserats i kartform med simuleringsresultat över Sverige som visar
hur interna variabler förändras i framtidsprojektionerna. Dessutom har resultaten från typiska
jordbruksområden och skogsområden undersökts i detalj för analys av vilka processer som har störst
betydelse avseende på förändringar i pooler i marken och halter i avrinningen.
Vad som kan betraktas som nyckelfaktor för att beräkna försurnings/återhämtningsförlopp med
MAGIC varierar mellan de modellerade objekten. Känsliga områden med tunna jordar med låg
buffringskapacitet påverkas starkt av även måttliga svängningar av luftföroreningar, klimat och
skogsbruk. Välbuffrade områden med relativt kalkrika djupa markprofiler kan å andra sidan tåla stora
och långvariga förändringar i drivande variabler (nedfall, skogsbruk, klimat) innan mark och ytvatten
påverkas starkt. Vilka klimatrelaterade variabler som spelar störst roll för utlakning av aciditet
varierar också (Wright et al., 2006). Enligt beräkningar med PROFILE-modellen kommer framtida
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klimat orsaka en kraftig ökning av mineralvittringen (Figur 5.14a). Tillskottet av baskatjoner från den
ökade vittringen motverkar i modellberäkningen ökad markförsurning p.g.a. tilltagande
skogsbruksintensitet, och därmed påverkas inte ytvattenkvaliteten lika negativt av intensifierat
skogsbruk.
Fluxmasters resultat för nuvarande klimat har analyserats med regression för de vattendrag där
modellresultat är statistiskt jämförbara med observationerna (p< 0,05). Inverkan av
klimatförändringen på medelvärde av DOC-koncentrationerna och samvariationen i
parametersättning utvärderats för fem 30-år långa tidsperioder. Tidsperioderna var 1981-2010
(kallas 1995 nedan), 2006-2035 (2020), 2016-2065 (2030), 2036-2065 (2050) och 2071-2100 (2085).
Resultaten av TOC-beräkningarna utvärderades också för tre olika storlekar på avrinningsområden:
små med area < 200 km2 (112 vattendrag), medelstora med area på 200-2000 km2 (56 st) samt stora
vattendrag med area > 2000 km2 (47 st). Resultaten jämfördes också mellan norr (94 st) och söder
(112 st) om Limes Norrlandicus, en topografisk, klimatologisk och växtgeografisk gränszon där
förhållandena skiljer sig åt. Betydelsen av daglig variation i avrinning och marktemperatur
analyserades genom att jämföra resultat framtagen med dygnsupplösning med resultat framtagen
med konstant genomsnittlig avrinningen respektive marktemperatur för tidsperioden.
5.2.2 Resultat och diskussion
Detta avsnitt fokuserar på framtagna insikter om beskrivningarna av viktiga processer i de olika
modellerna, deras konsekvenser för utlakningen och transport av försurande ämne från land till mark
samt nyckelfaktorer. Variationen i predikterat DOC, DIN, och DON utlakning samt försurning mellan
olika regioner i nuvarande och framtida klimat och skogsbruksscenarier diskuteras i kapitel 6.2.

79

Tabell 5.3. Nyckelfaktorer/processer som styr DOC, DON, och DIN utlakning och försurning*

CoupModel

HYPE

DOC

mellan län:
2
Nederbörd
inom län:
2
Grundvattennivå

DON

mellan län:
1
1
N nedfall , temperatur ,
2
nederbörd
inom län:
2
Grundvattennivå ,
2
mikrobiell C/N kvot

DIN

mellan län:
1
1
N nedfall , temperatur ,
2
nederbörd ,
inom län:
2
Grundvattennivå

ANC, pH, AL

n.a.

1

2

Temperatur, Nnedfall,
markvattenflöden
och avrinning

n.a.

1

MAGIC

Fluxmaster

Typvärde

Avrinning och
marktemperatur

n.a.

n.a.

Nedfall

n.a.

Jämvikt mellan
jonbytekomplexet i
marken och
markvattnet,
upplösning av Gibbsit,
svavel
adsorption/desorption,
påverkan av pCO2

n.a.

2

* och rangordnar faktorers påverkan där är stark påverkan och är svag påverkan, n.a.= icke tillämpbar

En översikt av de identifierade nyckelfaktorerna finns i Tabell 5.3. N nedfall och nederbörd, men
också temperaturen samvarierar över landet med de högsta värdena i SV-Sverige och de lägsta i
norra Sverige. Det gör det svårt att urskilja betydelsen av de tre faktorerna, N nedfall, nederbörd och
temperatur, för sig. Likaså kan skillnader i nyckelfaktorer vara ett uttryck för en modell-specifik
drivfaktor, till exempel för DOC-utlakning, är det nederbörd för CoupModel och avrinningen för
Fluxmaster.
Arbetet inom CLEO-programmet har lett till flera insikter i vad och hur modellerna behöver förbättras
och hur en minskning av osäkerhet i parametervärden kan uppnås. Till exempel har vi identifierat en
svaghet i CoupModels beskrivning av DOC- och DON- utlakning. I CoupModel är C/N kvoten i löst
organiskt material (DOC/DON) och C/N kvoten i markens organiska material kopplade, vilket inte
stöds av mätdata som använts inom CLEO eller data från ett 40-årigt gödslingsförsök i Stråsan
(Rappe-George m.fl. 2013). Arbete pågår för att utveckla modellens processbeskrivning i detta
avseende. Ett första steg kan vara att växters och mikrobers upptag av organiskt kväve sker från
förrådet av löst organiskt kväve och inte från markens fasta organiska material (SOC/SON) som är
fallet i den nuvarande versionen. Det kan också leda till en förbättring av retentionen, då i varje
biotop (utströmningsområde, gränslandet terrester-akvatiska system, akvatiska system) organismer
kan ta upp organiskt N med den specifika C/N-kvot som passar deras stökiometri (Manzoni m.fl.
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2013). De övriga modellerna predikterar antingen DOC (MAGIC, Fluxmaster) eller DON (HYPE) var för
sig så då synliggörs inte denna problematik.
En annan värdefull insikt vad det gäller CoupModellen är att också mikrobernas kolförbrukning vid N
mineraliseringen samvarierar med nedbrytningshastighet och upptag av organiskt N över landet
Vad det gäller HYPE har Cleo-arbetet visat på osäkerheter som beror av att växtupptaget av N är
begränsat (eller att de satta värdena på potentiellt växtupptag för nuvarande klimat är för låga).
HYPE tenderar att överskatta utlakningen vid förändrat klimat eftersom vegetationernas N upptag
kan underskattas. Tillväxten och därmed aktuellt växtupptag förväntas öka med en klimatförändring,
samtidigt som högre koldioxidhalter i luften ökar växtens effektivitet av vatten- och
näringsförbrukning (Water Use Efficiency: Tyree och Alexander 1993; Gärdenäs och Jansson, 1995,
Hungate m.fl., 2002 och Nutrient Use Efficiency: van Oijen m.fl. 2008).
Analysen av de accepterade Fluxmastersimuleringarna visar att säsongskoefficienten är större för
små avrinningsområden (< 200 km2). Detta skulle kunna beror på att säsongsvariationer dämpas mer
i avrinningsområden som har fler sjöar. Vattenföringskoefficienten varierar mer norr om Limes
Nordlandicus vilket skulle kunna förklaras med att ytvattendragen i områden där det finns snö (och
snösmältning) är mer episodiska till sin karaktär. Trendkoefficienter är små, det vill säga förändringar
i tiden är små och sker först efter några decennier.
5.2.3 Slutsats
För varje modell har vi utvecklat och testat en strategi till regionalisering och det har fungerat att
koppla de olika modellernas resultat med hjälp av NET (kapitlen 6.3 och 6.4). De identifierade
nyckelfaktorerna visar en del likhet mellan modellerna, till exempel har både modellerna vilka
simulerar DON, dvs CoupModel och HYPE, identifierat N nedfall och temperatur som nyckelfaktorer.
Skillnader i nyckelfaktorer kan bero på olika beskrivningar i de olika modellerna för samma process i
naturen, till exempel har de båda modellerna vilka simulerar DOC, dvs CoupModel och Fluxmaster,
olika drivfaktorer för hydrologi; CoupModel använder sig av nederbörd och Fluxmaster av avrinning.

5.3 Resultat från lokala, välundersökta avrinningsområden
Johan Temnerud, SLU
Vi har valt nio väl undersökta små svenska skogsområden (http://www.slu.se/cleo/data) för att
utvärdera vädrets och klimatets inverkan på vattendragens kemi. Vattendrag i små (skogs-)områden
torde vara känsligast för väder. Alla nio områdena har låga koncentrationer av näringsämnen,
förutom Gårdsjön G2 som har kvävegödslats. Data fanns för perioden 1977-2009, men olika områden
täcker in olika tidsperioder. Vattenkemin som vi har utvärderat är: absorbans, acid neutralizing
capacity (ANC), alkalinitet (eller surhet), elektrisk konduktivitet, fosfor (total och fosfat), kväve
(ammonium, nitrat, organisk och totalhalt), pH och total organiskt kol (TOC). Daglig lufttemperatur
och nederbörd enligt PTHBV och daglig vattenföring enligt HYPE användes.
Data utvärderades genom att:
1) dela upp data i de 33 % blötaste, torraste, kallaste och varmaste tidsperioderna (Sælthun
m.fl., 1998) och jämförda deras medelvärden av vattenkemi mot varandra.
2) jämföra medelvärden i vattenkemi för svenska meteorologiska perioder mot varandra. Vinter
antas när temperaturen <0 °C (vintersäsongen sträcker sig över två kalenderår) och sommar
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>10 °C dygnsmedel, vår och höst kan inträffa däremellan. Första dagen av fem krävs för att
ändra säsongen, förutom vinter till vår där 7 dagar i följd behövs för ändring (och den första
dagen av dessa 7 startar våren). Om ingen meteorologisk vinter inträffar slutar hösten 14
februari och om ingen meteorologisk sommar inträffar slutar våren den 14 augusti och
hösten börjar den 15 augusti. Definition av säsonger enligt e-post med Sverker Hellström,
SMHI, och http://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/arstider-1.1082. Från
provtagningsdatum beräknades median och kumulativ summa av nederbörd, lufttemperatur
och vattenföring för 0, 2, 7, 30, 60, 90, 182, 274 och 365 Julianska dagar bakåt i tiden.
3) modellera all nio områden med HYPE (Lindström m.fl., 2010), RIM (Winterdahl m.fl., 2011)
och en log-linjär regressions modell, Fluxmaster (Schwarz m.fl., 2006). Dessutom
modellerade MAGIC och COUP några områden.
Fluxmaster inkluderar vattenföring, säsong (sinus term med perioden ett år) och en trend term:
ln(vk) = a0 + a1ln(Vattenföring) + A sin(2π dtid + c) + a4dtid
vk är vattenkvalitet (till exempel TOC), a0, a1, A, c och a4 är modellkoefficienter, ln(Vattenföring) är
den naturliga logaritmen av dagliga vattenföringen, och dtid är decimaltid. a0 är intercept, a1 är
vattenföringskoefficient, A är amplituden av säsongen, c styr när under året säsongen inträffar, och
a4 är trendkoefficient.
För 1-3 utfördes styrkeanalyser (statistical power analysis) samt för 2 och 3 utvärderades data även
med principal component analysis (PCA) och partial least square regression (PLS).
Tabell 5.4 Väder för de väl undersökta svenska skogsområden. Historisk PTHBV-data.

Avrinningsområde

Årsmedel lufttemperatur (ºC)

Årlig summa
nederbörd (mm)

Latitud (WGS84)

Longitud (WGS84)

Ammarnäs skog

-3

900

65.97°N

15.96°E

Aneboda

6

800

57.11°N

14.55°E

Berg

7

1200

57.07°N

12.78°E

Gårdsjön F1

7

1000

58.50°N

12.01°E

Gårdsjön G2

7

1000

58.50°N

12.01°E

Kindla

4

800

59.75°N

14.91°E

Sniptjärn

3

700

62.03°N

16.54°E

Stubbetorp

6

700

58.73°N

16.35°E

Svartberget

1

700

64.23°N

19.76°E

5.3.1 Resultat och diskussion
De komplexa modellerna beskrev den dagliga dynamiken ganska dåligt, med Nash Sutcliffe Efficiency
(NSE) knappt bättre än noll, d.v.s. knappt bättre än medelvärde för dagens situation i de nio
områdena. Men de inkluderar processbaserade beskrivningar av kväve och kol som kan vara
betydelsefulla för att utvärdera den kombinerade effekten av ökande temperatur och intensivare
gödsling. MAGIC gav positiva NSE för ANC och pH på årsbasis. Varken Coup eller HYPE modellerade
de nio områdena bra, inte ens på årsbasis. De enklare modellerna, de statistiska, fick positiva NSE för
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kalibreringsperioderna men de använder då uppmätta värden som indata. Utvärderingen gav oftast
positiva NSE för de flesta variabler och områden. Framtidsscenarier för de nio områdena har körts för
RIM, HYPE och för vissa områden även Fluxmaster.
33 % -metoden var svår att utvärdera då för få vattenkemiska observationer fanns för de olika
kombinationerna av väder, till exempel varm-blöta (kontra varm-torra) perioder, för att ge
signifikanta resultat rörande vädrets inverkan på små vattendrag. Mycket information i data går
förlorad i detta arbetssätt, medan PLS-arbetssättet utnyttjar all data på en gång. PLS-metoden
indikerar att ANC och pH kan modelleras upp till 70 % baserat på väderdata. Nederbörd under 60-90
dagars period var bäst förklarande faktorn förutom under våren då vattenföringen hade bäst
förklaringsgrad. Förhållanden mellan data visualiseras enligt PCA (Figur 5.1).

Figur 5.1 PCA baserade på 8 områden (Gårdsjön G2 ej med) av lufttemperatur (T), nederbörd (P) och HYPE
beräknad vattenföring (Q) och bäckvattenkemi (ANC, pH, NO3, NH4, Kjeldahl-N, total fosfor (TP), organiskt kol,
absorbans (filtrerat 420 nm), elektrisk konduktivitet). För T, P och Q median (suffix m) och summa (suffix s) av
olika dagar (2, 7, 30, 60, 90, 182, 274 och 365) före bäckarna provtogs. PCA roterad enligt Direct Oblim = 0.

De olika framtidsscenarierna indikerar en förskjutning av vilka områdens flödesregim som kommer
att domineras av vårflod runt 2050. Till exempel för Kindla kan nederbörden bli mer styrd av regn
under vinter än av snö, i sådana fall blir vattenföringen mer jämn-hög under vintern säsongen och
betydelsen av vårflod minskar (Figur 5.2). Statistiska modeller (Fluxmaster, RIM och PLS) antar att
samma förhållande av lufttemperatur, nederbörd och vattenföring som påverkar bäckarnas
vattenkemi historiskt även ska gälla i framtiden. Denna typ av förändring i hydrologi kan påverka
vattenkemi och kan därmed få konsekvenser för miljömålen. Förändringen i hydrologi skulle kunna
påverka läckage beräknat enligt skogsbruksscenarierna BUS, MBR och HBR.
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Varken statistiska modeller eller dynamiska modeller indikerar stor känslighet mellan historisk
temperatur och skogsbäckarnas kemi. Det kan delvis bero på för få antal observationer för de nio
områdena men det kan också bero på att skogsbäckar inte är så känsliga för den temperaturgradient
som indata täcker (det ena utesluter inte det andra). Då endast HYPE, av de dynamiska modellerna,
kördes med framtidsscenarier (trots låg förklaringsgrad för kalibreringsperioden) är det osäkert vilka
processer som skulle dominera i ett varmare klimat, och med ändrad vattenföring.
Olika skogsbruksscenarier kan inte fångas av de statistiska modellerna, för dessa nio områden. De
dynamiska modeller som kan modellera skogsbruksscenarier har inte körts för några
framtidsscenarier för de nio områdena.

Figur 5.2 Boxplottar av HYPE beräknad vattenföring för Kindla. Vita baseras på lufttemperatur och nederbörd
från interpolerade observationer (PTHBV), gröna är indata enligt klimatscenarier HadCM3 och gula ECHAM5. a)
är historisk data, 1994-2009, och b) är framtidsscenarier 30-årig medelvärde runt 2050.
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5.3.2 Slutsatser
Analys av data från nio små väl undersökta svenska skogsområden indikerar att buffringsförmåga
(ANC) och pH är känsligast för vädereffekter, jämfört med näringsämnen och TOC. Statistiska
modeller visade på att nederbörd under 60-90 dagars period var den bäst förklarande faktorn för
ANC och pH, förutom under våren då vattenföringen hade bäst förklaringsgrad. De processbaserade
modellerna hade svårt att modellera dessa små skogsbäckar.

5.4 Uppskalning med NET-modellen
Göran Lindström, Berit Arheimer, SMHI; Filip Moldan, IVL; Annemieke Gärdenäs, Martin Rappe
George, SLU
S-HYPE-modellen (Strömqvist et al., 2012a) simulerar hydrologiska förhållanden för hela Sverige.
Med S-HYPE beräknas vattenföring, transport och omsättning av kväve och fosfor på dygnsskala för
hela Sverige, i hög rumsupplösning. För generalisering och uppskalning av lokala resultat från andra
modeller och andra ämnen togs ett förslag fram för en mer generell uppskalningsstrategi i fas 1 av
CLEO. Systemet kallades för NET och beskrivs i Figur 5.3. och mer i detalj av Strömqvist et al. (2012b).

Figur 5.3 Principskiss för det generella uppskalningsverktyget NET.

Tanken är att NET ska vara generell, och kunna användas för simulering av olika ämnen, men endast
beräkna medelvärden över tiden av mängder och koncentrationer. Ofta är det transporter som är
slutmålet för en beräkning, varför det kan finnas mycket att vinna på att använda en snabbare,
enklare beräkningsmodell. NET utnyttjar samma hydrologiska nätverk som S-HYPE, inklusive
vattendrag och sjöar. Markanvändningsdata från S-HYPE utnyttjas i NET, med samma huvudtyper
som i S-HYPE. För kväve lades samma information som i S-HYPE om punktkällor, enskilda avlopp och
atmosfärsdeposition in i NET. Vattenföringen beräknad i S-HYPE (långtidsmedel från ca 37000
områden) driver sedan flödet genom nätverket. Retention i sjöar och vattendrag beskrivs i NET
enligt:
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dC/dt = - kC
där t är uppehållstiden i sjöar respektive vattendrag, och C är koncentrationen över en
bakgrundskoncentration Cmin. Retentionsberäkningen har totalt endast tre parametrar (k för
vattendrag, k för sjöar och Cmin). Dessa parametrar är konstanta för hela landet och kalibreras för
respektive ämne, tills halterna i både små och stora områden stämmer så bra som möjligt med
uppmätta värden. Speciellt fokuseras därvid på överensstämmelsen nedströms stora sjöar.
Uppehållstiden i sjöar uppskattas ur sjöns volym och flödet genom sjön, medan uppehållstiden i
vattendragen uppskattades ur rinnsträckan och en antagen vattenhastighet. Sjödjup, rinnsträckor
och beräknade vattenföringar hämtades från S-HYPE. Vattenhastighet är naturligtvis osäker, men
retentionen i vattendrag är i allmänhet relativt liten. NET påminner om det scenarioverktyg som finns
i vattenweb (http://vattenwebb.smhi.se/scenario/), men medan scenarioverktyget bygger på fasta
retentioner för kväve och fosfor som har beräknats med hjälp av S-HYPE, är NET tänkt för generella
ämnen och beskriver retentionen på egen hand. NET lämpar sig egentligen bäst för beräkningar där
simulerat markläckage erhålls (som från t.ex. COUP). Uppskalningen kan delas in i tre steg:
1. Generalisering till typhalter för ingående markklasser, ev. med regional variation.
2. Summering av läckaget från respektive delområde utifrån arealförhållanden och typhalter
(ev. med regional variation).
3. Transport nedströms i det hydrologiska nätverket av sjöar och vattendrag, inklusive
tillkommande flöden av vatten och ämnen. Punktkällor, diffusa källor och
atmosfärsdeposition på sjöytor kan läggas till. Retentionen i sjöar och vattendrag beräknas.
Halter av tre slag förekommer i analysen: markläckage från enskilda marktyper, den viktade
medelhalten i bidraget från varje lokalt beräkningsområde, och slutligen halten i det summerade,
totala flödet nedströms i systemet. Med hjälp av stationskorrigerad vattenföring från S-HYPE (se
Bergstrand et al., 2013) beräknades flödesviktade halter för total-kväve och DOC i ett stort antal
vattendrag där regelbundna mätningar av dessa ämnen görs.
I den uppsättning av NET som användes inom CLEO ingick sex marktyper: jordbruksmark, skogsmark,
mosse/kärr, kalfjäll/tunna jordar, urbant och övrig mark, samt sjöar. Från COUP (Total-N och DOC)
användes de simulerade länsvisa typhalterna från skog som indata till NET. För övriga markklasser
togs typhalter fram genom kalibrering i NET, samt för DOC baserat på typhalter enligt Soares (2011)
för tillämpliga markklasser. Från COUP-beräkningarna erhålls egentligen en halt i läckaget från
rotzonen. På detta läckage tillämpades en retentionsfaktor för att nivåerna skulle stämma bättre
överens med uppmätta halter i små skogsområden. Denna retention kan anses beskriva processer i
grundvattenzonen, utströmningsområden och små vattendrag. För DOC var å andra sidan de COUPberäknade halterna för skog något lägre än motsvarande uppmätta värden i sydöstra Sverige, och
något höga i norra Sverige. En uppskalning i NET för dagens förhållande visas i Figur 5.4, för total-N
från COUP. För uppskalningen i NET av resultat från Fluxmaster (DOC) beräknades först typhalter
fram som medelvärden för halterna från små områden (<140 km2) dominerade av de vanligaste
marktyperna, samt från Soares rapport. Även resultaten från Fluxmaster, efter generaliseringen till
typhalter, resulterade i en svag underskattning av halterna i söder, och en svag överskattning i norr
(se Figur 5.5). Vid kalibreringen av retentionen i sjöar och vattendrag erhölls att retentionen av kväve
var betydande, medan retentionen av DOC var mindre.
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Uppskalning av ANC från MAGIC testades i NET, men utan framgång. Bland annat testades rumslig
interpolation och uppskattning av typhalter. Skillnaderna i ANC mellan olika marktyper var väldigt
liten, jämfört med till exempel skillnaden mellan kvävehalter från motsvarande marktyper (se Figur
5.6). I materialet ingår dessutom endast ett område dominerat av jordbruksmark. Figur 5.7 är en
ytterligare illustration av svårigheten att skala upp ANC från små till stora områden. Figuren visar
ANC beräknat med MAGIC och årsmedelvärdet av ANC för 2010 i flodmynningar beräknade utifrån
data från http://info1.ma.slu.se. Ingen flodmynning har lägre ANC-koncentration än 100 ekv/L, trots
att ca 30% av MAGIC-objekten ligger i intervallet 0-100 ekv/L. I MAGIC-beräkningarna ingår över
2600 sjöar. Dessa sjöar ger en god rumslig täckning av landet, med tonvikt på försurningskänsliga
områden. Materialet innehåller också områden med varierande uppströmsarea, varför olika skalor är
väl representerade. Slutligen är inte transporten av ANC till havet av lika stort intresse som t.ex.
transporten av kväve.

Figur 5.4. Exempel på uppskalning i NET av simulerat Total-N där skogsläckage baserats på COUP (ECHAM BUS
1995). Färgen visar avvikelsen mot uppmätta, flödesviktade koncentrationer, där grönt är inom ±10 % från
mätvärdena. Små områden (<200 km2) till vänster och medelstora (200-2000 km2) respektive stora (>2000 km2) till
höger.
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Figur 5.5 Exempel på uppskalning i NET av simulerat DOC baserat på generaliseringen av data från Fluxmaster för
1991-2010. Färgen visar avvikelsen mot uppmätta, flödesviktade koncentrationer, där grönt är inom ±10 % från
mätvärdena. Små områden (<200 km2) till vänster och medelstora (200-2000 km2) respektive stora (>2000 km2) till
höger.
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Figur 5.6 Box-plottar för flödesviktade kvävehalter för olika marktyper (till vänster) och ANC från MAGIC (till
höger), baserat på små, områden med låg sjöprocent och som domineras av respektive marktyp.

Figur 5.7 Årsmedelvärdet av ANC för 2010 för sjöarna i MAGIC-biblioteket (röda kryss) och motsvarande för
flodmynningsdata (blå diamanter), uppritade mot sjöarnas uppströmsarea.

5.5 Resultat på regional och nationell skala
Göran Lindström, Berit Arheimer, SMHI; Filip Moldan, IVL; Annemieke Gärdenäs, Martin Rappe
George, SLU; Julia Hytteborn, Uppsala Universitet
5.5.1 N (Resultat från S-HYPE)
S-HYPE-beräkningar gjordes med klimatscenarierna enligt Hadley och ECHAM för 30-årsperioder
centrerade kring 1995, 2050 och 2085. Alla de tre skogsbruksscenarierna BUS, MBR och HBR
modellerades på ett något förenklat sätt i S-HYPE. HYPE-modellen beskriver upptag av näringsämnen
i skog, men på ett betydligt förenklat sätt jämfört med t.ex. COUP. Förändringar i gödsling, uttag och
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plantering av skog på tidigare jordbruksmark inkluderades i beräkningarna, men återförandet av aska
försummades i S-HYPE. Ingen förändring av fördelningen av grödor inom den kvarvarande
jordbruksmarken gjordes. Totalt gjordes alltså 18 scenariokörningar inklusive vattenkvalitet i form av
kväve. Dessutom gjordes transienta klimatsimuleringar av hydrologiska variabler för leverans till
övriga projektgrupper inom CLEO.

Figur 5.8 Förändringar (μg/L) i simulerat Tot-N från 1995 till 2050 enligt scenarierna Echam BUS (till vänster) och
Hadley BUS (till höger). Koncentrationerna avser lokalt i varje delområde.

Resultaten från de 18 scenariosimuleringarna sammanfattas i Tabell 5.5 – 5.7. Resultaten för 2030
har tagits fram genom linjär interpolering eftersom separata scenariokörningar för 2030 inte gjordes
med S-HYPE. Förändringen i beräknade kvävehalter visas i kartform i Figur 5.8. Skillnaderna mellan
ECHAM- och Hadley-simuleringarna för 1995/BUS var försumbara, varför alla skillnader i resultat
anges i förhållande till 1995 ECH/BUS. Som framgår i tabellen tyder simuleringarna i genomsnitt på
en ökning av kvävehalterna med ökande temperatur, dvs längre fram i scenarierna. Detta antas bero
på en ökad modellerad nedbrytning av kväve från skogsmark, vilket även kontrollerades genom en
specialstudie från ett litet skogsområde. Ökningen överväger enligt modellresultaten den minskning
av atmosfärsdepositionen av kväve som också ingår i scenarierna, och den ökningen av
denitrifikationen som också borde ske vid ökad temperatur. För jordbruksmark är förändringarna i
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relativa tal mindre tydliga, med både minskningar och ökningar i modellerat kväveläckage. Även i
jordbruksmark ökade nedbrytningen betydligt enligt en specialstudie i ett litet jordbruksområde i
Skåne. Den ökade nedbrytningen som sker i simuleringarna av klimatscenarierna överväger alltså
över den minskande atmosfärsdepositionen. Det finns dock ingen återkoppling i HYPE-modellen som
gör att tillväxten kan öka genom förbättrad näringstillgång. Denna förenkling i modellen kan tänkas
medföra att den simulerade ökningen av kväveläckaget är något överskattad. En ytterligare
osäkerhet i scenariosimuleringarna är beskrivningen av långsiktiga förändringar i markens
kväveförråd.
Förändringarna i kvävehalten i avrinningen från skogsmark var större än medeltalet för alla
områdena (Tabell 5.5). Skillnaden i resultat mellan de olika skogsbruksscenarierna hade försumbar
inverkan på de beräknade läckagen, förutom HBR som minskade kväveläckagen med i genomsnitt
5%. Dessa resultat är dock osäkra eftersom scenarierna beskrevs på ett förenklat sätt i S-HYPEmodellen. För transporterna till havet är den beräknade ökningen något mindre än ökningen i
medelkoncentration (Tabell 5.7). Transporten beror på både halt och vattenföring, och
förändringarna kan alltså skilja från förändringarna i halterna.
Tabell 5.5 Sammanfattning av resultaten från scenariosimuleringar med S-HYPE (oviktade medelkoncentrationer,
Total-N). Förändringar i procent från 1995 ECH/BUS, i medel för alla områden, respektive områden med > 95%
skog.

Region
Sverige, ECH
Sverige, HAD
Sverige, ECH, skog
Sverige, HAD, skog

BUS BUS BUS MBR MBR MBR MBR HBR HBR HBR HBR
2030 2050 2085 1995 2030 2050 2085 1995 2030 2050 2085
+8
+12 +17
-1
+6
+10 +15
-4
+2
+5
+9
+8
+13 +17
-1
+7
+11 +15
-4
+2
+6
+9
+17 +27 +40
-2
+15 +25 +37
-5
+10 +19
30
+16 +25 +31
-2
+13 +22 +28
-5
+9
+17 +22

Tabell 5.6 Sammanfattning av resultaten från scenariosimuleringar med S-HYPE (kvävetransport till havet från hela
Sverige). Förändringar i procent från 1995 ECH/BUS.

Region
Sverige, ECH
Sverige, HAD

BUS BUS BUS MBR MBR MBR MBR HBR HBR HBR HBR
2030 2050 2085 1995 2030 2050 2085 1995 2030 2050 2085
+1
+1
+9
-1
0
0
+8
-4
-5
-5
+2
+5
+8
+11
-1
4
+7
+9
-4
0
+2
+4

Tabell 5.7 Förändringar (%) i simulerade halter, medelvärden för hela landet respektive transporter till havet.

BUSECH

BUSECH

BUSHAD

BUSHAD

BUSMBR

BUSHBR

2030(%)

2050(%)

2030(%)

2050(%)

MBR(%)

HBR(%)

N-halter, lokala

+8

+12

+8

+13

-1

-4

N-transport till havet

+1

+1

+5

+8

-1

-4

Förutom den sammantagna effekten av kombinerade scenarier gjordes en känslighetsanalys där en
faktor i taget förändrades från referensläget (Figur 5.9). Detta ger en ytterligare information om av
effekten av respektive antagande. Förändringarna jämfört dagens förhållande (1999-2008) var: -30%
atmosfärisk deposition, +2 grader C, +20 % nederbörd, MBR och HBR. Beräkningarna illustrerar
betydelsen av förändringar i både halter och mängder vid förändringar i temperatur och nederbörd.
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Förändringarna i långtidsmedel enligt simuleringar med S-HYPE anges i procent från
referenssimuleringen.
30%
25%
20%
15%
10%
ΔKONC

5%

ΔTRANSP

0%
-5%

DEP-30%

TEMP+2C PREC+20%

MBR

HBR

-10%
-15%
-20%
Figur 5.9 Resultat från känslighetsanalysen där en faktor i taget förändrades. Förändringarna i långtidsmedel i
kvävekoncentration och transport till havet från hela Sverige enligt simuleringar med S-HYPE anges i procent från
referenssimuleringen.

5.5.2 N och DOC (resultat från COUP)
CoupModel-beräkningar gjordes med klimatprojektioner enligt Hadley och Echam och för de tre
skogsbruksscenarierna BUS, MBR och HBR. För beräkningar av BAG-gödsling gjordes en förenkling
där de totala mängderna N som tillförs i BAG i scenarierna lades till i konventionella
gödslingsprogram. Detta gjordes så att de totala mängder N som tillförts via gödsling per län
inkluderar N via BAG-gödsling, men gödsling i ungskogsfas, den kraftigt sänkta omloppstiden och
tillförseln av P+K+Mg+B togs inte i beaktande i beräkningarna. För mer utförlig analys med
CoupModel av miljöeffekter av BAG-gödsling hänvisas till faktaunderlag i MINT-utredningen (Nordin,
m. fl. 2009).
Kvävehalterna är lite lägre i de båda skogsbruksscenarierna HBR och MBR under åren fram till 2030
och lägre för HADLEY-scenariot än för ECHAM-scenariot. I skogsbruksscenarierna sker ett större
biomassauttag, framförallt i HBR. Med detta följer flera förändringar: ökade avverkningar ger en
kortare omloppstid, utökat uttag av grot ger mindre förnaproduktion vid gallring och slutavverkning
och ökad gödsling ger ökad skogsproduktion. Dessa förändringar ”drar åt olika håll” för N-läckage. I
både HBR och MBR ökar mängden grot-uttag kraftigt. Två förklaringar till de minskande halterna är:




Vid utökat grot-uttag blir det mindre skörderester kvar på markytan som vid nedbrytning ger
mindre produktion av kväve i marken. Detta stöds av andra studier (Lundborg, 1997; Slesak
et al., 2009; Staaf & Olsson, 1994; Wall, 2008). Ett utökat grot-uttag kan på så sätt bidra till
lägre kväveläckage.
Om omloppstiden minskas kommer förvisso avverkningar förekomma mer ofta (bidrar till att
öka kväveläckaget), men även ungskogsfasen blir mer frekvent. Under ungskogsfasen byggs
mycket kväve in i perenn vegetations biomassa vilket utgör en kvävesänka, och skulle på så
sätt bidra till lägre kväve-halter i markvatten.
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N-halterna (TN) baserat på länens långtidsmedelvärden är positivt korrelerade till temperatur och Nnedfall. Gradienten i temperatur och N-nedfall visar stark samvariation i Sverige, vilket försvårar
uppskattningen av bidraget från dessa faktorer var för sig. I samtliga framtidsscenarier ökar
temperaturen svagt: vid 2085 (2070-2098) är temperaturen drygt +2 grader C högre, samtidigt som N
depositionen minskat till nästan hälften. I Norrland minskar N-halterna över tid kraftigt för ECHAMscenariot, men är ganska konstanta över tid i HADLEY-scenariot.
Skillnaderna i DOC-halter 2030 skiljer sig enligt Coupmodel mellan de två klimatscenarierna för
samtliga skogsbruksscenarier. Skillnaderna är små men koncentrationerna är något högre för
ECHAM-scenariot. Skillnader i koncentration för de två olika klimatscenarier kan delvis förklaras med
lägre avrinning med ECHAM än med HADLEY. Det blir större minskningar från 2020 i DOCkoncentrationer i skogsbruksscenarierna, och skillnaden mellan BUS och MBR respektive MBR och
HBR är i samma storleksordning som skillnaden mellan klimatscenarierna. Förändringen som hinner
ske under en tioårsperiod i skogsbruket speglar inte nödvändigtvis den totala förändring som ett
intensivare skogsbruk kan ge upphov till om man ser till en hel omloppsperiod för skogen.
DOC-utlakningen är icke-linjärt korrelerad till grundvattennivån, högst DOC-utlakning inträffar när
grundvattennivå är mellan 0.3-2 m (så kallad frisk mark), följd av blöt mark och lägst för torrt mark.
Man kan se det som att vid de två extremerna (mycket blött eller mycket torrt) hämmas DOC
utlakningen. Nedbrytningen, som ger substrat till DOC, är kopplad till vattenhalt i mark.
Nedbrytningen i sig kan vara hämmad när det är för torrt eller för blött i marken (dvs. vid väldigt
djupt eller grunt dräneringsdjup). Det är även korrelerat med primärproduktion, dvs. skogen växer
bättre på de lagom fuktiga lokalerna, och där är produktion av förna högre. Detta ger mer substrat
för nedbrytning (förna) och i förlängningen mer DOC.
Coupmodel visar att både DOC- och N-läckage från rotzonen är negativt korrelerade med årlig
nederbörd. Det bör noteras att effekten av nederbörd är mycket svag och inte lika tydlig i ECHAM-,
som HADLEY-projektionen (ickesignifikant i ECHAM, signifikant i HADLEY). Det starkaste sambandet
för tot-N koncentration är med temperatur och N-nedfall.
Figur 5.10 visar simulerade förändringar i Total-N och DOC enligt uppskalning av
simuleringsresultaten från Coupmodel via NET för scenariot Echam BUS 2050 jämfört med 1995. För
bidragen från andra marktyper än skog har förändringarna från S-HYPE (kväve) och analysen av
Fluxmasterdata använts (DOC).
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Figur 5.10 Simulerade förändringar i Total-N (µg/L, till vänster) och DOC (mg/L, till höger) enligt uppskalning av
simuleringsresultaten från Coupmodel via NET. Scenariot avser Echam BUS 2050 jämfört med 1995.

5.5.3 DOC (Resultat från Fluxmaster)
Enligt Fluxmasters beräkningar är den genomsnittliga förändringen i TOC koncentration (Tabell 5.8,
Figur 5.11) fram till år 2050 en ökning med 0,29 mg l-1 enligt Echam och 0,69 mg l-1 enligt Hadley. Alla
215 vattendragen har använts. Det ger en årlig förändring på 0,005 mg l-1 år-1 enligt Echam data och
0,013 mg l-1 år-1 enligt Hadley data.
I medelstora och stora avrinningsområden är den genomsnittliga förändringen i TOC-koncentration
ofta liten eller till och med negativ (Tabell 5.9). Echam ger till en början låga och i genomsnitt till och
med negativ förändring i avrinningsområden större än 200 km2. I små vattendrag däremot så är
ökningen 0.5 mg l-1 enligt Echam och 1.0 mg l-1 enligt Hadley. Förändringarna verkar vara större söder
om Limes Norrlandicus både vad gäller ökning och minskning (Figur 5.11). I många vattendrag i
sydväst, som redan i dag har höga TOC-koncentrationer, sker en ökning med mer än 1 mg l-1 fram till
2050 enligt resultaten. I många vattendrag som mynnar i Egentliga Östersjön sker en minsking i TOCkoncentrationen. Norr om Limes Norrlandicus verkar koncentrationsförändringen vara modest med
koncentrations ökning mindre än 0,5 mg l-1 förutom i några vattendrag i närheten av Umeå som har
större koncentrationsökningar.
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Tabell 5.8 Översiktlig statistik av uppmätt och modellerad medel TOC-koncentration (mg l-1) för alla vattendrag, p10
och p90 är 10 och 90 percentilen, SD är standardavvikelse och IQR är skillnaden mellan 25 och 75 percentilerna i
data. Även skillnaden mellan fem olika tidsperioder beräknade med data från Echam och Hadley. Alla 215
vattendragen är inkluderade i beräkningarna.
Uppmätt
TOC-konc
p10
Medel
Median
p90
SD
IQR

4.5
10.9
10.6
16.7
4.8
6.7

Modellerade, historiska data
Trendtermen
Varierar
konstant
3.9
4.5
10.2
11.4
9.98
11.4
16.2
17.7
4.5
5.1
6.1
6.5

Beräknad med Echam, konstant trendterm
Förändring från 1995
1995
2020
2030
2050
2085
4.4
-0.18
-0.17
-0.12
-0.012
11.4
0.020
0.10
0.29
0.72
11.4
0.0086
0.051
0.16
0.48
17.7
0.25
0.44
0.87
1.84
5.1
0.19
0.28
0.51
0.87
6.6
0.14
0.34
0.42
0.86

Beräknad med Hadley, konstant trendterm
Förändring från 1995
1995
2020
2030
2050
2085
4.4
0.018
0.055
0.047
0.054
11.4
0.29
0.49
0.69
0.95
11.4
0.19
0.33
0.46
0.65
17.8
0.67
1.15
1.63
2.33
5.14
0.32
0.49
0.74
1.07
6.68
0.32
0.47
0.72
1.07

Tabell 5.9 Uppmätt och modellerat medel TOC-koncentrationen (mg l-1) i olika avrinningsområdesklasser. Också
skillnaden i medelkoncentration under fem olika tidsperioder beräknad med data från Echam and Hadley. Alla 215
vattendragen är inkluderade i beräkningarna.
Vattendragsklasser

Uppmätta
TOC data

Alla
Norr
Söder
0 < area <200
200 < area <2000
2000 < area

10.9
8.7
12.6
12.0
11.5
7.4

Modellerade, historiska
data
Trendtermen
Varierar
konstant
10.2
11.4
7.98
8.91
11.90
13.41
11.02
12.20
11.04
12.52
7.16
8.36

Echam, konstant trendterm
1995
11.4
8.9
13.39
12.1
12.5
8.3

2020
0.020
0.0060
0.030
0.075
-0.044
-0.035

Förändring från 1995
2030
2050
0.10
0.29
0.11
0.23
0.10
0.34
0.21
0.51
-0.014
0.092
-0.014
0.031

Hadley, konstant trendterm
2085
0.72
0.59
0.82
1.12
0.35
0.23

1995
11.4
8.9
13.3
12.13
12.54
8.26

Förändring från 1995
2020
2030
2050
0.29
0.49
0.69
0.20
0.37
0.55
0.36
0.59
0.81
0.43
0.70
1.02
0.16
0.29
0.39
0.13
0.23
0.29

Figur 5.11 Karta över förändringarna i TOC-koncentrationen mellan 1995 och 2050. Beräknade med scenariodata
från a) Echam och b) Hadley. Förändringarna beror enbart på förändringar i vattenföring och marktemperatur,
trendtermen är satt till det värde de hade i slutet av kalibreringsperioden.
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5.5.4 ANC (Resultat från MAGIC)
I posten askåterföring (AB i Tabell 5.10.) ingår även de baskatjoner som tillförs vid gödsling. För MBR
ger detta bilden att ökad gödsling, t.ex. vid användning av BAG, kommer mängden baskatjoner som
tillförs att öka vid mer intensivt skogsbruk. Detta kommer att ske lokalt och fungerar dåligt att skala
upp i en sammanfattande tabell och där hänsyn till den ökade tillväxten vid användning av BAG inte
finns med i beräkningarna. I den fortsatta diskussionen i denna rapport används de halter som tagits
fram med hänsyn tagen till skogsbruk och förändringar i framtida vittring.

Tabell 5.10 ANC (µek l-1) i ytvatten beräknat med MAGIC-modellen för olika år och scenarier. S=skogsbruk,
V=förändrad vittring, AB=askåterföring (ash-back). Resultaten avser medel för 2 631 sjöar utspridda över hela
landet, som ingår i MAGIC-biblioteket.

2030
Echam

Hadley

2050

2100

2010

BUS

MBR

HBR

BUS

MBR

HBR

BUS

MBR

HBR

S+V+AB

169

168

165

171

171

168

173

175

165

S+V

168

167

166

169

168

165

170

166

155

S+AB

168

168

167

169

170

167

166

167

158

S

168

167

166

168

166

163

163

158

147

S+V+AB

168

168

164

168

168

165

170

171

162

S+V

167

167

166

166

165

162

167

163

152

S+AB

167

167

166

166

166

163

163

164

154

S

167

166

165

164

163

160

159

155

143

164

Uppdelat på län, blir ANC förändring något större i de länen med lägre ANC år 2010 så som t.ex. i
Halland (N), Västra Götaland (O) eller i Värmland (S) (Tabell 5.11). Men även i dessa relativt hårt
försurningsdrabbade länen är ökningen av ANC mellan 2010 och 2030 enligt BUS måttlig (17, 8 resp.
5 och μeq/l) och skillnaderna mellan skogsbruksscenarierna är små. Utan klimatförändring och med
oförändrat skogsbruk på år 2010 nivå skulle ANC i genomsnitt stiga till 168 μeq/l år 2050 för att
sedan sjunka något till 167 μeq/l år 2100. Att skillnaden mot BUS, MBR och HBR inte är större beror
på att den ökade skogsbruksintensiteten kompenseras i beräkningarna med ökad vittring eller ned
ash-back, samt delvis med gödsling i fall baskatjoner tillförs med gödselmedel.
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Tabell 5.11 ANC (µek l-1) i ytvatten uppdelat per län. Effekter av skogsbruk och förändrad vittring finns med i
uträkningarna, dock inte askåterföring. Klimatscenario enligt Hadley är använt.

Län

2010 BUS_2030 MBR_2030 HBR_2030

AB

165

170

170

169

AC

173

174

173

173

BD

164

158

158

157

C

344

346

345

344

D

226

230

230

229

E

245

249

248

247

F

183

189

188

187

G

162

165

164

161

H

287

292

290

288

K

214

225

223

219

M

204

218

218

215

N

95

112

111

109

O

122

130

129

127

S

137

142

141

140

T

144

148

147

146

U

203

205

204

204

W

158

160

159

158

X

211

211

210

210

Y

172

173

172

173

Z

150

151

151

150

5.5.5 dpH (Resultat från MAGIC)
Försurning av sjöar och i Sverige definieras av en pH-förändring med 0.4 pH-enheter från 1860 till det
år som undersöks. Bland de 2 631 modellerade sjöarna återfinns de flesta försurade sjöarna
(dpH>0,4) i södra Sverige. I dessa resultat visas utvecklingen över tid för landet som helhet samt för
Västra Götaland som idag har högre andel försurade sjöar (46%) än landet i genomsnitt (21%, Fig.
6.4.5 och 6.4.6, Tabell 5.12). Om skogsbruket fortsätter så som det är idag (scenario BUS) så kan en
återhämtning från försurningen ske till år 2030, både för landet som helhet och för Västra Götaland.
Andelarna som visas i diagrammen nedan är baserade på de 2 631 MAGIC-modellerade sjöarna och
kan därför inte rakt av jämföras med de uppskattningar av försurningsdrabbade sjöar som tidigare
presenterats med hjälp av viktade värden (Naturvårdsverket, 2007), där var sjö representerar en viss
andel av Sveriges totala antal sjöar. Figurerna är med för att visa utvecklingen över tid för de tre
skogsbruksscenarier som studerats inom ramen för CLEO med klimatscenariot HADLEY. Det är endast
små skillnader mellan BUS och MBR, vilket kan förklaras av att avverkningen ibland är lägre i MBR än
i BUS. Detta beror på att MBR-scenariot inte bara speglar en ökad produktion (jämfört med idag),
utan även hårdare miljökrav, vilket gör att vissa parametrar kan bli lägre i MBR än i BUS. HBR, med
mer intensivt framtida skogsbruk, visar också på en återhämtning från försurningen till år 2030, men
därefter sker en viss återförsurning till år 2100 (visas inte i figur). Andelen försurade sjöar år 2100 är
dock lägre än idag.
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Figur 5.12 Andel av de modellerade 2631 sjöarna som är försurade (dpH>0.4) idag eller som kommer att vara
försurade år 2030 under de olika skogsbruksscenarierna. I kartorna kan avläsas att flest försurade sjöar återfinns i
södra Sverige, men att det även finns försurningsproblematik i några kustområden i norra Sverige.
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Figur 5.13 Andel av de modellerade sjöarna i O län som är försurade (dpH>0.4) idag eller som kommer att vara
försurade år 2030 under olika skogsbruksscenarier.
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Tabell 5.12 Andel sjöar i olika dpH-klasser per län. Effekter av skogsbruk (BUS, MBR och HBR) och förändrad
vittring finns med i uträkningarna, dock inte askåterföring. Klimatscenario enligt Hadley är använt. År är 2030 för
BUS, MBR och HBR samt 2010 för jämförelse.
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Skillnaderna i utlakningen av aciditet och alkalinitet beräknas vara relativt små fram till år 2030.
Anledningen till detta är i huvudsak att de 20 åren mellan 2010 och 2030 är relativt kort tid med
tanke på de små årliga förändringarna som scenarierna innebär. Detta kan illustreras med
massbalansen för kalcium (Figur 5.14). Det årliga tillskottet av kalcium från vittring och nedfall och
den årliga förlusten genom utlakning och upptag till träden ligger i genomsnitt på drygt 60
meq/m2/år. BUS-scenariot lämnar knappt 2 meq/m2/år till uppbyggnaden av basmättnaden i
marken som långsiktigt leder till återhämtningen. Å andra sidan betyder HBR-scenariot årlig förlust
på knappt 4 meq/m2/år och leder till långsam återförsurning. En annan faktor som bidrar till att
påverkan på ANC är långsam är att förrådet av utbytbara baskatjoner är relativt stor (vanligtvis
mellan 10 000 och 20 000 meq/m2) och ändras långsamt.

Figur 5.14 a och b Tillskott och förlust av Ca under de olika skogsbruksscenarierna med klimat enligt Hadleyscenariot. a) Tillskott i form av vittring och deposition samt förlust i form av nettoupptag och utlakning, b) skillnaden
mellan tillskott och förlust i Ca (mek m-2) år 2030, data som i a).

Utlakning av DOC påverkar pH och ANC i vattnet. Enligt Fluxmaster kommer DOC stiga något mellan
2010 och 2030. I genomsnitt blir ökningen 0.1 mg/l enligt ECHAM och 0.26 mg/l enligt HADLEY. Detta
tas inte hänsyn till i MAGIC-resultaten för ANC, då ett konstant DOC över tid använts i modelleringen.

101

Det är dock möjligt att beräkna dpH off-line med ändrade DOC-halter och ANC från MAGIC. Den
beräknade utvecklingen av DOC från 2010 (MAGIC DOC-koncentrationer) till 2030 för HADLEY blir
0.26 mg l-1 enligt ovan. I medel gör detta en skillnad för dpH 2030 på 0.003 pH enheter och kan
därmed ses som försumbart.

5.6 Kvicksilver och Metylkvicksilver – påverkan av klimatförändringar och
förändrad markanvändning
Sofie Hellsten, John Munthe, IVL; Veronika Kronnäs, LU; Kevin Bishop, SLU
Kvicksilver är en global förorening, som bland annat släpps ut vid förbränning och genom
avdunstning vid användning av ämnet. Skogsmarken i Sverige har fått förhöjda halter av kvicksilver,
vilket under vissa förhållanden kan läcka ut till ytvatten, bland annat i form av metylkvicksilver, vilket
är mycket giftigt för vattenlevande organismer. Kvicksilver är alltså ett ämne som är mycket relevant
för miljömålet ”En giftfri miljö”.
Inom detta CLEO-projekt var syftet att samla in information om kvicksilver i avrinning från skogsmark,
att utifrån dessa data hitta samband mellan områdeskarakteristik och med hjälp av dessa samband
skala upp utlakning av total- och metylkvicksilver på Sverigenivå.
166 områden med en eller fler kvicksilvermätningar (total- och/eller metyl-) och kringdata ingick i
metadatabasen som finns upplagd på CLEO:s webbplats (www.cleoreserach.se). Värdena
analyserades visuellt och med regressionsanalys för att hitta samband mellan kvicksilver och övriga
parametrar. Visuell analys av data visade att halterna av organiskt material var den parameter som
hade absolut störst påverkan på både total- och metylkvicksilver.
För avrinningsområden med enbart ostörd skog och för avrinningsområden med avverkad mark
(inklusive de markberedda och stubbskördade) fanns det tillräckligt med data för att göra en enkel
regressionsanalys. Enligt denna var TOC och X-koordinaten av betydelse för halten av
metylkvicksilver i både ostörda och avverkade områden (där X-koordinaten förstås representerar
någon annan parameter som varierar i nord-sydlig riktning, men som inte finns med i
metadatabasen). För totalkvicksilver i ostörda områden var TOC, men även höjd över havet, andel
våtmark i avrinningsområdet, andel skog i avrinningsområdet och nederbörd av viss betydelse.
För några avrinningsområden fanns data före och efter en störning – dikesrensning, en körskada,
ökning av avrinningen, stormskada och barkborreangrepp. Dessa data kan användas för att beräkna
förändringen i typhalt gentemot det ostörda tillståndet, men förutom dikesrensning, där det finns ett
färdigt scenario för frekvens rensning, har dessa relativa typhalter ännu inte använts inom CLEO.
Med hjälp av typhalterna beräknades bruttoutlakningen ur små avrinningsområden i skogsmark ut
för olika scenarier (se Tabell 5.13). Beräkningen gjordes på 12 879 delavrinningsområden, och i varje
delavrinningsområde delades skogsmarken in i olika störningsklasser. För varje störningsklass i varje
delavrinningsområde beräknades en typhalt för totalkvicksilver och en typhalt för metylkvicksilver.
Bruttomängden total- och metylkvicksilver från varje störningsklass i varje delavrinningsområde
beräknades genom att avrinningsmängden multiplicerades med typhalterna. Mängderna total- och
metylkvicksilver från olika typer av störd mark summerades för varje delavrinningsområde och för
varje vattendistrikt för de olika scenarierna, se Tabell 5.14 och Figur 5.15. Den utökade dikes-
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rensningen ledde enligt beräkningarna bara till knappt 500 g ökad bruttoutlakning av totalkvicksilver
för hela Sverige respektive drygt 30 g metylkvicksilver, och redovisas således inte i tabellen.
Tabell 5.13 De fem scenarier som ingick i studien.

Bakgrund

Ingen avverkning eller andra störningar

D10

Samma medelavverkningsfrekvens som idag enligt skogsstatistisk årsbok

Max

Mer gödsling och andra idag tillåtna tillväxthöjande åtgärder, som leder till ökad
avverkningsfrekvens enligt SKA-VB-08.

B15

Intensivskogsbruk på 15 % av den produktiva skogsmarken, vilket leder till
ytterligare ökad avverkningsfrekvens.

Dikesrensning

Ökad dikesrensning – en tjugondel av all produktiv skogsmark dikesrensas varje
år.

Tabell 5.14 Bruttoutlakning av total- och metylkvicksilver i fyra av scenarierna, uppdelat på vattendistrikt.
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Figur 5.15 Yttäckande beräkning av kvicksilverutlakningen (Tot-Hg) vid två av scenarioberäkningarna, Bakgrund
(ingen avverkning eller andra störningar) och B15 (Intensivskogsbruk på 15 % av den produktiva skogsmarken); A)
Tot-Hg, Bakgrund; B) Tot-Hg, B15, C) MeHg, Bakgrund och D) MeHg, B15.

A)

B)

C)

D)
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Vid beräkningarna i detta projekt användes typhalter för skogsmarken i hela (rätt stora)
avrinningsområden. Skilda typvärden för ostörd, avverkad och dikesrensad skogsmark användes,
men ingen hänsyn togs till möjligheten att det skulle kunna finnas okända ”hot spots” för
kvicksilverutlakning, som läcker mycket mer än medel för landskapet och därmed bidrar till stor del
av den totala utlakningen trots liten yta. Våtmarker har misstänkts vara sådana ”hot spots”, men
tydligen inte alla våtmarker. I beräkningen föll inte våtmark ut som en betydelsefull parameter för
typhalterna. Olika typer av våtmarker kan bete sig olika med avseende på utlakning av total- och
metylkvicksilver, men det saknades information för områdena vilken typ av våtmark de innehöll. I
metadatabasen finns några områden som har anmärkningsvärt höga halter av framför allt
metylkvicksilver, jämfört med halterna av organiskt material och som typhalterna alltså stämmer
dåligt för. Aneboda är ett sådant, som är välbeskrivet, utan att det för den skull verkar finnas någon
säker förklaring till de höga halterna metylkvicksilver.
På motsvarande sätt tar metoden med typhalter baserade på medianvärden för områden inte
hänsyn till om variationen i tid är stor, så att en stor del av områdets kvicksilver läcker ut under
speciella, men kortvariga förhållanden, exempelvis vid dikesrensning. I två avrinningsområden läckte
stora mängder kvicksilver på bara ett dygn under själva rensningen, medan median- och
medelvärdena av total- och metylkvicksilverhalterna ändå inte påverkades märkbart av
dikesrensningen. Om liknande episoder sker naturligt, på grund av vattenföring eller någon annan
faktor som varierar, och om provtagningsfrekvensen är gles, som den är i de flesta undersökningar,
är chansen liten att man hittar sådana tillfälliga höga halter och även om man hittar dem gör de inte
avtryck i medianvärdet.
En detaljerad beskrivning av projektet återfinns i rapporten “Characterizing methylmercury’s
sensitivity to climate and land use & Climate change and land use change impacts on mercury and
methylmercury fluxes and bioaccumulation” (Kronnäs & Munthe, 2013).

5.7 Sammanfattning och slutsatser - Läckage av N, DOC och ANC från
skogsmark vid förändringar i skogsbruk deposition och klimat
En känslighetsanalys av enskilda påverkansfaktorer från en av modellerna för hela landet visade att
förändringar i klimatet kan betyda mer för kväveläckaget än förändringar i deposition och skogsbruk.
Halten av kväve ökade med ökande temperatur, men den totala transporten till havet var nästan
oförändrad. Förändringar i nederbörden gav relativt stort utslag på både halter och transport för hela
landet, medan däremot skogsbruksscenarierna hade mindre inverkan på de beräknade läckagen,
liksom minskad atmosfärsdeposition.
I de kombinerade scenarierna var förändringarna i halter och ämnestransport som kvantifierades
förhållandevis små fram till år 2050, särskilt i relation till osäkerheterna i modeller och indata, och i
relation till den naturliga variationen. De kombinerade beräkningarna utgår från realistiskt
sammansatta scenarier för förändringar i klimat, deposition och skogsbruk, gällande för olika årtal i
framtiden. Användandet av flera modeller kan vara en fördel som en metod för att belysa
osäkerheten i resultaten. Resultaten från de kombinerade scenarioberäkningarna i relation till
miljömålen Bara naturlig försurning och Ingen övergödning kan sammanfattas enligt:

105

-

-

-
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Skogsbruksscenarierna med måttligt respektive högt uttag gav enligt beräkningarna
minskningar om några procent jämfört med ”business as usual”, för kväve. För DOC blev
resultaten en ökning med strax över 10 %.
DOC-halterna ökade måttligt i klimatscenarierna (ca 2-7 %) enligt båda de använda
modellerna.
För förändringana i kvävehalterna i avrinningen från skog erhölls delvis motstridiga resultat,
då halterna minskade i klimatscenarierna svagt enligt en modell, men ökade enligt den
andra.
Skillnaderna i utlakningen av aciditet och alkalinitet beräknas vara relativt små fram till år
2030. På längre sikt har intensivt skogsbruk potential att orsaka ökad försurning som delvis
motverkas av ökad vittring i det varmare och fuktigare klimat. Luftföroreningarnas effekter
blir måttliga.
De resultat som presenterats här är framtagna med det kunskapsläge och den metodik som
finns tillgänglig idag. Känsligheten för påverkansfaktorer behöver utvärderas för enskilda
processer i respektive beräkningsmodell. Skillnaden i resultat mellan de olika modellerna
kommer att analyseras och förklaras noggrannare i det fortsatta arbetet inom CLEO för att
säkerställa trovärdigheten och förbättra beslutsunderlaget i miljömålsarbetet.
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6 Synergier och konflikter – effekter av intensifierat skogsbruk

Cecilia Akselsson, Jörgen Olofsson, Lund Universitet
Åtgärder för att minska ett specifikt miljöproblem kan ofta ha effekter även på andra miljöproblem.
Ibland leder en åtgärd till positiva effekter, synergieffekter, även på andra miljöproblem än det som
föranledde åtgärden. I andra fall innebär en åtgärd negativa effekter på andra miljömål, vilket
innebär att det finns en målkonflikt. För att optimera beslutsstrategier krävs därför att synergier och
konflikter lyfts fram och beskrivs. Att minska utsläppen av svavel, kväve, partiklar och växthusgaser är
viktigt för flera miljömål, däribland klimatmålet. En annan möjlig åtgärd i klimatarbetet är att bedriva
ett skogsbruk som innebär en ökad produktion av förnybar energi i form av skogsbränslen, för att
ersätta fossila bränslen. Både vid utsläppsminskningar och vid anpassning av skogsbruket kan
synergier och konflikter mellan olika miljömål uppstå. Synergier och konflikter mellan olika miljömål
kopplat till skogsbruksåtgärder beskrivs i kapitel 6, och synergier och konflikter som kan uppstå i
samband med åtgärder för utsläppsminskningar avhandlas i kapitel 7. Slutligen beskrivs hur en ökad
användning av biobränslen i energisektorn kan påverka utsläpp av luftföroreningar, främst PM2,5 i
kapitel 9.

6.1 Introduktion
Skogen och skogsbruket spelar en viktig roll för klimatets utveckling av flera anledningar.
Skogstillväxt innebär kolinlagring i träd och i skogsmark, vilket påverkar koldioxidhalten i atmosfären.
Dessutom kan bränsle från skogen användas för att ersätta fossila bränslen och har därmed
potentialen att minska nettoutsläppen av växthusgaser. Inom EU finns mål att öka mängden förnybar
energi inom förnybarhetsdirektivet, och Sverige har enligt direktivet förbundit sig till att 49 % av den
totala energianvändningen ska komma från förnybar energi år 2020, vilket är högst andel i hela EU
(EU, 2009). Biomassa från skogen spelar en viktig roll i omställningen. Intensifiering av skogsbruket
för att möjliggöra ökat uttag av skogsbränsle kan dock påverka en rad andra miljömål i olika riktning,
framför allt Levande skogar, Bara naturlig försurning, Ingen övergödning och Giftfri miljö. Det är
därför viktigt att potentiella synergier och konflikter lyfts fram och i möjligaste mån även kvantifieras,
för att åtgärdsstrategierna inom skogsbruket ska kunna optimeras, så att skogsbränsleuttaget inte
påtagligt försämrar möjligheten att nå även dessa miljömål.
I detta kapitel beskrivs synergier och konflikter kopplade till intensifiering av skogsbruket för ökat
skogsbränsleuttag, främst ökat uttag av grot (grenar och toppar) samt behovsanpassad gödsling
(BAG) med syftet att öka tillväxten och därmed det potentiella skogsbränsleuttaget. De miljömål som
här tas upp är Bara naturlig försurning, Ingen övergödning och Giftfri miljö. Dessutom finns
miljömålet Begränsad klimatpåverkan med i bakgrunden, då detta är en orsak till att ett ökat
skogsbränsleuttag önskas, men effekterna på detta miljömål behandlas inte här. Miljömålet Frisk luft
påverkas av ökat skogsbränsleuttag genom att förbränning av skogsbränsle innebär partikelutsläpp.
Effekter på miljömålet Levande skogar ingår inte i denna rapport, men behandlas i de Jong m.fl.
(2012).
Här beskrivs först de underlag som använts, hur geografiska aspekter och tidsaspekter hanterats
samt de scenarier som använts i ett metodikavsnitt. Därefter följer en sammanställning av hur klimat
och nedfall förväntas förändras i olika regioner av Sverige, samt nuläget för de tre miljömålen Bara

108

naturlig försurning, Ingen övergödning och Giftfri miljö, vilket behövs som bakgrund till analysen av
synergier och konflikter. Sedan följer ett avsnitt om synergier och konflikter kopplade till ökat
skogsbränsleuttag samt ett avsnitt om synergier och konflikter kopplade till gödsling. Därefter följer
ett avsnitt om effekter på miljömålen av störningar i skogen och slutligen beskrivs synergier och
konflikter uppdelade på regioner i Sverige, följt av ett avslutande avsnitt med slutsatser.
Inom ramen för CLEO och andra forskningsprogram pågår för närvarande dynamisk modellering av
mark och sjöar i olika delar av Sverige, för att studera den kombinerade effekten av förändringar i
klimat, nedfall och skogsbruk på processer som tillväxt, nedbrytning och vittring samt på försurnings-,
kväve och kolstatus i marken. Dessa studier kommer att kunna bidra till en utvidgad analys av
effekter på processer och indikatorer, samt synergier och konflikter mellan olika miljömål

6.2 Metodik
6.2.1 Arbetssätt och underlagsmaterial
Effekten av ökat skogsbränsleuttag, askåterföring samt behovsanpassad gödsling (BAG) på
miljömålen Begränsad klimatpåverkan, Bara naturlig försurning, Ingen övergödning, Giftfri miljö och
Levande skogar har utretts i en syntesrapport sammanställd på uppdrag av Energimyndigheten (de
Jong m.fl., 2012). Regionala skillnader belystes dock bara i ytterst begränsad omfattning, och
effekten av den pågående klimatförändringen fanns bara med i diskussionsavsnitten.
Analysen av synergier och konflikter kopplade till skogsbruk inom CLEO har i stor utsträckning tagit
avstamp i Energimyndighetens syntesrapport, men ambitionen har varit att komplettera med de
resultat som tagits fram inom CLEO och angränsande projekt, att stärka kopplingen till
klimatförändringen samt att belysa skillnader mellan olika regioner av Sverige. Från CLEO och
angränsande projekt har modellresultat från MAGIC-, COUP-, PROFILE- och ForSAFE-modellerna
tagits med, liksom olika typer av massbalansberäkningar och uppskalningar av empiriska data.
Dessutom finns en litteraturstudie om effekter av klimatförändringar och skogsbruk på processer i
skogen med som bakgrund (Jönsson Belyazid m.fl., 2013 a, b, c, d). Utöver resultat från CLEO har
även modelleringsresultat från utredningen ”Möjligheter till intensivodling av skog (MINT)” (Nordin
m.fl., 2009a) samt en miljöanalys för behovsanpassad gödsling som gjorts åt Energimyndigheten
(Nordin, 2009b).
Analysen av synergier och konflikter underlättas om det finns en gemensam bas i form av en
geografisk indelning till vilken studier med olika geografisk upplösning kan anpassas, och fasta
scenarier för klimat, nedfall och skogsbruk, som används vid analys av effekter på samtliga aktuella
miljömål. Det är även viktigt att i möjligaste mån använda samma tidsperioder för analyserna. De
studier som gjorts inom CLEO har likriktats med avseende på dessa aspekter, medan angränsande
projekt ibland kan avvika från detta, exempelvis med avseende på scenarier. Nedan beskrivs
geografisk indelning, tidsupplösning och scenarier mer i detalj.
6.2.2 Geografisk indelning
Sverige sträcker sig över många latituder, och förhållandena mellan olika landsdelar skiljer sig därför
mycket åt med avseende på bland annat klimat, nedfall och förutsättningar för skogsbruk. Även
klimatförändringen och förändringen i skogsbruk förväntas skilja sig åt mellan olika landsdelar. Det
finns även stora skillnader vad gäller dagens status för miljömålen. Därför behöver synergier och
konflikter studeras separat för olika landsdelar. Synergier eller konflikter som finns i en landsdel
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behöver inte nödvändigtvis finnas i en annan. Inom CLEO har Sverige därför delats in i sju regioner,
de s.k. CLEO-regionerna, för analysen mellan synergier och konflikter (Figur 6.1a). Grunden har varit
SMHIs 19 prognosregioner, som slagits samman på ett sätt som är avsett att passa för att integrera
information om klimatförändring, förändring i deposition, skogliga egenskaper och skogsbruk, samt
effekter på miljömålen (Akselsson m.fl., 2012).
CLEO-regionerna följer länsgränser på vissa håll, men inte på andra. Södra Sverige – väst (S-V) består
av Skåne, Halland, Västra Götaland, västra Jönköpings län, västra Kronobergs län samt en liten del av
västligaste Blekinge. I Södra Sverige – ost (S-O) ingår Kalmar län, Östergötlands län, Gotland, östra
Jönköpings län, östra Kronoberg län, större delen av Blekinge, kustremsan i Södermanlands län samt
en del av kustremsan i Stockholms län. De län som ingår i Centrala Sverige – väst (C-V) är Värmland
och Dalarna samt större delen av Örebro län och den allra västligaste spetsen av Gävleborgs län. I
Centrala Sverige - ost (C-O) ingår Västmanlands län och östra delen av Örebro län, tillsammans med
Stockholms, Uppsala och Södermanlands län bortsett från kustremsorna. Norra Sverige - väst (N-V)
överlappar i stora drag med fjällkedjan. Den västra delen av tre län ingår: Jämtlands län,
Västerbottens län och Norrbottens län. Norra Sverige mellan (N-M) består av östra Jämtlands län,
större delen av västra Gävleborgs län, västra Västernorrlands län samt ett brett stråk från norr till
söder i Västerbottens och Norrbottens län. I Norra Sverige – ost (N-O) ingår kustremsan av Uppsala
län samt en del av kustremsan i Stockholms län samt östra delen av Gävleborgs län, Västernorrlands
län, Västerbottens län och Norrbottens län.
Utöver CLEO-regionerna används även två geografiska databaser som bygger på
delavrinningsområden inom CLEO, för olika modellapplikationer (Akselsson m.fl., 2012). En
gemensam geografisk bas förenklar analysen av synergier och konflikter, och delavrinningsområden
är en lämplig indelningsgrund när stort fokus är på ytvatteneffekter. Databasen SVAR (www.smhi.se)
innehåller 38 000 delavrinningsområden, och har använts för modellering med HYPE (Figur 6.1b).
CLEObase innehåller 2079 sammanslagna delavrinningsområden från SMED, PLC-6 versionen
(www.smed.se), och har används i olika typer av balansberäkningar och uppskalningar av empiriska
data (Figur 6.1c). I den slutliga analysen av synergier och konflikter har resultaten i
delavrinningsområdena anpassats till de sju CLEO-regionerna. Några enstaka studier där
modelleringar gjorts på enskilda platser ingår även i analysen, och även dessa har anpassats till de sju
CLEO-regionerna.
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Figur 6.1 Sverige indelat i sju regioner, CLEO-regionerna (a), 38 000 delavrinningsområden i SVAR-databasen (b)
samt 2079 sammanslagna delavrinningsområden från SMED i CLEObase (c).

6.2.3 Tidsupplösning
Målåret inom miljömålsarbetet är 2020 och inom takdirektivet är 2030 ett viktigt målår. Dessa år är
därför viktiga inom CLEO. I detta kapitel presenteras även resultat för 2050 och 2085. Det finns flera
skäl till att det är viktigt att även studera effekter på längre sikt, inte minst när det gäller analysen av
synergier och konflikter:






Effekter av klimatförändringar och intensifierat skogsbruk innebär ofta effekter på mark och
ytvatten på längre sikt än 5-15 år. För många miljöindikatorer kan vi inte förvänta oss någon
uppmätbar effekt redan 2020. Ett exempel är försurningsindikatorerna. Det har visat sig vara
mycket svårt att säkerställa trender i markkemi för de senaste 25 åren (Naturvårdsverket,
2012). Markvattenkemin uppvisar en långsam återhämtning eller oförändrat läge i södra
Sverige under samma period (Akselsson m.fl., 2013). Detta beror på att återhämtning är en
långsam process.
Det finns en stor variationen i väder mellan åren, som gör att 5-15 år är i kortaste laget för
studier av klimatförändringen. Vanligtvis brukar medelvärden för 30 år användas för
klimatparametrar som temperatur och nederbörd, på grund av mellanårsvariationen.
En skogs omlopptid är vanligtvis mellan 70 till 120 år. En omloppstid innehåller flera olika
faser, och påverkan som sker i en fas kan bli synlig först i en senare fas. Exempelvis kan
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effekter av gödsling bli synliga vid slutavverkningen. Därför är det viktigt med ett längre
tidsperspektiv än 5-15 år när miljöeffekter i skog studeras.
På lokal skala kan störningar innebära kraftiga, uppmätbara effekter, i form av till exempel surstötar
eller kraftigt förhöjda kvicksilverhalter i avrinnande vatten. Ökad omfattning av störningar,
exempelvis körskador vid ett intensifierat skogsbruk, skulle kunna innebära miljömålseffekter på
såpass kort sikt som 5-15 år. Detta avhandlas i kapitel 6.1.7.
6.2.4 Scenarier
En analys av synergier och konflikter förenklas av att samma scenarier används i de olika
modellberäkningarna. Inom CLEO används två klimatprojektioner, framtagna genom regionala
klimatsimuleringar med RCA3-modellen (Samuelsson m.fl., 2011), baserat på resultat från två olika
globala klimatmodelleringar, ECHAM5 A1B-r3 (i detta avsnitt kallad ECHAM) och HadCM3 A1B-ref (i
detta avsnitt kallad HADLEY) (Kjellström m.fl., 2011) (kapitel 3).
Deposition av sulfatsvavel, nitratkväve och ammoniumkväve har modellerats med MATCH baserat på
emissionsdata som tagits fram inom ramen för arbetet med EUs nya luftstrategi. MATCH har körts
med meteorologin från klimatprojektionerna. Tillvägagångssättet beskrivs mer ingående i kapitel 5.
Tre övergripande skogsbruksscenarier har använts, ett som ska motsvara dagens skogsbruk (BUS), ett
med ökad produktion samt ökad miljöhänsyn, med högre biomassauttag än BUS (MBR) och ett med
ännu högre produktion, med mer biomassauttag än MBR (HBR). Scenarierna skiljer sig åt bland annat
vad gäller areal produktiv skogsmark, uttag av biomassa, askåterföring, gallringar och gödsling. Vad
gäller behovsanpassad gödsling finns ännu inga modellresultat från CLEO som kan tas in i analysen av
synergier och konflikter, men resultat från experiment (Nordin m.fl., 2009a, b), en
uppskalningsstudie baserad på data från dessa experiment som pågått i ett projekt parallellt med
CLEO (Kronnäs m.fl., 2012), samt resultat från MINT-utredningen (Nordin m.fl., 2009a) har tagits
med.
För att kunna särskilja effekter av skogsbränsleuttag och gödsling ingår även studier där enbart
effekter av dessa åtgärder studeras, en i taget. De övergripande skogsbruksscenarierna har använts
som grund även för dessa studier. Exempelvis har överskridandet av kritiskt biomassauttag vid grotuttag jämförts med överskridandet vid enbart stamuttag, och i denna studie har samma mängd grot
antagits tas ut från bestånden (60%) som i BUS-scenariet. Några av studierna som ingår i analysen
har dock gjorts i angränsande projekt, och i dessa fall kan scenarierna avvika från de övergripande
skogsbruksscenarierna.

6.3 Hur förändras klimat och nedfall i olika delar av Sverige?
Som en bas för genomgången av synergier och konflikter presenteras här sammanställningar för de
sju CLEO-regionerna av projicerad förändring i temperatur, nederbörd, avrinning samt nedfall av
svavel och kväve till 2030, 2050 och 2085.
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6.3.1 Klimat
Årsmedeltemperatur, samt nederbörd och avrinning per år och under vinter- respektive
sommarmånaderna, presenteras i tabell 6.1-6.7. Simuleringsresultaten av temperatur och nederbörd
har ”bias-korrigerats”, vilket innebär att dessa skalats om med hjälp av observationer.
Simuleringsresultat och observationer av temperatur och nederbörd för perioden 1981-2010 skiljer
sig dock ändå något då bias-korrigeringen inte korrigerar fullständigt. Avrinning har modellerats med
S-HYPE med temperatur och nederbörd från de bias-korrigerade klimatsimuleringarna ovan som
indata (kapitel 3). Avrinningen har dock inte korrigerats mot observationer och därför finns större
skillnader mellan modellerad och uppmätt avrinning för 1981-2010 än motsvarande skillnader för
temperatur och nederbörd.
Tabell 6.1 Årsmedeltemperatur för de två klimatprojektionerna (ECHAM/HADLEY), medel för perioden 1981-2010
samt förändring till 2030 (medel för 2016-2045), 2050 (medel för 2036-2065) och 2085 (medel för 2069-2099).

Region

Årsmedeltemp.

Förändring till 2030

Förändring till 2050

Förändring till 2085

◦C

◦C

%

◦C

%

◦C

%

S-V

+6.9/+6.9

+0.9/+1.9

N.A.

+1.9/+2.9

N.A.

+3.3/+4.1

N.A.

S-O

+6.6/+6.6

+0.9/+1.9

N.A.

+2.0/+3.0

N.A.

+3.5/+4.2

N.A.

C-V

+4.1/+4.1

+0.9/+2.0

N.A.

+2.1/+3.2

N.A.

+3.9/+4.4

N.A.

C-O

+6.2/+6.2

+0.9/+2.0

N.A.

+2.0/+3.1

N.A.

+3.8/+4.3

N.A.

N-V

-0.9/-0.8

+1.0/+1.9

N.A.

+2.0/+3.0

N.A.

+3.7/+4.1

N.A.

N-M

+0.9/+0.9

+1.1/+2.1

N.A.

+2.3/+3.4

N.A.

+4.4/+4.6

N.A.

N-O

+2.6/+2.6

+1.1/+2.1

N.A.

+2.4/+3.4

N.A.

+4.5/+4.6

N.A.

Tabell 6.2 Årsnederbörd för de två klimatprojektionerna (ECHAM/HADLEY), medel för perioden 1981-2010 samt
förändring till 2030 (medel för 2016-2045), 2050 (medel för 2036-2065) och 2085 (medel för 2069-2099).

Region

Årsnederbörd

Förändring till 2030

Förändring till 2050

Förändring till 2085

mm

mm

%

mm

%

mm

%

S-V

898/887

+7/+102

+1/+12

+22/+120

+2/+14

+99/+153

+11/+17

S-O

704/701

+7/+62

+1/+9

+33/+84

+5/+12

+91/+121

+13/+17

C-V

803/799

+7/+99

+1/+12

+18/+124

+2/+16

+99/+172

+12/+21

C-O

657/653

-4/+58

-1/+9

+26/+84

+4/+13

+80/+120

+12/+18

N-V

913/905

+33/+135

+4/+15

+66/+197

+7/+22

+139/+252

+15/+28

N-M

683/679

+26/+102

+4/+15

+44/+146

+6/+22

+128/+215

+19/+32

N-O

701/697

+22/+80

+3/+12

+37/+124

+5/+18

+124/+190

+18/+27
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Tabell 6.3 Vinternederbörd (dec-feb) för de två klimatprojektionerna (ECHAM/HADLEY), medel för perioden 19812010 samt förändring till 2030 (medel för 2016-2045), 2050 (medel för 2036-2065) och 2085 (medel för 2069-2099).

Region

Vinternederbörd

Förändring till 2030

Förändring till 2050

Förändring till 2085

mm

mm

%

mm

%

mm

%

S-V

215/214

+9/+40

+4/+18

+23/+28

+10/+13

+58/+65

+27/+30

S-O

153/151

+11/+23

+7/+15

+23/+16

+15/+11

+45/+46

+29/+30

C-V

154/153

+5/+24

+4/+16

+13/+26

+8/+17

+54/+50

+35/+33

C-O

134/131

+3/+13

+2/+10

+12/+14

+9/+11

+39/+38

+29/+29

N-V

230/230

-1/+48

±0/+21

+17/+71

+7/+31

+33/+81

+15/+35

N-M

130/130

+8/+16

+6/+13

+16/+31

+13/+24

+45/+57

+35/+44

N-O

143/142

+6/+12

+4/+8

+15/+23

+11/+16

+45/+50

+31/+35

Tabell 6.4 Sommarnederbörd (jun-aug) för de två klimatprojektionerna (ECHAM/HADLEY), medel för perioden
1981-2010 samt förändring till 2030 (medel för 2016-2045), 2050 (medel för 2036-2065) och 2085 (medel för 20692099).

Region

Sommarnederbörd

Förändring till 2030

Förändring till 2050

Förändring till 2085

mm

mm

%

mm

%

mm

%

S-V

265/281

-5/+12

-2/+5

-16/+27

-6/+10

-17/+18

-7/+7

S-O

232/228

-2/+10

-1/+4

+2/+24

+1/+10

±0/+29

±0/+13

C-V

275/273

+3/+16

+1/+6

-6/+30

-2/+11

-3/+31

-1/+11

C-O

228/225

-3/+16

-1/+7

+6/+18

+3/+8

+9/+28

+4/+12

N-V

283/278

-5/+29

-2/+10

+12/+32

+4/+12

+29/+42

+10/+15

N-M

255/251

-4/+29

-1/+11

+1/+35

±0/+14

+27/+49

+10/+19

N-O

237/234

+1/+21

±0/+9

-1/+32

±0/+14

+30/+44

+13/+19

Tabell 6.5 Årsavrinning för de två klimatprojektionerna (ECHAM/HADLEY), medel för perioden 1981-2010 samt
förändring till 2030 (medel för 2016-2045), 2050 (medel för 2036-2065) och 2085 (medel för 2069-2099).

Region

Årsavrinning

Förändring till 2030

Förändring till 2050

Förändring till 2085

mm

mm

%

mm

%

mm

%

S-V

405/398

-18/+18

-5/+5

-33/-7

-8/-2

-15/-11

-4/-3

S-O

223/223

-18/-7

-8/-3

-22/-29

-10/-13

-18/-33

-8/-15

C-V

398/398

-22/+22

-6/+6

-40/+7

-10/+2

-18/+11

-5/+3

C-O

212/215

-29/-25

-14/-7

-29/-26

-14/-12

-26/-33

-12/-15

N-V

712/704

+7/+99

+1/+14

+18/+135

+3/+19

+55/+157

+8/+22

N-M

380/376

-11/+44

-3/+12

-22/+55

-6/+15

+11/+80

+3/+21

N-O

343/339

-13/-15

-4/+4

-29/+18

-9/+5

-4/+36

-1/+11
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Tabell 6.6 Vinteravrinning (dec-feb) för de två klimatprojektionerna (ECHAM/HADLEY), medel för perioden 19812010 samt förändring till 2030 (medel för 2016-2045), 2050 (medel för 2036-2065) och 2085 (medel för 2069-2099).

Region

Vinteravrinning

Förändring till 2030

Förändring till 2050

Förändring till 2085

mm

mm

%

mm

%

mm

%

S-V

151/149

+5/+29

+3/+19

+9/+12

+6/+8

+37/+31

+24/+20

S-O

86/87

+1/+10

+1/+11

+3/-5

+3/-6

+16/+5

+19/+5

C-V

77/85

+3/+24

+4/+29

+10/+32

+13/+37

+52/+47

+68/+55

C-O

70/74

+1/+8

+1/+11

+3/+2

+4/+2

+23/+8

+32/+11

N-V

41/50

+2/+34

+4/+69

+12/+60

+29/+122

+28/+68

+69/+138

N-M

31/37

+2/+25

+6/+68

+9/+44

+29/+120

+33/+59

+109/+161

N-O

44/55

+6/+23

+14/+41

+17/+38

+38/+69

+55/+57

+124/+103

Tabell 6.7 Sommaravrinning (jun-aug) för de två klimatprojektionerna (ECHAM/HADLEY), medel för perioden
1981-2010 samt förändring till 2030 (medel för 2016-2045), 2050 (medel för 2036-2065) och 2085 (medel för 20692099).

Region

Sommaravrinning

Förändring till 2030

Förändring till 2050

Förändring till 2085

mm

mm

%

mm

%

mm

%

S-V

45/42

-4/+1

-8/+2

-8/+8

-18/+20

-13/-5

-29/-11

S-O

29/25

-2/-5

-7/-19

-2/+1

-7/+4

-6/-6

-22/-26

C-V

69/64

-6/-2

-9/-3

-18/+3

-27/+4

-25/-3

-36/-4

C-O

22/23

-3/-3

-13/-12

-4/±0

-17/±0

-6/-4

-25/-16

N-V

337/326

-52/-22

-16/-7

-88/-69

-26/-21

-131/-92

-39/-28

N-M

108/99

-19/-9

-18/-9

-35/-16

-33/-16

-35/-12

-33/-12

N-O

61/54

-11/-9

-18/-17

-23/-7

-38/-14

-22/-5

-36/-8

6.3.2 Nedfall
Nedfall av svavel, nitratkväve och ammoniumkväve, modellerat med MATCH-modellen baserat på
emissionsdata från EUs nya luftstrategi, presenteras i tabell 6.8-6.10.
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Tabell 6.8 Svavelnedfall för de två klimatprojektionerna (ECHAM/HADLEY), medel för perioden 2001-2010 samt
förändring till 2030 (medel för 2026-2035), 2050 (medel för 2046-2055) och 2095 (medel för 2091-2099).

Region

Svavelnedfall

Förändring till 2030

Förändring till 2050

Förändring till 2095

kg/ha/år

kg/ha/år

%

kg/ha/år

%

kg/ha/år

%

S-V

4.7/4.7

-2.7/-2.7

-58/-58

-2.8/-2.8

-59/-58

-3.5/-3.6

-74/-76

S-O

4.2/4.5

-2.1/-2.4

-50/-53

-2.2/-2.4

-52/-53

-3.0/-3.2

-70/-73

C-V

2.3/2.2

-0.9/-0.8

-41/-37

-0.8/-0.7

-37/-32

-1.3/-1.2

-56/-57

C-O

2.9/2.8

-1.3/-1.3

-43/-44

-1.2/-1.2

-42/-41

-1.9/-1.9

-65/-66

N-V

1.3/1.2

-0.3/-0.2

-21/-14

-0.3/-0.2

-22/-15

-0.4/-0.2

-31/-19

N-M

1.3/1.4

-0.3/-0.3

-22/-23

-0.3/-0.3

-21/-20

-0.5/-0.5

-37/-35

N-O

2.1/2.2

-0.6/-0.7

-28/-31

-0.6/-0.6

-27/-26

-1.1/-1.1

-51/-51

Tabell 6.9 Nitratkvävenedfall för de två klimatprojektionerna (ECHAM/HADLEY), medel för perioden 2001-2010
samt förändring till 2030 (medel för 2026-2035), 2050 (medel för 2046-2055) och 2095 (medel för 2091-2099).

Region

Nitratkvävenedfall

Förändring till 2030

Förändring till 2050

Förändring till 2095

kg/ha/år

kg/ha/år

%

kg/ha/år

%

kg/ha/år

%

S-V

4.8/4.6

-2.0/-1.9

-42/-42

-2.0/-1.8

-41/-40

-2.9/-2.8

-61/-61

S-O

3.8/3.8

-1.6/-1.6

-42/-43

-1.6/-1.6

-42/-42

-2.3/-2.4

-61/-63

C-V

2.4/2.4

-0.9/-0.9

-38/-36

-0.9/-0.8

-35/-33

-1.3/-1.3

-54/-54

C-O

3.2/3.2

-1.4/-1.4

-45/-46

-1.4/-1.4

-45/-44

-2.0/-2.0

-63/-64

N-V

1.2/1.3

-0.2/-0.2

-18/-15

-0.3/-0.2

-20/-17

-0.4/-0.3

-29/-25

N-M

1.2/1.3

-0.3/-0.4

-27/-29

-0.3/-0.4

-27/-29

-0.5/-0.5

-37/-40

N-O

1.7/1.8

-0.6/-0.7

-35/-38

-0.6/-0.7

-35/-37

-0.9/-1.0

-50/-53

Tabell 6.10 Ammoniumkvävenedfall för de två klimatprojektionerna (ECHAM/HADLEY), medel för perioden 20012010 samt förändring till 2030 (medel för 2026-2035), 2050 (medel för 2046-2055) och 2095 (medel för 2091-2099).

Region

Ammoniumkvävenedfall

Förändring till 2030

Förändring till 2050

Förändring till 2095

kg/ha/år

kg/ha/år

%

kg/ha/år

%

kg/ha/år

%

S-V

3.8/3.8

-0.4/-0.3

-12/-8

-0.2/-0.1

-5/-1

-0.8/-0.7

-20/-19

S-O

3.1/3.1

-0.3/-0.3

-8/-9

-0.1/-0.1

-5/-3

-0.6/-0.6

-19/-21

C-V

1.5/1.5

-0.2/-0.2

-10/-3

-0.1/±0.0

-4/+3

-0.2/-0.2

-14/-15

C-O

2.2/2.2

±0.0/±0.0

-10/-10

-0.1/-0.1

-5/-2

-0.4/-0.4

-19/-19

N-V

0.7/0.7

-0.1/±0.0

-3/±0

±0.0/±0.0

-5/-2

-0.1/±0.0

-8/-6

N-M

0.7/0.7

-0.1/±0.0

-8/-7

±0.0/±0.0

-6/-2

-0.1/-0.1

-10/-10

N-O

1.0/1.0

-0.1//-0.1/

-11/-10

-0.1/±0.0

-5/±0

-0.2/-0.1

-16/-15
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6.4 Miljömålen – dagsläget med fokus på skogsbrukets påverkan
För analysen av synergier och konflikter behövs en bakgrund om utgångsläget för miljömålen. Ett
sämre utgångsläge innebär att ekosystemet tål mindre förändringar än om utgångsläget är bra.
Nedan beskrivs dagsläget för miljömålen Bara naturlig försurning, Ingen övergödning och Giftfri
miljö, med fokus på de delar av målen där skogsbruk spelar en viktig roll.
6.4.1 Bara naturlig försurning
Miljömålet Bara naturlig försurning bedöms inte vara möjligt att nå till år 2020 med idag beslutade
eller planerade åtgärder, men utvecklingen bedöms vara positiv. På miljömålsportalen
(www.miljomal.nu) står: ”Försurningen har minskat något i sjöar och vattendrag, däremot inte i
skogsmark och grundvatten. Ytterligare internationella åtgärder krävs, främst för att minska utsläpp
från internationell sjöfart. Nationellt måste åtgärder vidtas främst för att minska skogsbrukets bidrag
till markförsurning.” På regional nivå bedöms miljömålet möjligt att nå i Stockholms län och Uppsala
län, vilket förklaras av geologin i området, med kalkhaltiga jordar på många håll. I Norrbottens län,
Dalarnas län, Östergötlands län och Södermanlands län bedöms målet vara nära att nås.
Viktiga indikatorer för uppföljning av Bara naturlig försurning är ”Försurad skogsmark” och
”Försurade sjöar”. Ett annat användbart mått, som dock inte ingår i den årliga
miljömålsuppföljningen för närvarande, är ANC (syraneutraliserande förmåga) i markvattnet under
rotzonen, som är ett bra mått på antropogen försurning (Figur 6.2). ANC bör vara positivt så att
avrinnande vatten har en buffrande förmåga. ANC på 0 eller under indikerar antropogen försurning
orsakat av surt nedfall och uttag av biomassa. ANC i markvattnet visar en tydlig gradient från sydväst
mot norr, med ANC under 0 på flertalet platser i sydvästra Sverige samt även på vissa platser i
mellan-Sverige och sydost (Figur 6.2). Medianvärdet för åren 2011-2013 (Tabell 6.13) är negativt för
region S-V (-0,07 mekv/l) och S-O (-0,02 mekv/l) och bara svagt positivt i C-V (0,02 mekv/l). Högst är
medianen i C-V (0,10 mekv/l). På en del av platserna finns en signifikant ökning av ANC (Pihl Karlsson
m.fl., 2011) men det går långsamt. Den fortsatta återhämtningen är starkt beroende av framtida
skogsbruk.
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Figur 6.2 ANC (syraneutraliserande förmåga) i markvatten på 50 cm djup på Krondroppsytor i Sverige
(medianvärde för 2011-2013). Negativt ANC indikerar antropogen försurning. Den gula punkten i Jämtlands län är
en gödslad yta, vilket förklarar lågt ANC trots det relativt nordliga läget.

Tabell 6.11 Medianvärde för CLEO-regionerna för ANC i markvattnet, baserat på samma data som i kartan ovan.
Regionerna N-V och N-M slogs ihop på grund av att det bara finns en yta i N-V.

CLEOregion

ANC
(mekv/l)

Antal
ytor

S-V

-0,07

21

S-O

-0,02

17

C-V

0,02

6

C-O

0,10

7

N-V & N-M

0,06

6

N-O

0,06

3
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6.4.2 Ingen övergödning
Miljömålet Ingen övergödning bedöms inte vara möjligt att nå till år 2020 med idag beslutade eller
planerade åtgärder, men utvecklingen är positiv. På regional nivå bedöms det vara nära i tre län,
Norrbottens län, Västerbottens län och Jämtlands län. De två ämnen som bidrar till övergödningen av
ytvatten och hav är kväve och fosfor, och när det gäller skogsmark är det kväve som är i fokus. Den
större delen av kväveutlakningen från skogsmark består av organiskt kväve, och ses ofta som en
naturlig bakgrundsbelastning. Den antropogena delen av kväveutlakningen från skogsmark är för
närvarande relativt liten, och består mest av den nitratutlakning som följer efter avverkning. I den
fördjupade utvärderingen från 2008 bedömdes skogsbrukets del av det antropogena bidraget vara
8% (Naturvårdsverket 2008). I allra sydvästligaste Sverige visar dock mätningar ofta på höga
nitratkvävehalter i markvattnet under rotzonen även i växande skog (Figur 6.3), vilket kan förklaras
med högt kvävenedfall under lång tid. CLEO-region S-V är den enda region där det finns ytor med
medianvärden för nitratkväve på över 1 mg/l under perioden 2011-2013, bortsett från en yta i N-V
som gödslats (Figur 6.3). Den förhöjda utlakningen av nitratkväve är antropogent orsakad, men har
inte beaktats i beräkningarna från 2008. En del av detta kväve kan förväntas nå ytvattnet. Framtida
utveckling i kvävenedfall och kvävegödsling (konventionell och behovsanpassad) har stor betydelse
för hur exporten av kväve från skogen utvecklas.
För närvarande utförs enbart så kallad konventionell gödsling i Sverige, som styrs av Skogsstyrelsens
allmänna råd (Skogsstyrelsen, 2007). Råden är utformade för att minimera negativa effekter på
miljön, till exempel genom att anpassa rekommenderade doser efter kvävenedfallsgradienten. I
sydvästra Sverige, där kvävenedfallet är och har varit som högst, avråds helt från gödsling. Under
2012-2014 har en översyn av de allmänna råden pågått, som ledde till ett beslut den 4 juni 2014 om
att inte öka gödslingen i Sverige, mycket på grund av risken för förhöjd kväveutlakning.
Skogsstyrelsen avråder vidare från behovsanpassad gödsling (BAG), med motivet att det saknas
kunskaper om dess långsiktiga konsekvenser.
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Figur 6.3 Nitratkväve i markvatten på 50 cm djup på Krondroppsytor i Sverige (medianvärde för 2011-2013). Den
röda punkten i Jämtlands län är en gödslad yta, vilket förklarar dess höga nitrathalter trots det relativt nordliga
läget.

I formuleringen av miljömålet Ingen övergödning tar även övergödning av mark stor plats, och en av
fyra preciseringar är ”Påverkan av landmiljön”. Dock finns ingen indikator kopplat till detta. Inför den
fördjupade utvärderingen 2012 togs kartor på överskridande av kritisk belastning för övergödande
kväve fram, dels med PROFILE-modellen, dels baserat på empirisk kritisk belastning (Akselsson m.fl.,
2012; Figur 6.4). Kartorna visar på överskridande i södra halvan av Sverige, med gränsen lite längre
norrut enligt PROFILE-modellen.
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a.

b.

Figur 6.4 Överskridande av kritisk belastning för övergödande kväve beräknat med PROFILE baserat på

kriteriet kritisk kvävekoncentration i marklösningen = 0,3 mg/l (a) samt beräknat med en empirisk kritisk
belastning på 5 kg/ha/år (b). Överskridandet är beräknat baserat på deposition från EMEP 2010.

6.4.3 Giftfri miljö
Miljömålet Giftfri miljö bedöms inte vara möjligt att nå till år 2020 med idag beslutade eller
planerade åtgärder, och tillräckliga underlag saknas för att bedöma utvecklingen i miljön.
Skogsbrukets roll i detta miljömål handlar främst om risken för utlakning av kvicksilver i samband
med markstörningar och ändrade flödesvägar. Det finns även en risk för att kvicksilver och andra
giftiga ämnen ska spridas i markerna om orena askor sprids i skogen. I den fördjupade utvärderingen
från 2012 (Naturvårdsverket, 2012) konstaterades att utlakning av kvicksilver från skogsmark i
samband med olika typer av störningar är ett stort problem, och att arbete pågår med att öka
miljöhänsynen i skogsbruket för att minska problemet. Bland annat är ett nytt uppföljningssystem,
där uppföljning av körskador ingår, under utveckling. En annan viktig insats är att skogsbruket är i
färd med att jobba fram och implementera ett nytt arbetssätt vid avverkning med syftet att skona
marken. I detta arbete utgör kompetensutveckling en viktig del.

6.5 Synergier och konflikter – Effekter av skogsbränsleuttag i Sverige
Ökat uttag av skogsbränsle, som kan påverka både försurning, kvävestatus och kolinlagring, är en
indirekt effekt av klimatförändringen. Effekterna av ökat skogsbränsleuttag samverkar även med
effekterna av den pågående klimatförändringen samt av utvecklingen av atmosfäriskt nedfall, på
olika sätt. Klimatförändringens påverkan på tillväxt, som kan variera i olika delar av landet på grund
av olika klimatförutsättningar, påverkar trädens näringsupptag och därmed även effekterna vid uttag
av skogsbränsle. I en modelleringsstudie av Bergh m.fl. (2010) förutspåddes tillväxten öka, vilket
skulle innebära en ökning av försurning och baskatjonförluster vid skogsbränsleuttag, men också en
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ökad kvävelättnad på grund av ett större kväveuttag. I vissa delar av landet kan dock tillväxten
minska när klimatet förändras, på grund av ökad sommartorka, vilket skulle leda till motsatt effekt.
Klimat och nedfall påverkar även andra processer, som nedbrytning och vittring, som i sin tur
påverkar försurning och kvävestatus, och som ändrar förutsättningarna för kväve- och
baskatjontillgång efter skogsbränsleuttag. I Belyazid m.fl (2013a,b,c) beskrivs på ett processbaserat
sätt kunskapsläget för effekter av klimat och skogsbränsleuttag på kolcykeln, kvävecykeln och
baskatjoncykeln.
Klimatförändringen kan påverka markens bärighet på olika sätt. I stora delar av Sverige kan det
varmare klimatet leda till mindre tjäle i marken. Dessutom visar klimatmodellerna på en viss ökning
av nederbörd och avrinning på vintern, vilket innebär att markerna kan bli fuktigare. I kombination
med mer frekvent körande i skogen, t ex vid skogsbränsleuttag och askåterföring, ökar risken för
körskador. Detta kan leda till ökad kvicksilverutlakning och därmed negativ påverkan på miljömålet
Giftfri miljö.
I detta kapitel presenteras en rad resultat från modellerings- och uppskalningsstudier från CLEO och
angränsande projekt som visar på effekter av skogsbränsleuttag på miljömålen Bara naturlig
försurning, Ingen övergödning och Giftfri miljö. Förändrat klimat och nedfall tas hänsyn till i olika
utsträckning för olika studier. Avslutningsvis diskuteras effekter på kort sikt, till 2020/2030.
6.5.1 Effekter av skogsbränsleuttag på Bara naturlig försurning
Resultat från både fältexperiment och modeller visar att skogsbränsleuttag påverkar möjligheterna
att nå miljömålet Bara naturlig försurning (de Jong m.fl., 2012). Eftersom grot har högt innehåll av
baskatjonerna kalcium, magnesium och kalium ökar förlusterna av dessa näringsämnen vid grotuttag, vilket även innebär en förlust i buffringskapacitet. Näringsförlusterna vid uttag av stubbar är
betydligt mindre än för grot eftersom halterna i stubbar är avsevärt lägre (Hellsten m.fl., 2008).
Massbalansberäkningar till den fördjupade utvärderingen 2012 visade att skogsbruket står för 3070% av försurningen i granbestånd och 20-50% i tallbestånd (Naturvårdsverket, 2012). Vid uttag av
grot gäller den övre delen av intervallet. Det finns även en geografisk variation i Sverige. Iwald m.fl.
(2013) gjorde liknande beräkningar men baserat på ett annat underlag, och kom fram till liknande
intervall, 50-70% för gran och 40-50 för tall, vid skörd av stam, grot och stubbar med olika intensitet.
Balansberäkningar av denna typ ger information om nettoförluster från systemet som helhet, men
säger inget om vilka delar av systemet som drabbas (träd/mark/vatten) eller tidsförloppet på
effekterna. Framför allt när det gäller effekterna på ytvatten finns stora osäkerheter.
I de Jong m.fl (2012) bedömdes ett ökat skogsbränsleuttag som möjligt utan att det innebär en
konflikt med Bara naturlig försurning, förutsatt att askåterföring utförs där det behövs. Det maximala
uthålliga uttaget bedömdes vara ett uttag på 60% av hyggena, jämfört med det dåvarande faktiska
uttaget på ca 40%. Dessutom bör enligt rapporten maximalt 60% av grotet tas ut på de hyggen där
grot-uttag görs. Det var framför allt miljömålet Bara naturlig försurning som begränsande det
uthålliga uttaget av grot vid bedömningen.
Eftersom mängden aska är begränsad är det viktigt att använda aska där den behövs bäst. Det gäller
därför att identifiera känsliga områden. Inom ramen för CLEO och andra Naturvårdsverksfinansierade
projekt har ett förslag på en ny indikator för skogsbrukets försurningspåverkan tagits fram,
överskridande av kritiskt baskatjonuttag. Fokus har varit på granskog, där förlusterna vid grot-uttag
är som störst. Kritiskt baskatjonuttag (Kritiskt BCutt) definieras som det baskatjonuttag som kan
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göras utan att ANC (den syraneutraliserande förmågan) underskrider 0, och beräknas som en
aciditetsbalans, med antagandet att enbart det kväve som läcker i form av nitratkväve är försurande
(Ekvation 6.1-6.2).
Kritiskt BCutt = BCvitt + BCdep - Sdep - Cldep – NO3-Nleach + NH4-Nleach

(Ekvation 6.1)

Överskridande = BCutt - Kritiskt BCutt

(Ekvation 6.2)

Beräkningar enligt ekvation 6.1 och 6.2 har gjorts för drygt 5000 skogsytor inom Riksinventeringen
för skog. Resultatet talar om ifall stam- respektive grot-uttag på var och en av ytorna skulle leda till
överskridande av det kritiska baskatjonuttaget. Däremot säger det inget om hur mycket grot-uttag
som faktiskt görs. Därmed är det användbart för att optimera åtgärder till rätt regioner, men kan inte
användas direkt för att bedöma effekter på ytvatten. Medianvärden för de sammanslagna
delavrinningsområdena i CLEObase har beräknats för att resultaten ska kunna visas i kartformat på
ett bättre sätt (Figur 6.5). Om en region har medianvärde över 0 i kartan som visar överskridande vid
grot-uttag, innebär det att det är vanligare att det kritiska biomassauttaget överskrids i den regionen
än att det inte gör det, vid uttag av stam och grot. Metodiken beskrivs mer ingående i Akselsson
(2013).
Resultatet visar att det kritiska baskatjonuttaget överskrids i södra och delar av mellersta Sverige
redan vid stamuttag. Medianvärdet för tre regioner, S-V, S-O och C-V, är över 0 vid stam-uttag. När
även grot tas ut ökar överskridandet i dessa delar, och medianvärdet hamnar över 0 även i C-O och
N-O.
a.

b.

Figur 6.5 Överskridande av kritiskt baskatjonuttag vid stamuttag (a) samt stam och grot-uttag (b).
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Tabell 6.12 Medianöverskridande i de olika CLEO-regionerna vid stamuttag samt stam- och grot-uttag, om ej
askåterföring utförs (mekv/m2/år).

CLEOregion
S-V

Överskridande
stamuttag
14,1

Överskridande
stam+grotuttag
37,7

S-O

20,9

43,9

C-V

9,1

24,0

C-O

-0,3

20,4

N-V

-18,1

-11,8

N-M

-8,6

-1,4

N-O

-0,8

9,1

Askåterföring kan kompensera för baskatjonförlusterna och minska överskridandet. Under 20092011 skedde askåterföring dock bara på en sjättedel av arealen med grot-uttag, enligt data från
Skogsstyrelsen.
Klimatförändringen kan ändra förhållandena för försurningen genom förändrad tillväxt, förändrad
nedbrytning och förändrad vittring vid förändrade temperaturer och markfuktighetsförhållanden. För
att få en sammanvägd bild krävs att effekten på samtliga dessa processer analyseras tillsammans, vid
scenarier för ändrad temperatur och nederbörd. En av de mest tydliga klimatförändringseffekterna i
Sverige är ökad temperatur, som sker i alla CLEO-regioner och enligt båda klimatmodellerna, mellan
0,9 och 2,1°C till 2030, mellan 1,9 och 3,4°C till 2050 och mellan 3,3 och 4,6°C till 2100. Förändringen
i nederbörd och avrinning skiljer sig åt mellan olika landsdelar, mellan de två klimatmodeller och
mellan de olika årstiderna, och det finns både exempel på kraftiga minskningar och kraftiga ökningar.
Mot bakgrund av detta utfördes inom ramen för CLEO en studie för att kvantifiera den potentiella
effekten av ökad vittring till följd av ökade temperaturer, på försurningen. Som ett första steg
testades enbart den direkta effekten av ökad temperatur på vittringen, inte indirekta effekter till
följd av ändrad tillväxt och nedbrytning. Inte heller togs förändrad fuktighet med i beräkningarna.
Ökningen i baskatjonvittring jämfördes med den ökade förlusten av baskatjoner som blir följden om
man tar ut grot istället för bara stam. Positiva värden innebär att effekten av temperaturökningen på
baskatjonvittringen är större än de extra baskatjonförluster som uppstår vid grot-uttag. Resultaten
visade att den ökade vittringen inte kunde kompensera för förlusterna vid grot-uttag mer än i ett litet
område i nordligaste Norrland (Figur 6.6). För två regioner, N-M samt N-V, var medianvärdet för
differensen mellan vittringsökningen vid ökad temperatur och ökningen i baskatjonförluster vid grotuttag positivt, men enbart då temperaturdata från HADLEY användes (Tabell 6.11). I södra Sverige var
förlusterna vid grot-uttag avsevärt större än den ökade vittringen. Detta innebär att en ökad vittring
till följd av ökade temperaturer inte kan förväntas kompensera för baskatjonförlusterna vid grotuttag. Medianvärdena för differensen mellan vittringsökningen vid ökad temperatur och ökningen i
baskatjonförluster vid grot-uttag var kraftigt negativt för S-V, S-O, C-V och C-O.
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a.

b.

Figur 6.6 Vittringsresponsen på en ökad temperatur (till 2050 års temperatur) minus de ökade baskatjonförlusterna
vid grot-uttag, med temperaturer från ECHAM (a) och HADLEY (b). I de röda och orangea områdena är effekten av
grot-uttag större än den ökade vittringen. I de gröna områdena är det tvärtom.

Tabell 6.13 Vittringsresponsen på en ökad temperatur (till 2050 års temperatur) minus de ökade baskatjonförlusterna
vid grot-uttag, med temperaturer från ECHAM och HADLEY (mekv/m2/år).

CLEOregion
S-V

Vittringsökning vid ökad T
(ECHAM) – ökning av
baskatjonförluster vid grot-uttag
-16,9

Vittringsökning vid ökad T (HADLEY)
– ökning av baskatjonförluster vid
grot-uttag
-13,2

S-O

-18,0

-15,4

C-V

-11,6

-9,3

C-O

-13,7

-9,3

N-V

-1,8

0,9

N-M

-1,5

0,8

N-O

-5,1

-3,3

MAGIC-modelleringen (kapitel 5) visade inte så stor skillnad mellan de tre olika
skogsbruksscenarierna BAS, MBR och HBR, till exempel vad gäller ANC i ytvatten. Det är dock svårt
att dra långtgående effekter om grot-uttagets effekter av detta, eftersom scenarierna även skiljer sig
åt vad gäller avsättningar, gödsling, askåterföring, med mera. Tabell 6.14 visar skillnaden mellan BASoch HBR-scenariet 2020, 2030, 2050 och 2100. Skillnaden mellan BAS och MBR är mycket liten och
redovisas ej. Resultaten visar på störst effekt i södra Sverige, där HBR ledde till en skillnad i ANC på 1
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µekv/l 2020 (motsvarar 1 %), 3 µekv/l 2030 (motsvarar 2 %), 6 µekv/l 2050 (motsvarar 4%) och 19
µekv/l 2100 (motsvarar 13-14%). Minskningen avtar sedan mot norr, och i de norra delarna finns
ingen eller mycket liten effekt.
Det är viktigt att tänka på att grot-uttag görs på 75 % av avverkningerna redan i BAS-scenariet, som
ska motsvara dagens skogsbruk, varför resultatet inte visar på hur stor effekt grot-uttag har, utan på
effekten av ett ökat grot-uttag. På så sätt skiljer sig resultaten från beräkningarna med kritiskt
baskatjonuttag. Dessutom kan andra skillnader mellan scenarier påverka resultatet i olika riktningar.
Det är också viktigt att komma ihåg att det är medianvärden som visas, och att det finns sjöar där
effekten är avsevärt större, precis som det finns sjöar med mindre effekt.

Tabell 6.14 Skillnad i ANC (∆ANC) mellan BAS- och HBR-scenariet 2020, 2030, 2050 och 2100 (µekv/l) för de två
klimatprojektionerna (ECHAM/HADLEY). BAS-scenariet har högre ANC än HBR-scenariet i alla regioner.

Region

∆ANC (BAS-HBR)
2020 (µekv/l)

∆ANC (BAS-HBR)
2030 (µekv/l)

∆ANC (BAS-HBR)
2050 (µekv/l)

∆ANC (BAS-HBR)
2085 (µekv/l)

S-V

1/1

3/3

6/6

19/19

S-O

1/1

3/3

6/6

18/18

C-V

0/0

1/1

3/3

8/8

C-O

0/0

1/1

2/2

5/5

N-V

0/0

0/0

1/1

1/1

N-M

0/0

0/0

1/1

2/2

N-O

0/0

0/0

0/0

0/0

Modellering med den dynamiska modellen ForSAFE på en skogsyta inom Krondroppsnätet, Västra
Torup i norra Skåne, visade att kväve kan bli avgörande för försurningen framöver.
Modellberäkningar utförda av Zanchi m.fl. (2014) visade att grotuttag initialt gav surare förhållanden
än enbart stamuttag. Senare under omloppstiden ledde dock scenariet med grot-uttag till mindre
sura förhållanden än stamscenariet, vilket kan förklaras av att mindre nitrifiering och kväveutlakning
sker efter grot-uttag. Vid modelleringen användes nedfallsscenarier från EMEP. Senare körningar
med kvävenedfallet framtaget för CLEO visade enbart på den initiala försurningseffekten av grotuttag, inte på minskad försurning efter grot-uttag senare under omloppstiden, eftersom ingen
kvävelättnadseffekt uppstod då varken stam- eller grot-scenariet ledde till någon kväveutlakning
utöver hyggesutlakningen (Olofsson m.fl., 2014). Skillnaden kan förklaras av att nedfallet som togs
fram inom CLEO var lägre än det från EMEP. Kvävenedfallet, framför allt det historiska, är mycket
osäkert, och resultatet visar tydligt på kvävets avgörande roll, nu och i framtiden, inte bara för
övergödning utan även för försurning.
6.5.2 Effekter av skogsbränsleuttag på Ingen övergödning
Experiment med grot-uttag och askåterföring har visat att dessa åtgärder har mycket begränsad
påverkan på kväveutlakningen (de Jong m.fl., 2012). I kväverika områden bör grot-uttag kunna
innebära en kvävelättnad och minskad risk för utlakning. Ökat uttag av grot bedöms därmed i de Jong
m.fl (2012) vara förenligt med miljömålet Ingen övergödning. När det gäller stubbar är det mer
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oklart. Markstörningar i samband med stubbskörd skulle potentiellt kunna öka utlakningen, men de
Jong m.fl (2012) bedömer att detta är av underordnad betydelse.
Inom CLEO har massbalansberäkningar gjorts (Akselsson m.fl., 2012; Figur 6.7) som visar hur
kväveackumuleringen varierar i Sverige vid olika deposition (deposition 2001-2010 som är tänkt att
ungefär representera dagsläget och 2026-2035 som ska representera 2030) samt vid olika
biomassauttag (stamuttag samt stam+grotuttag). Resultaten visar att det sker en kväveackumulering
i hela Sverige, med undantag av några små områden i norr, om enbart stamuttag görs.
Ackumuleringen är störst i södra Sverige, 2,9 kg per hektar och år i S-V och 3,5 i S-O (Tabell 6.15).
Även 2030 års deposition innebär ackumulering i större delen av Sverige, men ackumuleringen är
lägre. Vidare visar resultaten på en stor kvävelättnad om grot-uttag görs, med nettoförluster i större
delen av landet. Störst nettoförluster uppstår i C-O, med -2,5 kg per hektar och år som median vid
”dagens” deposition och -4,1 kg per hektar och år med depositionen för 2030. Det finns en
betydande osäkerhet i det modellerade kvävenedfallet som gör att resultatet bör tolkas med
försiktighet. Mätningar indikerar att nedfallet kan vara underskattat i södra Sverige, och tidigare
beräkningar har ofta visat på kväveackumulering i södra Sverige även vid grot-uttag (Akselsson &
Westling, 2005; Akselsson m.fl., 2012). Trots detta kan slutsatsen dras att kvävenedfallets utveckling
är av stor betydelse för kvävestatusen framöver. Vidare visar resultaten att grot-uttag har stor
betydelse för kvävebalansen, och teorin om att kvävelättnaden kan minska risken för kväveutlakning
förstärks.

a. 2001-2010, stam

b. 2001-2010, grot

c. 2026-2035, stam

d. 2026-2035, grot

Figur 6.7 Kväveackumulering för olika kombinationer av nedfall och biomassaskörd, beräknat med
massbalansberäkningar (Nedfall+fixering-skörd-utlakning).
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Tabell 6.15 Medianvärden av kväveackumulering för de sju CLEO-regionerna (kg per hektar och år) för olika
kombinationer av nedfall och biomassaskörd, beräknat med massbalansberäkningar (Nedfall+fixering-skördutlakning).

Region

Dep 2001-2010
Stamuttag

Dep 2001-2010
Stam+grot-uttag

Dep 2026-2035
Stamuttag

Dep 2026-2035
Stam+grot-uttag

S-V

2,9

-1.6

0,9

-3,8

S-O

3,5

-1,1

1,5

-3,1

C-V

1,4

-1,8

0,5

-2,9

C-O

1.4

-2,5

0

-4,1

N-V

0,7

-0,7

0,3

-1,0

N-M

1.2

-0,1

0,7

-0,5

N-O

0,6

-1,5

-0.1

-2,1

Modellering med den dynamiska modellen ForSAFE i Västra Torup i norra Skåne förstärker ytterligare
hypotesen om att grot-uttag kan innebära kvävelättnad i kvävebelastade områden, se vidare
diskussionen om detta i kapitlet om försurning ovan.
6.5.3 Effekter av skogsbränsleuttag på Giftfri miljö
Skogsbränsleuttag innebär mer körningar och därmed en risk att frekvensen körskador i fuktig och
humusrik mark ökar, vilket i sin tur ökar risken för utlakning av metylkvicksilver (de Jong m.fl., 2012).
Om dessutom ökande efterfrågan på grot leder till att mindre grot används för att förstärka
körvägarna ökar risken för körskador ytterligare. Vid stubbskörd tillkommer även markstörning i
samband med skörden som skulle kunna vara en riskfaktor för kvicksilverutlakning. Askåterföring i
samband med skogsbränsleuttag bedömdes av de Jong m.fl. (2012) som förenligt med miljömålet
Giftfri miljö under förutsättning att askor av lämplig dos och kvalitet sprids. Miljökvalitetsmålet Giftfri
miljö var tillsammans med Levande skogar det som begränsade det bedömda uthålliga stubbuttaget
till maximalt 10% av hyggena.
Inom ramen för CLEO har kopplingen mellan kvicksilverutlakning och dels DOC, dels markstörningar,
studerats baserat på data från experiment och miljöövervakning. En slutsats som drogs var att det
går att koppla risken för kvicksilverutlakning till halter av DOC. Dessutom var halterna ofta högre
efter störningar, dock inte alltid. Orsakssambanden är ännu inte klara. I CLEO-studien syntes ingen
effekt av stubbuttag, utöver effekten av avverkning i sig, för ett mindre antal stubbskördade ytor. En
uppskalning av kvicksilverutlakning under olika skogsbruksscenarier har gjorts baserat på typhalter
kopplade till DOC-halter, mängden avverkningar (som innebär störningar) och avrinningsmängder
(Figur 6.8). Uppskalningen visar på högst utlakning av metylkvicksilver i södra Sverige, mest i S-V,
därefter S-O och C-V (Tabell 6.15). I norra Sverige är utlakningen jämförelsevis låg. Enligt
beräkningarna ökar utlakningen med 6% om man tillämpar intensivskogsbruk på 15% av marken,
med förkortade omloppstider och därmed fler avverkningar som följd. Det är enligt beräkningarna
även knappt 40% mer än vad det skulle varit i en skog utan kalavverkningar (se kapitel 3).
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Figur 6.8 Beräknad utlakning av metylkvicksilver i olika delar av Sverige enligt ett scenario med intensivskogsbruk
på 15% av skogsmarken.

Tabell 6.16 Medianutlakning av metylkvicksilver från skogsmark i de olika CLEO-regionerna (mg/ha).

Region

Bakgrund

Dagens skogsbruk

Högre avverkningsfrekvens på
15% av marken pga
intensivskogsbruk

S-V

1,1

1,5

1,6

S-O

0,8

1,2

1,3

C-V

0,8

1,1

1,1

C-O

0,5

0,8

0,9

N-V

0,2

0,2

0,2

N-M

0,5

0,6

0,6

N-O

0,5

0,7

0,8

6.5.4 Effekter skogsbränsleuttag på kort sikt – till 2020/2030
Effekter av skogsbränsleuttag på försurning på kort sikt är svårbedömda, som diskuterats i kapitel
6.1.2. Massbalansberäkningar visar dock att grot-uttag i den storleksordning som vi har idag, och
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även troligtvis kommer att ha 2020 och 2030, innebär ett försurningstryck på beståndsnivå som är i
samma storleksordning som det försurande nedfallet. Effekten på marken på beståndsnivå är givetvis
större än effekten i ytvattnet på kort sikt, eftersom avverkning och grot-uttag inte görs samtidigt i ett
helt avrinningsområde. Dessutom kan processer på vägen från mark till ytvatten förändra
vattenkemin. Det finns fortfarande kunskapsluckor vad gäller kopplingen mellan mark och ytvatten.
Klart är att dock att kopplingen är svagare än när svavelnedfallet, och därmed anjonflödet var högre,
men att det fortfarande finns en koppling i och med kvarvarande svavel, samt klorid och nitratjoner.
Ytvattenmodellering där ANC efter grot-uttag enligt dagens nivå jämfördes med ANC efter förhöjt
grot-uttag visade på en skillnad i ANC på 1-2 % i södra Sverige till 2030, med högre ANC vid det lägre
GROT-uttaget. År 2100 var skillnaden 13-14%. Noteras bör dock att uttaget av grot var högt även i
scenariet som är tänkt att representera dagens nivå, enligt detta scenario tas 2030 ut grot på 75% av
föryngringsavverkad areal, och 60% av grotet tas ut på alla hyggen med grot-uttag. Dessutom skiljde
sig andra faktorer åt mellan scenarierna, bland annat återfördes mindre aska i scenariet som
representerar dagens nivå, vilket begränsar skillnaden mellan de olika scenarierna.
Sammanfattningsvis kan sägas att effekterna av skogsbränsleuttag på beståndsnivå till 2020/2030
kan vara relativt stora på kort sikt räknat som bortförd buffringskapacitet, men är på grund av
långsamma processer i marken svåra att uppmäta. Effekterna på ytvatten kan förväntas vara relativt
små, eftersom enbart delar av avrinningsområden berörs av grot-uttag under den aktuella perioden,
och eftersom processer på vägen mellan mark och vatten kan påverka. Med tanke på att miljömålet
Bara naturlig försurning inte bedöms vara möjligt att uppnå i flertalet län i Sverige är ändå en negativ
försurningseffekt, om än liten på kort sikt, ett steg i fel riktning.
Effekten av skogsbränsleuttag på risken för kväveutlakning är även den svårbedömd.
Massbalansberäkningar visade på kraftig kvävelättnad vid skogsbränsleuttag. Dynamisk modellering
med ForSAFE på en yta i södra Sverige visade att skogsbränsleuttag ledde till mindre kväveutlakning
under delar av omloppstiden. Sannolikt kan grot-uttag innebära kvävelättnad och minskad risk för
kväveutlakning i sydvästra Sverige, som är området med högst kvävestatus, men effekten på kort sikt
får ändå anses vara begränsad i relation till andra faktorer som påverkar kväveutlakning till vatten,
t.ex. kväveutlakningen inom jordbruket.
De körskador som kan uppstå vid körningar i samband med till exempel skogsbränsleuttag ger mer
direkta effekter än effekterna på försurning och kvävestatus, och kan därmed påverka miljömålet
Giftfri miljö på kort sikt. Körskadorna kan omgående leda till ökad kvicksilverutlakning. Effekten är
dock svår att kvantifiera, eftersom det är svårt att bedöma hur mycket av kvicksilvret i ytvatten som
är en effekt av körningar just kopplade till skogsbränsleuttag. Alla sätt att minska mängden körskador
kan dock förväntas minska utlakningen av kvicksilver.

6.6 Synergier och konflikter – effekter av gödsling i Sverige
Precis som för skogsbränsleuttag påverkas effekterna av gödsling av den pågående
klimatförändringen samt av utvecklingen av atmosfäriskt nedfall, på olika sätt. Både tillväxt och
nedbrytning kan påverkas av klimatförändringen, och kommer att öka i ett varmare klimat så länge
inte minskad fuktighet begränsar. I områden där nettoeffekten blir ökad tillgång på kväve kan risken
för kväveutlakning efter kvävegödsling öka. I områden där kvävetillgången minskar kan effekten bli
den motsatta. Precis som för skogsbränsleuttag är gödsling, speciellt behovsanpassad gödsling (BAG),
förknippat med mer frekvent körande i skogen, vilket ökar risken för körskador och
kvicksilverutlakning, speciellt i marker som blir mindre bäriga i och med klimatförändringen. Det är

130

oklart om stormfrekvensen kommer att ändras i ett förändrat klimat, men det finns en risk för ökade
skadeangrepp. Jönsson och Bärring (2011) har exempelvis visat att granbarkborren allt oftare
kommer att hinna med två generationer per säsong i stället för enbart en. Störningar i form av
skogsskador innebär en risk för ökad kväveutlakning då upptaget minskar, och denna effekt kan
förväntas bli större i kvävegödslade marker, se vidare avsnitt 7.1.7. I Belyazid m.fl (2013a,b,c,d)
beskrivs på ett processbaserat sätt kunskapsläget för effekter av klimatförändring och kvävegödsling
på kolcykeln, kvävecykeln, baskatjoncykeln och risken för skogsskador.
Kvävenedfallet har varit på samma nivå eller minskat svagt de senaste två decennierna, och det finns
fortfarande en stark gradient från sydväst mot norr (Hansen m.fl., 2013). Hur kvävenedfallet
utvecklas har stor betydelse för framtida behov och effekter av kvävegödsling i olika delar av landet.
Inom CLEO var huvudfrågeställningen när det gäller gödsling hur behovsanpassad gödsling (BAG)
påverkar miljömålen, eftersom BAG är en skogsskötselform som starkt förknippas med ökad
skogsbränsleproduktion som ett led i klimatarbetet. Dynamisk modellering med BAG-scenarier är
ännu inte slutförd, och i detta kapitel presenteras därför resultat från andra studier, anpassade till
CLEO-plattformen, som visar på effekter av gödsling på miljömålen Bara naturlig försurning, Ingen
övergödning och Giftfri miljö. Förändrat klimat och nedfall tas hänsyn till i olika utsträckning för olika
studier. Avslutningsvis diskuteras effekter på kort sikt, till 2020/2030.
6.6.1 Effekter av gödsling på Ingen övergödning
I de Jong m.fl. (2012) dras slutsatsen att BAG-gödsling kan påverka miljömålet Ingen övergödning
negativt. De experiment som finns (Figur 6.9) har sammanställts inom regeringsuppdraget MINT
(Nordin m.fl., 2009a) samt i en miljöanalys åt Energimyndigheten (Nordin m.fl., 2009b). Resultaten
visar på starkt varierande utlakning från låg till mycket hög (Tabell 6.17). En uppskalningsberäkning
baserad på två av försöken, Asa och Flakaliden, visade att BAG skulle kunna leda till ökat läckage från
skogsmark med 2% (Nordin et al., 2009a). Dock bör noteras att Asa och Flakaliden är två av de försök
som uppvisat lägst kväveutlakning. Experimenten är för få och för olika utformade för att det ska gå
att dra säkra slutsatser om variationer i landet, men noteras kan att de två sydvästligaste
experimenten är de som uppvisat i särklass högst kväveutlakning (Tabell 6.17). Dessa försök är
bolagsförsök, med avsikt att efterlikna det praktiska skogsbruket. I Nordin m.fl. (2009b) och Bergh&
Linder (2006) ges som möjlig förklaring till den kraftigt förhöjda utlakningen, att vissa av lysimetrarna
har drabbats av dubbel gödslingsdos, och vidare utredning förespråkas. I en modelleringsövning
(Nordin m.fl., 2009a) visades på en gradient med högre utlakning i Götaland än i Svealand och södra
Norrland. I modelleringsövningen visades även att mindre utlakning uppstår vid mer frekventa och
lägre doser, vilket i viss mån överensstämmer med resultat från experimenten. Det finns ännu inga
data på effekter efter avverkning av BAG-gödslade bestånd. Sammanfattningsvis kan sägas att BAGgödsling kan göras utan stor kväveutlakning, men att det ännu inte finns tillräckligt med kunskap på
hur denna praktiskt ska utföras till rimliga uppföljningskostnader för att minimera riskerna.
Gödslingsmetodik, gödslingsfrekvens och beståndsegenskaper samt historik spelar stor roll, men
orsakssambanden är ännu inte helt klarlagda.
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Figur 6.9 Experiment med BAG gödsling (Nordin m.fl., 2009a, b).
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Tabell 6.17 Nitratkväveutlakning från olika BAG-gödslingsexperiment (Figur 6.9), med olika gödslingsfrekvens.

CLEOregion

Lokal

Försökstyp

Medelläckage vid
gödsling varje år, kg
-1
-1
NO3-N ha år

Medelläckage vid
gödsling vartannat år,
-1
-1
kg NO3-N ha år

Medelläckage vid
gödsling vart tredje
-1
-1
år, kg NO3-N ha år

S-V

Gullspång

Bolag

ej mätt

2,2

ej mätt

S-V

Tranemo

Bolag

ej mätt

92,9

ej mätt

S-V

Ljungby

Bolag

ej mätt

32,8

ej mätt

S-O

Asa

Bas

0,76

ej mätt

ej mätt

S-O

Ebbegärde

Intervall

0,53

3,08

0,81

C-V

Grängshammar

Intervall

0,02

0,99

2,24

C-V

Mölnbacka

Intervall

0,60

1,59

0,63

C-V

Hällefors

Bolag

ej mätt

14,7

ej mätt

N-M

Bräcke

Intervall

0,04

1,67

5,01

N-O

Flakaliden

Bas

0,03

ej mätt

ej mätt

N-O

Valbo

Intervall

1,37

0,27

2,53

Vid både konventionell gödsling och BAG-gödsling är det viktigt att ha gradienten i kväveupplagring
(Figur 6.7) och nitratkväve i markvattnet (Figur 6.3) i åtanke. Region S-V är den region som är och har
varit mest utsatt för kvävenedfall, vilket återspeglas i nitratkvävehalterna i markvattnet.
Kväveackumuleringen minskar generellt från söder till norr, och risken för negativa effekter av
gödsling är därmed generellt störst i de kväverika områdena.
Mellan 2010 och 2012 pågick projektet “Kväveutlakning från skogsjordar vid olika
skogsbruksscenarier” under ledning av IVL, och med finansiering av Naturvårdsverket och HAV
(Kronnäs m.fl, 2012). Arbetet utfördes i samarbete med CLEO. Syftet med projektet var att beräkna
bruttobelastningen av kväve från skogsjordar till Östersjön och Västerhavet vid olika
skogsbruksscenarier, och jämföra denna med belastningen från annan markanvändning. Förenklade
beräkningar gjordes även för nettobelastningen. Detta gjordes för de sammanslagna
delavrinningsområdena i CLEObase för norra och södra Östersjön samt för Västerhavet. Studerade
skogsbruksscenarier var slutavverkning i form av kalavverkning, slutavverkning med skärm,
konventionell gödsling, BAG-gödsling, dikesrensning samt kontinuitetsskogsbruk. Beräkningarna
baserades på data från experiment och miljöövervakning.
Studien visar att gödsling, speciellt BAG-gödsling, har potential att kraftigt öka kväveutlakningen från
skogsmark (Figur 6.10). Beräkningarna visade att konventionell gödsling enligt rådande
rekommendationer ökade bruttoutlakningen av kväve med 8 %. Om dessutom BAG-gödsling utförs
på 5 % av den produktiva skogsmarken i Sverige, utan att metodiken förbättras för att minimera
utlakningsrisken, skulle utlakningen till Östersjön och Västerhavet kunna öka med 60 % enligt
beräkningarna. Ökningen är störst i S-V-regionen. Antalet försök med BAG är dock lågt, och
osäkerheten i resultaten är därför stora.

133

Figur 6.10 Bruttoutlakning av kväve per hektar skogsmark och år i
delavrinningsområdena som dränerar till södra och norra Östersjön samt
Västerhavet, för sex scenarier:
a) bakgrund, b) dagens gödsling och avverkning (D10.D.D), c) mer gödsling (så
mycket som tillåts vid konventionell gödsling) och avverkning (max.D.D), d) BAGgödsling på 5% av den produktiva skogsmarken i Sverige (B05.D.D), e) dagens
gödsling med skärmar på alla hyggen (D10.S.D) och f) dagens gödsling och
kontinuitetsskogsbruk (D10.P.D).

Inom CLEO beräknades kväveutlakningen på 25 platser med hjälp av COUP-modellen för de tre olika
skogsbruksscenarierna, dock utan att räkna med BAG-gödsling. De två scenarierna med intensifierat
skogsbruk (HBR och MBR) gav bara marginella skillnader från grundscenariet (BUS), i de flesta län till
lägre halter. Detta är dock svårtolkat eftersom skogsbruksscenarierna innehåller flera faktorer som
påverkar kväveomsättningen, utöver gödsling även markanvändningsfördelning, hyggesarealer och
grot-uttag. En slutsats som ändå kan dras är att konventionell gödsling i den omfattning som finns
med i framtidsscenarierna, och som styrs av rekommendationerna, inte verkar innebära någon stor
risk för förhöjd kväveutlakning.
En provyta inom Krondroppsnätet med tallskog i Jämtlands län, Sör-Digertjärn som ligger i södra
delen av CLEO-region N-M, gödslades i juni 2012 med 150 kg N/ha (Figur 6.11). Med bland annat
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CLEO:s frågeställningar i åtanke satsade IVL på noggrann uppföljning av markvatten och ytvatten i
närheten. Tidigare mätningar av markvattenkemi vid provytan sedan 1997 har inte visat några
förhöjda halter av nitrat eller ammonium. Mätningar under 2012 och 2013 visade att
skogsgödslingen vid Sör-Digertjärn redan efter tre veckor resulterade i mycket höga halter av både
nitrat- och ammoniumkväve i markvattnet (Figur 6.11). Även under 2013 har halterna av nitratkväve i
markvattnet varit klart förhöjda, medan halterna av ammoniumkväve återgått till samma låga nivå
som före gödslingen. Det finns ännu inga tecken på ökade halter av kväve i ytvattnet Sör-Digertjärn
eller nedströms i den avrinnande bäcken, som ett resultat av gödslingen. Tolkningen av dessa
resultat försvåras dock av att vi saknar jämförbara mätningar i ytvattnet från tidigare år. Eftersom
den gödslade ytan ligger på en moränås är det möjligt att huvuddelen av kväve-överskottet gick ner i
grundvattnet. Mark- och ytvatten ska följas upp även framöver. Om ingen förhöjning i ytvattnet
uppmäts kan detta vara ett tecken på att kvävet tas upp på vägen från markvattnet till ytvatten i
detta starkt kvävebegränsade område.
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Figur 6.11 Fotografi (A) och karta (B) över områdena vid Sör-Digertjärn som gödslades i juni 2012 med 150 kg N/ha,
markerat med en röd linje. En svart fyrkant i figuren markerar krondroppsytan. Tre platser för provtagning av
ytvatten, ytv 1, ytv 2, samt ytv 3, är markerade. Halterna av nitrat och oorganiskt aluminium samt pH i markvatten
från 50 cm djup vid krondroppsytan Sör-Digertjärn (C).
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6.6.2 Effekter av gödsling på Bara naturlig försurning
BAG-gödsling innebär tillförsel av både kväve och baskatjoner, och har därför potentialen att inte
vara försurande. Om gödslingen orsakar betydande nitrifiering kan ändå en försurningseffekt uppstå
(Figur 6.11). I de Jong m.fl. (2012) rekommenderas därför att inte bara kväveeffekter utan även
försurningseffekter följs upp efter BAG-gödsling. Precis som för övergödningsfrågan är det viktigt ur
försurningssynpunkt att ha koll på kväveupplagringen samt kvävehalter i markvatten i olika delar av
landet vid bedömning av risker vid gödsling.
6.6.3 Effekter av gödsling på Giftfri miljö
Gödsling har ingen direkt påverkan på risken för kvicksilverutlakning, men ökade körningar, samt
ökad frekvens av avverkningar, kan leda till fler markstörningar som innebär en ökad
kvicksilverutlakning. Intensivskogsbruk på 15% av marken gav, i och med den ökade frekvensen
avverkningar, 6% högre utlakning av metylkvicksilver enligt beräkningar som gjorts inom CLEO (Figur
6.10). Även själva gödslingen kan innebära risker om det är fuktigt vid själva gödslingstillfället.
6.6.4 Effekter av gödsling på kort sikt – till 2002/2030
Gödsling kan påverka kväveutlakningen direkt efter gödslingstillfället, vid avverkning, samt genom
förhöjd utlakning i växande skog ifall skogen uppnår kvävemättnad. Om arealen med konventionell
gödsling ökar till 2020/2030 kan kväveutlakningen från skogsmark öka, men ökningen bedöms vara
begränsad i förhållande till andra påverkansfaktorer. Om BAG-gödsling skulle bli tillåtet skulle det
finnas en risk för ytterligare påverkan, såvida inte metoder utvecklas som säkerställer att
kväveutlakningen minimeras.
Om gödsling leder till nitrifikation direkt efter gödslingstillfället innebär det försurning av markvatten,
och om nitratkvävet nåt ytvattnet försuras även ytvattnet. Med nuvarande
gödslingsrekommendationer bedöms dock den potentiella påverkan av detta till 2020/2030 vara
liten.
Körskador vid gödsling kan påverka kvicksilverutlakningen på kort sikt, på samma sätt som körskador
orsakade av skogsbränsleuttag, se kapitel 6.1.5.

6.7 Effekter av störningar i skogen på miljömålen
Ett förändrat klimat kan påverka omfattning och frekvens av olika former av störningar i
skogsekosystemet, som kan ha stora effekter på miljömålen Bara naturlig försurning, Ingen
övergödning, Giftfri miljö och Begränsad klimatpåverkan. Stormar kan ge upphov till stormskador på
skogen, och kan även föra med sig havssalt som genom jonbytesprocesser i sura marker kan leda till
surstötar. Hur stormfrekvensen kommer att påverkas är dock oklart. Däremot men det finns en tydlig
risk för ökade skadeangrepp, bland annat av granbarkborren som allt oftare kommer att hinna med
två generationer per säsong i stället för enbart en (Jönsson och Bärring, 2011). Klimatscenarierna
visar på torrare somrar i vissa regioner, och det kan påverka risken för skogsbrand i framtiden.
Skogsbränder har potentialen att påverka samtliga miljömål som kopplar till skog.
Även effekterna av störningarna kan förändras, t ex genom att mindre tjäle i marken i ett varmare
klimat leder till större risk för omfattande stormeffekter och körskador. I marker med mycket kväve
på grund av nedfall och/eller kvävegödsling innebär ett minskat upptag, på grund av exempelvis
kalavverkning, stormfällning eller insektsangrepp, är risken större för stor kväveutlakning och
försurning. Surstötar efter havssaltsinflöde inträffar i marker som är sura. Utöver stormar och
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insektsangrepp kan även bränder bli vanligare i ett varmare klimat, vilket givetvis har effekt på såväl
växthusgasavgång, kvävecykeln och baskatjoncykeln.
Markvattenkemiska mätningar på 50 cm djup är lämpliga för att studera risken för surstötar och
förhöjd utlakning av kväve efter störningar. Markvatten på det djupet har en nära koppling till vad
som händer i skogsbeståndet och eftersom det är under rotzonen ger det ett bra mått på vad som
lämnar beståndet. På vägen ut till ytvattnet påverkar andra processer, och effekterna i ytvattnet kan
därför avvika från effekterna i markvattnet, men markvattenkemin ger ändå ett mått på potentiella
effekter för ytvattnet. Nedan presenteras resultat från markvattenkemiska mätningar i ett antal ytor
inom Krondroppsnätet (Pihl Karlsson m.fl, 2011), där olika typer av störningar skett. En fördel med
Krondroppsnätet är att det finns långa tidsserier, vilket gör att när en störning inträffar kan effekten i
markvattenkemin relateras till tidigare års mätningar.
6.7.1 Avverkning
Kalavverkning brukar vanligtvis inte kallas ”störning”, eftersom det är den gängse
avverkningsmetoden i praktiskt skogsbruk i Sverige. Från ett markvattenkemiskt perspektiv innebär
det dock en stor förändring både med avseende på kväve, försurning och andra parametrar.
Avverkning innebär att kväveupptaget till träden avstannar och nedbrytningen ökar. Detta leder
vanligtvis till nitrifiering, som kan uppmätas som förhöjda nitratkvävehalter i markvattnet under
några år, tills markvegetationen blir tillräckligt omfattande för att kvävet ska tas upp igen. Fältförsök
indikerar att nitratkvävehalten blir högre efter avverkning i skogar med högt historiskt och nuvarande
nedfall av kväve (Akselsson m.fl., 2004). Nitrifiering är en försurande process, så vid hög nitrifiering
sänks pH initialt i markvattnet efter avverkning. På längre sikt kan i stället pH öka i förhållande till hur
det var innan avverkningen, på grund av att fler baskatjoner frigörs på grund av jämförelsevis lågt
upptag och hög nedbrytning.
Krondroppsytan Kallgårdsmåla i Blekinge avverkades i november 2000 och ytan i Västra Torup i Skåne
avverkades i december 2010. Båda var granskogar och har mottagit relativt högt nedfall av svavel och
kväve under de senaste decennierna. Det årliga kvävenedfallet på öppet fält har vid Västra Torup för
perioden 1988-2010 legat på i medeltal 11.6 kg N/ha medan det vid Kallgårdsmåla under perioden
1986-2000 legat på i medeltal 8.5 kg N/ha. I skog tillkommer ytterligare kvävenedfall från
torrdepositionen.
Nitrathalterna steg kraftigt åren efter avverkningen, upp till halter runt 20-25 mg/l, med ett likartat
förlopp vid båda platserna (Figur 6.12). Vid Kallgårdsmåla kulminerade halterna ca tre år efter
avverkning medan det vid V Torup ännu endast gått tre år efter avverkning. Samtidigt steg halterna
av oorganiskt aluminium i markvattnet till värden runt 10-15 mg/l och pH minskade med en pHenhet. Vid Kallgårdsmåla återgick alla värden för markvattnet till basnivån 5-6 år efter avverkning.
Ytan hade då återplanterats med gran.
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Figur 6.12 Mätningar av koncentrationen av NO3, oorganiskt aluminium samt pH i markvattnet
vid två platser inom Krondroppsnätet, där skogen kalavverkats. Vid Kallgårdsmåla (K10)
avverkades granskogen i november 2000 (A). Vid Västra Torup (L07) avverkades granskogen i
december 2010 (B).
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Resultaten från Kallgårdsmåla och Västra Torup visar att avverkning i denna kvävebelastade del av
Sverige kan innebära kraftig utlakning av nitratkväve, samt en kraftig surstöt, med pH på omkring 4
som lägst i markvattnet. Ytterligare tillförsel av kväve i denna del av landet skulle kunna bidra till
ännu kraftigare effekter i samband med avverkning. Ett framtida skogsbruk med förkortade
omloppstider, som därmed är i hyggesfasen en större andel av tiden, kan innebära ökade trasporter
av aciditet och nitratkväve till ytvatten.
6.7.2 Stormfällen
Kraftiga stormar inträffar i stort sett varje år, men omfattningen varierar liksom effekterna i skogen.
Effekterna i skogen beror på vindstyrka, vindriktning, och skogens status. Stormen Gudrun i januari
2005 är en av de stormar som lett till mest omfattande skador. Stormen drabbade delar av södra
Sverige hårt, med stora skador på skogen som följd. Många ytor inom Krondroppsnätet drabbades, i
större eller mindre omfattning, av stormen. Effekten i skogen kan vara jämförbar med effekterna vid
en avverkning i ett hårt drabbat bestånd. Stormskador kan dock innebära mer markstörningar, då
även rötterna kan ryckas upp, samt i samband med körningar vid röjningsarbetet.
I Tabell 6.18 visas uppgifter om hur stor andel av träden som föll för två ytor inom Krondroppsnätet
som drabbades i stor utsträckning av stormen Gudrun. Stormen ledde till förhöjda nitratkvävehalter i
markvattnet i båda Krondroppsytorna, upp till ca 4 mg/l i Alandsryd och ca 7 mg/l i Timrilt (Figur
6.13). Efter ca 5 år hade halterna sjunkit till lägre nivåer, men fortfarande något högre än innan
stormen. Nitrifieringen ledde till minskat pH och ökade halter av oorganiskt aluminium. I Timrilt var
denna effekt dock kort, och följdes av en kraftig förhöjning av pH och sänkning av oorganiskt
aluminium. I Alandsryd har pH de senaste åren varit högre än innan stormen vilket kan förklaras av
förhöjd nedbrytning. Utvecklingen av pH och oorganiskt aluminium beror på hur kraftig nitrifieringen
är, i förhållande till effekten av det avbrutna upptaget och den ökade nedbrytningen.
Resultaten indikerar att omfattande stormar, där mycket skog faller på en gång, kan innebära en
surstöt och en kvävetopp i avrinnande vatten. Detta skulle skett i varje enskilt bestånd vid avverkning
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ändå, men effekten på ytvatten blir mer omfattande när det händer samtidigt på många ställen, som
vid en storm.
Tabell 6.18 Uppgifter hur stor andel av träden som föll för två ytor inom Krondroppsnätet som drabbades i stor
utsträckning av stormen Gudrun i januari 2005.

Krondroppsyta

Stormeffekt

Alandsryd (F 09)

Hela den knappt 80-åriga skogen blåste ner i samband med stormen Gudrun.

Timrilt (N 13)

Kraftigt skadat. Mer än 50 % blåste ner.
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Figur 6.13 Mätningar av koncentrationen av NO3,
oorganiskt aluminium samt pH i markvattnet vid två
platser inom Krondroppsnätet som drabbades hårt av
stormen Gudrun. Andelen stormskador beskrivs i Tabell
6.18. Tidpunkter för stormen Gudrun indikeras med en
vertikal grå linje.

NO3-N_(mg/l)
ooAl_(mg/l)
pH

6.7.3 Havssaltsepisoder
Under vissa förhållanden kan stormar innebära att stora mängder havssalt följer med vindarna och
deponeras som torrdeposition i skogen. Havssaltsepisodernas styrka beror på många faktorer, såsom
vindstyrka, vindriktning och vågförhållanden. När havssalt når marken sker jonbyte mellan framför
allt natriumjoner och andra joner på markpartiklarna. Är marken sur byts vätejoner ut, vilket leder till
en surstöt i markvattnet, som kan transporteras ut till ytvattnet. Det går inte att säga om det
kommer att bli fler eller färre havssaltsepisoder framöver, men att det kommer att ske även
framöver är klart. När det sker på försurad mark kan det få kraftigt negativa effekter. I Figur 6.14
visas hur pH sjunker till drygt 4 vid en havssaltsepisod i Blekinge i början/mitten av 90-talet. Nu när
nedfallet av svavel har minskat kraftigt, ökar betydelsen för kloridjoner från havssaltsepisoder,
tillsammans med nitratjoner, för transport av vätejoner från mark- till ytvatten.
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Figur 6.14 Mätningar av koncentrationen av klorid och pH i markvattnet på 50 cm djup vid en
tallskog i Blekinge, Hjärtsjömåla.
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6.7.4 Angrepp av granbarkborre
Insektsangrepp kan komma att bli vanligare i ett varmare klimat, bland annat genom att antal
generationer granbarkborrar per säsong många år kan öka från en till två (Jönsson och Bärring,
2011). Vid krondroppsytan Klippan, belägen strax öster om Göteborg, med 120-årig granskog med
30% tallinblandning, observerades våren 2008 angrepp från åtta-tandad granbarkborre. Provytan
ligger i ett naturreservat och skogen brukas därmed inte och skadade träd avverkas ej. Vintern
2009/10 var alla granar döda och endast tallar återstod. Viss undervegetation med bl a hallon
förekom redan vid denna tidpunkt. I Figur 6.15 visas fotografier från besök vid tre olika på varandra
följande år.
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A 2010-08-26 Lysimeter 1

B 2010-08-26 Lysimeter 2

C 2010-08-26 Lysimeter 3

D 2011-08-18 Lysimeter 1

E 2011-08-18 Lysimeter 2

F 2011-08-18 Lysimeter 3

G 2012-09-09 Lysimeter 1

H 2012-09-09 Lysimeter 2

I 2012-09-09 Lysimeter 3

Figur 6.15 Fotografier av den närmaste omgivningen kring de tre lysimetrarna vid provytan Klippan, vid tre olika
tillfällen, 2010-08-26 (A-C), 2011-08-18 (D-F) samt 2012-09-09 (G-I). Vad gäller fotona (D-I) är dom tagna från en
standardiserad position för respektive lysimeter. Vad gäller fotona A-C är vinkeln varifrån foto är taget inte
densamma som för foton D-I.

Halterna av nitratkväve och oorganiskt aluminium samt pH i markvatten från 50 cm djup vid
krondroppsytan Klippan visas i Figur 6.16. Halterna av nitratkväve i markvattnet började öka våren
2009 och kulminerade 2010, runt tre år efter början av barkborreangreppet. De högsta halterna som
uppmättes var runt 20 mg/l, i nivå med de halter som uppmätts efter avverkning i granytor i Skåne
och Blekinge (se ovan). Markvattnets pH minskade samtidigt med ca 0.5 pH enheter, och halterna av
oorganiskt aluminium ökade och nådde halter runt 10 mg/l, även det i nivå med de halter som
uppmättes i avverkade granskogar i Skåne och Blekinge. Under 2013 har värdena nästan återgått till
de värden som uppmättes före barkborreangreppet, således 5-6 år efter det att träden angripits.
Undervegetationen började växa på allvar runt 2011-2012 (Figur 6.15), när nitrathalterna
kulminerade.
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Figur 6.16 Fotografier av provytan Klippan. A, Översikt från 2010-08-26, Halterna av nitrat och oorganiskt
aluminium samt pH i markvatten från 50 cm djup vid krondroppsytan Klippan.

Resultaten från Klippan visar på lika stora effekter som efter avverkning, trots att tallarna stod kvar.
Om skogsskador blir vanligare framöver, i ett varmare klimat, kan det innebära en risk för förhöjd
nitratkväveutlakning och surstötar.
6.7.5 Störningars betydelse för miljömålen i framtiden
När svavelnedfallet var högt var även flödet av joner i marken högt och försurningen av ytvatten var
ständigt pågående. Nu när svavelnedfallet, och därmed jonflödet, är lägre, är kopplingen mellan
marken och ytvattnet inte lika stark. Vid episoder, där klorid- eller nitratjoner förhöjs kraftigt till följd
av havssaltsinflöde (klorid) eller att skogen skadas eller rent av avverkas (nitratkväve) ökar jonflödet,
och kopplingen mellan mark och vatten förstärks igen temporärt. Försurningsproblematiken blir
därmed i allt högre utsträckning en episodproblematik. Några exempel finns i Krondroppsnätets
mätningar ovan, där olika typer av störningar kan påverka markvattenkemin kraftigt under några år.
På platser där pH normalt är mellan 4.5 och 5 kan det under en havssaltepisod, eller i samband med
en stormfällning eller ett insektsangrepp minska till 4, vilket innebär en risk för en surstöt i ytvattnet.
Nitratkvävehalterna kan öka från nära 0 till 25 mg/l. Detta visar på att det är viktigt att fortsätta
sträva efter att markförsurningen minskar, eftersom effekterna av en störning i en mindre sur mark
skulle bli betydligt mindre. Det är även viktigt att inte öka belastningen av kväve i kväverika områden,
dels eftersom det kan ge ännu större nitratkvävetoppar vid störningar, dels eftersom det kan leda till
att kväve börjar läcka från växande skog i större utsträckning än vad som är fallet i dag (Akselsson
m.fl., 2010)
Resultaten visar också på hur viktigt det är att den växande skogen mår bra. Ett skogsbruk som
innebär ökad risk för omfattande skogsskador, i form av till exempel stormskador eller
insektsangrepp, innebär också en uppenbar risk för negativa effekter på miljömålen Bara naturlig
försurning och Ingen övergödning. Det finns även ett tydligt samband mellan markstörningar och
utlakning av kvicksilver (kapitel 5), vilket innebär att ett skogsbruk som innebär ökade
markstörningar är negativt även för miljömålet Giftfri miljö. Skogsskador och markstörningar kan
även ha negativa effekter på kolinbilning, och därmed Begränsad Klimatpåverkan. Av dessa skäl är
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det mycket viktigt att väga in risken för störningar då åtgärdstrategier för ökat skogsbränsleuttag tas
fram.

6.8 Synergier och konflikter – effekter av skogsbränsleuttag och gödsling i
olika landsdelar
Uttag av skogsbränsle innebär att ytterligare buffringskapacitet förs bort, samtidigt som det innebär
en kvävelättnad som kan motverka nitrifiering och därmed även kväveutlakning och försurning i
kväverika områden. Nettoeffekten av skogsbränsleuttag på försurning och risken för kväveutlakning
beror på skogsbränsleuttagets storlek, samt kvävestatusen, och varierar över landet, samt kan även
antas variera över tiden med förändrade klimat-, nedfalls och skogsbruksförhållanden. För
närvarande är utlakningen av oorganiskt kväve låg i större delen av landet, och kvävelättnadseffekten
kan därför bara spela roll i den allra mest kvävebelastade delen av landet. Det innebär att
skogsbränsleuttag generellt står i konflikt med miljömålet Bara naturlig försurning, och inte har
någon större påverkan på miljömålet Ingen övergödning. Skogsbränsleuttag med efterföljande
näringskompensation innebär att baskatjonstatusen återställs samtidigt som kvävelättnaden är
positiv både för försurning och övergödning.
Kvävegödsling innebär en risk för ökad utlakning av kväve, framför allt efter gödslingstillfället samt
vid gallring av avverkning. Kvävegödsling kan därmed stå i konflikt med miljömålet Ingen
övergödning. Risken för förhöjd kväveutlakning varierar över landet, och
gödslingsrekommendationerna som gäller idag är utformade på ett sätt som ska minska risken.
Konventionell gödsling medges i olika grad längs kvävegradienten i Sverige, medan BAG inte medges
alls. Risken för förhöjd kväveutlakning vid gödsling kan förändras i samband med förändrat klimat
och nedfall framöver.
All typ av ökad frekvens av körningar, till exempel vid skogsbränsleuttag, askåterföring eller
kvävegödsling, innebär en risk för ökad utlakning av kvicksilver och därmed en risk för konflikt med
miljömålet Giftfri miljö. Risken för körskador och dess effekter på kvicksilverutlakning varierar över
landet. Klimatförändringen kan innebära att risken för körskador förändras, genom att tjälen eller
markfuktigheten påverkas.
6.8.1 Södra Sverige – väst (S-V)
Dagens status
S-V är den del av Sverige där problemen med försurning samt kväveutlakning och kvicksilverutlakning
från skogsmark är som störst. Miljömålet Bara naturlig försurning bedöms inte vara möjligt att nå till
2020. Den syraneutraliserande förmågan, ANC, i markvattnet under rotzonen är negativ på flertalet
Krondroppsytor i regionen, vilket är ett tecken på betydlig antropogen försurning. Ett flertal
krondroppsytor uppvisar kraftigt förhöjda halter av nitratkväve i markvattnet, vilket tyder på att
skogsmarkens kväveretentionsförmåga är överskriden. Beräkningar av kritisk belastning av kväve
visar på ett kraftigt överskridande. S-V är även den del av Sverige som har högst kvicksilverutlakning
från skogsmark, vilket har negativ påverkan på miljömålet Giftfri miljö.
Hur förändras klimat och nedfall
Temperaturen förväntas öka med 1-2° till 2030 och med 2-3° 2050. Utvecklingen av årsnederbörd är
osäker, enligt ECHAM förutspås bara en marginell ökning till 2030 och 2050, medan HADLEYmodellen visar på en ökning på drygt 100 mm till 2030 och 120 till 2050. Vinternederbörden
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förväntas öka medan sommarnederbörden är osäker, ECHAM visar på en minskning medan HADLEY
visar på en ökning. Vinteravrinningen förväntas öka något när klimatet förändras, medan
förändringen i sommaravrinning förväntas vara liten, och riktningen är osäker.
Nedfallsmodelleringen visar på en minskning av svavelnedfallet på nästan 60% till 2030, och därefter
relativt oförändrat till 2050. För nitratkväve är motsvarande minskning 40%, medan ammoniumkväve
enbart förutspås minska marginellt.
Synergier och konflikter vid ökat uttag av skogsbränsle
S-V är tillsammans med S-O den region som har störst överskridande av kritiskt baskatjonuttag vid
grot-uttag. Detta innebär en uppenbar konfliktrisk mellan skogsbränsleuttag och miljömålet Bara
naturlig försurning. Att S-V redan är starkt försurningsdrabbat och att återhämtningen går långsamt
förstärker denna risk. Vittringen kan komma att öka då klimatet förändras, men den potentiella
vittringsökningen är flera gånger mindre än det extra uttaget av baskatjoner då grot tas ut. Om även
tillväxten ökar i ett förändrat klimat, blir förlusterna av baskatjoner större, vilket i viss mån kan
motverkas av ökad nedbrytning. Det är vanligt förekommande med kväveutlakning från skogsmark i
denna region, och skogsbränsleuttag kan därmed innebära en kvävelättnad som minskar
kväveutlakningen, vilket är positivt för miljömålet Ingen övergödning, och även motverkar
försurningen. Men skogsbränsleuttag innebär ändå bortförsel av buffringskapacitet, och för att
motverka detta krävs näringskompensation, t. ex. i form av askåterföring. Skogsbränsleuttag med
efterföljande askåterföring innebär att buffringskapaciteten kvarstår samt att kväve som kan leda till
kväveutlakning och försurning om de finns i överskott, förs bort från systemet. På så sätt kan
skogsbränsleuttag ge en synergieffekt för Ingen övergödning, utan att innebära någon konflikt för
Bara naturlig försurning. Genom ökade körningar vid skogsbränsleuttag och efterföljande
askåterföring finns även en konfliktrisk med Giftfri miljö. Risken för körskador kan bli större framöver
på grund av varmare klimat (mindre tjäle) och fuktigare vintrar (högre avrinning).
Synergier och konflikter vid ökad kvävegödsling
S-V är den av regionerna som drabbats av högs kvävenedfall, och där förhöjda halter av nitratkväve i
markvatten under rotzonen är mest frekvent. Risken för negativ påverkan vid kvävegödsling, i form
av kväveutlakning och försurning, är uppenbar. Konventionell gödsling medges därför inte i denna
region. Experiment med BAG-gödsling har visat på extremt förhöjda halter av kväve på två platser i
regionen, men det finns också experiment där utlakningen efter BAG-gödsling var liten. Det krävs
mycket mer kunskap för att kunna veta om och i så fall var BAG kan vara gångbart ur övergödningsoch försurningsperspektiv i denna region. Risken för utlakning kan påverkas av ett förändrat klimat.
Både tillväxten och nedbrytningen kan påverkas, och beroende på i vilken riktning de påverkas och
hur mycket kan risken antingen öka eller minska. Förutom att kvävegödsling innebär en risk för
kväveutlakning som också innebär försurning, kan kvävegödsling leda till snabbare tillväxt som i sig
ökar försurningen. Det finns även en potentiell konfliktrisk med Giftfri miljö, i den mån gödslingen
leder till mer störningar, genom körskador eller ökad frekvens av avverkningar.
6.8.2 Södra Sverige – ost
Dagens status
I region S-O har nedfallet varit mindre än i S-V, men fortfarande högt, och även i denna del är
försurningsproblemen utbredda. Miljömålet Bara naturlig försurning bedöms inte vara möjligt att nå
till 2020, men i ett av länen i regionen, Östergötlands län, bedöms det vara nära. Markvattnet under
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rotzonen är generellt något mindre surt än i S-V, men ANC är negativ på flertalet Krondroppsytor
även i denna region. Förhöjd kväveutlakning är inte vanligt från växande skog, men nitratutlakningen
efter avverkning visar att markerna är mycket kväverika och markerna kan därmed vara nära
kvävemättnad. Beräkningar av kritisk belastning av kväve visar på överskridande, om än mindre än i
S-V, och kväveackumuleringen är precis som i S-V relativt stor. Kvicksilverutlakning från skogsmark är
lägre än i S-V, men avsevärt högre än i norra Sverige, vilket har negativ påverkan på miljömålet Giftfri
miljö.
Hur förändras klimat och nedfall
Temperaturen förväntas precis som i S-V öka med 1-2° till 2030 och med 2-3° 2050. För
årsnederbörden förutspås en ökning, men storleken är osäker, 7-62 mm till 2030 och 33-84 mm till
2050. Nederbörden förutspås öka på vintern, medan det är mer osäkert på sommaren, då det
förutspås antingen oförändrad nederbörd eller en liten ökning. Årsavrinningen förutspås minska
något, men vinter- och sommaravrinningen är i det närmaste oförändrad. Svavelnedfallet förutspås
minska med ca 50% och nitratkvävenedfallet med 40%, och hela minskningen förväntas ske redan till
2030. Ammoniumkvävenedfallet förväntas enbart minska marginellt.
Synergier och konflikter vid ökat uttag av skogsbränsle
S-O är tillsammans med S-V den region som har störst överskridande av kritiskt baskatjonuttag vid
grot-uttag. Detta innebär en uppenbar konflikt risk mellan skogsbränsleuttag och miljömålet Bara
naturlig försurning. S-O är precis som S-V redan försurningsdrabbat, om än inte lika starkt som S-V,
och detta ökar risken för negativa effekter. Den potentiella vittringsökningen vid en ökad temperatur
är avsevärt mindre än det extra uttaget av baskatjoner då grot tas ut. Dessutom kan även tillväxten
öka, såvida inte tillväxten begränsas av torrare somrar. En ökad tillväxt skulle innebära större
förluster av baskatjoner, som dock kan motverkas av ökad nedbrytning.
I nuläget är det inte vanligt med förhöjd kväveutlakning från växande skog i S-O, och den
kvävelättnad som skogsbränsleuttaget innebär kan därmed inte förväntas påverka den totala
kväveutlakningen till haven, eller försurningen av mark och ytvatten. Förändrat klimat kan dock
förändra markens förmåga att hålla kvar kväve, till exempel genom att nedbrytningen kan öka, och
kvävelättnaden vid grotuttag kan därför ha positiv effekt på övergödningsmålet, och även begränsa
försurningen som kan uppstå vid nitrifiering, på sikt. Men för att motverka bortförseln av
buffringskapacitet vid skogsbränsleuttag krävs ändå näringskompensation, t ex i form av
askåterföring. Skogsbränsleuttag med efterföljande askåterföring innebär att buffringskapaciteten
kvarstår samt att kväve, som riskerar att nitrifieras och försura i framtiden, förs bort från systemet.
På så sätt kan skogsbränsleuttag ge en synergieffekt för Ingen övergödning, utan av innebära någon
konflikt för Bara naturlig försurning precis som i S-V. Genom ökade körningar vid skogsbränsleuttag
och efterföljande askåterföring finns även en konfliktrisk med Giftfri miljö. Risken för körskador är
dock mindre än i S-V, på grund av att markerna är mindre fuktiga.
Synergier och konflikter vid ökad kvävegödsling
Region S-O har tagit emot mindre kvävenedfall än S-V, men nivåerna är relativt höga. Till skillnad från
S-O uppmäts vanligtvis inte förhöjda halter av nitratkväve i markvattnet under rotzonen. Risken för
negativ påverkan vid kvävegödsling, i form av kväveutlakning och försurning, är ändå uppenbar,
eftersom förhöjda halter ofta uppmätts i S-V där kvävenedfallet är något högre. Konventionell
gödsling medges bara i ytterst begränsad omfattning i denna region. Det finns enbart två experiment
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med BAG-gödsling från regionen, varav det ena uppvisar relativ låg utlakning, under 1 kg per hektar
och år, och det andra måttligt förhöjd utlakning, i genomsnitt 3 kg nitratkväve per hektar och år. Det
krävs mycket mer kunskap för att kunna veta om och i så fall var BAG kan vara gångbart ur
övergödnings- och försurningsperspektiv. Risken för utlakning kan påverkas av ett förändrat klimat.
Både tillväxten och nedbrytningen kan påverkas, och beroende på i vilken riktning de påverkas och
hur mycket kan risken antingen öka eller minska. Förutom effekten av kvävegödsling på risken för
kväveutlakning, innebär kvävegödsling snabbare tillväxt som i sig ökar försurningen. Det finns även
en potentiell konfliktrisk med Giftfri miljö, i den mån gödslingen leder till mer störningar, genom
körskador eller ökad frekvens av avverkningar.
6.8.3 Centrala Sverige – väst
Dagens status
I region C-V har nedfallet varit mindre än i de södra delarna, men högre än i de norra regionerna.
Miljömålet Bara naturlig försurning bedöms inte vara möjligt att nå till 2020, men i Dalarna bedöms
det vara nära. Markvattnet under rotzonen är generellt mindre surt än i söder, enbart på två av fem
Krondroppsytor är ANC mindre än 0 som median för de tre senaste åren. Förhöjd kväveutlakning är
inte vanligt från växande skog, men beräkningar av kritisk belastning av kväve visar på överskridande
i den södra delen av regionen. Kvicksilverutlakning från skogsmark som påverkar miljömålet Giftfri
miljö, varierar över regionen, med relativt hög utlakning i söder men lägre i norr.
Hur förändras klimat och nedfall
Temperaturen förväntas öka med 1-2° till 2030 och med 2-3° 2050. För årsnederbörden förutspås en
ökning, men storleken är osäker, 7-99 mm till 2030 och 18-124 mm till 2050. Båda modellerna
förutspår en ökning på vintern, medan sommaren är mer osäker. Avrinningen förväntas öka på
vintern, men för årsavrinningen visar ECHAM på minskning och HADLEY på ökning. Svavelnedfallet
och nitratkvävenedfallet förutspås minska med ca 40% till 2030 och därefter öka något till 2050.
Ammoniumkvävenedfallet förväntas minska något till 2030 och därefter öka lite igen till 2050.
Synergier och konflikter vid ökat uttag av skogsbränsle
I C-V, liksom i S-V och S-O överskrids det kritiska baskatjonuttaget i större delen av regionen, framför
allt vid grot-uttag. Detta innebär en uppenbar konfliktrisk mellan skogsbränsleuttag och miljömålet
Bara naturlig försurning. Dock är försurningsläget idag inte lika allvarligt som i de södra delarna. Den
potentiella vittringsökningen vid en ökad temperatur är avsevärt mindre än det extra uttaget av
baskatjoner då grot tas ut, och kommer därmed inte att kunna kompensera för försurningseffekten
vid grot-uttag. Dessutom kan även tillväxten öka, vilket skulle kunna innebära större förluster av
baskatjoner, som i viss mån kan motverkas av ökad nedbrytning.
I nuläget är det inte vanligt med förhöjd kväveutlakning från växande skog i C-V, och den
kvävelättnad som skogsbränsleuttaget innebär kan därmed inte förväntas påverka den totala
kväveutlakningen till haven, eller försurningen av mark och ytvatten. Förändrat klimat kan dock
förändra markens förmåga att hålla kvar kväve, till exempel genom att nedbrytningen kan öka, och
kvävelättnaden vid grotuttag kan därför ha positiv effekt på övergödningsmålet, och även begränsa
försurningen som kan uppstå vid nitrifiering, på sikt. Men för att motverka bortförseln av
buffringskapacitet vid skogsbränsleuttag krävs näringskompensation, t ex i form av askåterföring.
Skogsbränsleuttag med efterföljande askåterföring innebär att buffringskapaciteten kvarstår samt att
kväve, som riskerar att nitrifieras och försura i framtiden, förs bort från systemet. På så sätt kan
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skogsbränsleuttag ge en synergieffekt för Ingen övergödning, utan av innebära någon konflikt för
Bara naturlig försurning precis som i söder. Genom ökade körningar vid skogsbränsleuttag och
efterföljande askåterföring finns även en konfliktrisk med Giftfri miljö. Risken för körskador kan öka
om markfuktigheten ökar på vintern, samt om tjälen minskar vid ökade temperaturer.
Synergier och konflikter vid ökad kvävegödsling
Region C-V har tagit emot mindre kvävenedfall än S-V och S-O, men mer än C-O samt de norra
regionerna. Halterna av nitratkväve i markvattnet under rotzonen är generellt mycket låga. Det finns
ändå en risk för negativ påverkan vid kvävegödsling, i form av kväveutlakning och försurning, även
om den är mindre än i södra Sverige. Konventionell gödsling medges i större omfattning än i söder,
men mindre än i de nordliga regionerna. Av de fem experiment med BAG-gödsling från regionen gav
en kraftigt förhöjd nitratkväveutlakning, medan de andra gav låg till måttlig nitratkväveutlakning. Det
krävs mycket mer kunskap för att kunna veta om och i så fall var BAG kan vara gångbart ur
övergödnings- och försurningsperspektiv. Risken för utlakning kan påverkas av ett förändrat klimat.
Både tillväxten och nedbrytningen kan påverkas, och beroende på i vilken riktning de påverkas och
hur mycket kan risken antingen öka eller minska. Förutom effekten av kvävegödsling på risken för
kväveutlakning, innebär kvävegödsling snabbare tillväxt som i sig ökar försurningen. Det finns även
en potentiell konfliktrisk med Giftfri miljö, i den mån gödslingen leder till mer störningar, genom
körskador eller ökad frekvens av avverkningar.
6.8.4 Centrala Sverige – ost
Dagens status
I region C-O har nedfallet generellt varit högre än i C-V, men mindre än i norr. Det mindre nedfallet i
kombination med jordar med bättre mineralogi, gör att ANC är under 0 på enbart en av tio
Krondroppsytor i regionen. Miljömålet Bara naturlig försurning bedöms vara möjligt att nå till 2020 i
två av länen i regionen, Stockholms och Uppsala län, och i Södermanlands län bedöms det vara nära.
Förhöjd kväveutlakning är inte vanligt från växande skog, men beräkningar av kritisk belastning av
kväve visar på överskridande i större delen av regionen. Kvicksilverutlakning från skogsmark som
påverkar miljömålet Giftfri miljö, är något lägre än i C-O samt i de södra regionerna.
Hur förändras klimat och nedfall
Temperaturen förväntas öka med 1-2° till 2030 och med 2-3° 2050. För årsnederbörden förutspås en
ökning till 2050, 26-84 mm, medan det är mer osäkert om det blir en ökning till 2030. Båda
modellerna förutspår en ökning på vintern, medan sommaren är mer osäker. Årsavrinningen
förväntas minska med knappt 30 mm till 2030, och därefter förväntas det hålla sig på den nivån. Inga
stora förändringar förutspår vare sig de tre vintermånaderna eller de tre sommarmånaderna.
Svavelnedfallet och nitratkvävenedfallet förutspås minska med drygt 40% till 2030 och därefter vara
relativt oförändrat till 2050. Ammoniumkvävenedfallet förväntas minska med ca 10% till 2030 och
därefter öka något till 2050.
Synergier och konflikter vid ökat uttag av skogsbränsle
I C-O är medianöverskridandet för det kritiska baskatjonuttaget negativt vid stamuttag, men vid grotuttag är medianvärdet positivt, vilket visar att det kritiska baskatjonuttaget överskrids på mer än
hälften av skogsmarken om grot tas ut. Detta innebär en uppenbar konfliktrisk mellan
skogsbränsleuttag och miljömålet Bara naturlig försurning i en stor del av regionen. Försurningen är

147

dock avsevärt mindre utbredd i C-O än i C-V, S-V och S-O, vilket minskar risken för negativa effekter.
Den potentiella vittringsökningen vid en ökad temperatur är avsevärt mindre än det extra uttaget av
baskatjoner då grot tas ut, och kommer därmed inte att kunna motverka försurningseffekten vid
grot-uttag. Dessutom kan även tillväxten öka, vilket skulle kunna innebära större förluster av
baskatjoner, som i viss mån kan motverkas av ökad nedbrytning.
I nuläget är det inte vanligt med förhöjd kväveutlakning från växande skog i C-O, och den
kvävelättnad som skogsbränsleuttaget innebär kan därmed inte förväntas påverka den totala
kväveutlakningen till haven, eller försurningen av mark och ytvatten. Förändrat klimat kan dock
förändra markens förmåga att hålla kvar kväve, till exempel genom att nedbrytningen kan öka, och
kvävelättnaden vid grotuttag kan därför ha positiv effekt på övergödningsmålet, och även begränsa
försurningen som kan uppstå vid nitrifiering, på sikt. För att motverka bortförseln av
buffringskapacitet vid skogsbränsleuttag i områden där buffringskapaciteten inte räcker till krävs
näringskompensation, t ex i form av askåterföring. Skogsbränsleuttag med efterföljande
askåterföring innebär att buffringskapaciteten kvarstår samt att kväve, som riskerar att nitrifieras och
försura i framtiden, förs bort från systemet. På så sätt kan skogsbränsleuttag ge en synergieffekt för
Ingen övergödning, utan av innebära någon konflikt för Bara naturlig försurning. Genom ökade
körningar vid skogsbränsleuttag och efterföljande askåterföring finns även en konfliktrisk med Giftfri
miljö. Risken för körskador kan öka om markfuktigheten ökar på vintern, samt om tjälen minskar vid
ökade temperaturer.
Synergier och konflikter vid ökad kvävegödsling
Region C-O har tagit emot mindre kvävenedfall än S-V och S-O men mer än de norra regionerna.
Halterna av nitratkväve i markvattnet under rotzonen är generellt mycket låga. Det finns ändå en risk
för negativ påverkan vid kvävegödsling, i form av kväveutlakning och försurning, även om den är
mindre än i södra Sverige. Konventionell gödsling medges i större omfattning än i söder, men mindre
än i de nordliga regionerna. Det finns inga experiment med BAG-gödsling från regionen, men resultat
från andra regioner visar att det krävs mycket mer kunskap för att kunna veta om och i så fall var
BAG kan vara gångbart ur övergödnings- och försurningsperspektiv. Risken för utlakning kan
påverkas av ett förändrat klimat. Både tillväxten och nedbrytningen kan påverkas, och beroende på i
vilken riktning de påverkas och hur mycket kan risken antingen öka eller minska. Förutom effekten av
kvävegödsling på risken för kväveutlakning, innebär kvävegödsling snabbare tillväxt som i sig ökar
försurningen. Det finns även en potentiell konfliktrisk med Giftfri miljö, i den mån gödslingen leder till
mer störningar, genom körskador eller ökad frekvens av avverkningar.
6.8.5 Norra Sverige – väst och mellan
Dagens status
Region N-V och N-M har haft relativt lågt nedfall av svavel och kväve, och ANC i markvattnet har
generellt varit positivt. Ett undantag finns på en yta som nyligen gödslats, där ANC sjunkit till under 0
som en följd av nitrifiering. Miljömålet Bara naturlig försurning bedöms vara nära att nås till 2020 i
Norrbottens län. Förhöjd kväveutlakning förekommer enbart på den gödslade ytan. Beräkningar av
kritisk belastning av kväve visar att det enbart i mindre områden i söder finns ett överskridande.
Kvicksilverutlakning från skogsmark som påverkar miljömålet Giftfri miljö, är avsevärt lägre i N-V och
N-M än i resten av Sverige.
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Hur förändras klimat och nedfall
Temperaturen förväntas öka med 1-2° till 2030 och med drygt 2 till drygt 3 ° 2050. För
årsnederbörden förutspås en ökning till 2030 och 2050, 26-135 mm respektive 44-197 mm. På
sommaren predikteras en ökning på 1-35 mm, och på vintern 16-71 mm. När det gäller avrinning
visar modelleringen på en ökning under vintermånaderna, samt en minskning under
sommarmånaderna. Svavelnedfallet förutspås minska med omkring 20% till 2030 och därefter vara
relativt oförändrat till 2050. Nitratkvävenedfallet förväntas minska med 20-30%.
Ammoniumkvävenedfallet förespås vara relativt oförändrat.
Synergier och konflikter vid ökat uttag av skogsbränsle
I N-V och N-M underskrids det kritiska baskatjonuttaget på de flesta håll, både vid stamuttag och
grotuttag. Detta innebär att konfliktrisken vid grot-uttag med miljömålet Bara naturlig försurning i de
flesta områden är relativt liten. Dessutom är försurningsläget inte alls lika allvarligt som i andra delar
av landet. I känsliga delar kan det ändå vara viktigt att motverka bortförseln av buffringskapacitet vid
skogsbränsleuttag med näringskompensation, t ex i form av askåterföring. Ökad vittring vid ökad
temperatur kan bidra till, eller helt motverka de extra baskatjoner som förs bort vid grot-uttag i dessa
regioner, speciellt i de norra delarna. Dock kan även tillväxten öka, vilket skulle kunna innebära
större förluster av baskatjoner, men som i viss mån kan motverkas av ökad nedbrytning.
I nuläget är det inte vanligt med förhöjd kväveutlakning från växande skog i N-V och N-M, bortsett
från efter gödsling (Figur 6.11). Den kvävelättnad som skogsbränsleuttaget innebär kan därmed inte
förväntas påverka den totala kväveutlakningen till haven, eller försurningen av mark och ytvatten. Ett
förändrat klimat kan påverka både tillväxt och nedbrytning, och därigenom kvävebalansen, men
regionerna är såpass kvävefattiga att det inte kan anses föreligga något överhängande risk för
förhöjd kväveutlakning till följd av förändrat klimat. Genom ökade körningar vid skogsbränsleuttag
och efterföljande askåterföring finns även en konfliktrisk med Giftfri miljö. Risken för körskador kan
öka om markfuktigheten ökar på vintern, samt om tjälen minskar vid ökade temperaturer.
Synergier och konflikter vid ökad kvävegödsling
Region N-V och N-M har tagit emot mindre kvävenedfall än övriga delar av Sverige. Halterna av
nitratkväve i markvattnet under rotzonen är generellt mycket låga. Risken för negativ påverkan vid
kvävegödsling, i form av kväveutlakning och försurning, är därmed mindre än i resten av Sverige, och
detta är skälet till att konventionell gödsling medges i större omfattning än i övriga regioner. Det bör
dock påpekas att gödsling kan innebära en risk för kraftigt förhöjd kväveutlakning även här, vilket
visades i Sör-Digertjärn där mycket höga halter uppmättes i markvattnet efter gödsling (Figur 7.11).
Det enda experiment som finns med BAG-gödsling från regionen visar på relativt högt kväveläckage,
upp till 5 kg per hektar och år, vilket visar på att det krävs mer kunskap för att kunna veta om och i så
fall var BAG kan vara gångbart ur övergödnings- och försurningsperspektiv. Risken för utlakning kan
påverkas av ett förändrat klimat. Både tillväxten och nedbrytningen kan påverkas, och beroende på i
vilken riktning de påverkas och hur mycket kan risken antingen öka eller minska. Förutom effekten av
kvävegödsling på risken för kväveutlakning, innebär kvävegödsling snabbare tillväxt som i sig ökar
försurningen. Det finns även en potentiell konfliktrisk med Giftfri miljö, i den mån gödslingen leder till
mer störningar, genom körskador eller ökad frekvens av avverkningar.
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6.8.6 Norra Sverige – ost
Dagens status
N-O skiljer sig från övriga delar av norra Sverige, mycket på grund av högre historiskt nedfall av svavel
och kväve i denna del. För närvarande är ANC positivt i markvattnet från ytorna i regionen, men det
har funnits mer försurade ytor tidigare. Miljömålet Bara naturlig försurning bedöms vara nära att nås
till 2020 i Norrbottens län. Nitratkvävehalterna är dock generellt mycket låga precis som i resten av
norra Sverige. Beräkningar av kritisk belastning av kväve visar att det enbart i mindre områden i
söder finns ett överskridande. Kvicksilverutlakning från skogsmark som påverkar miljömålet Giftfri
miljö, är högre än i NV, men lägre än i södra och centrala delarna av Sverige.
Hur förändras klimat och nedfall
Temperaturen förväntas öka med 1-2° till 2030 och med drygt 2 till drygt 3 ° 2050. För
årsnederbörden förutspås en ökning till 2030 och 2050, 22-80 mm respektive 37-124 mm. Båda
modellerna förutspår en ökning på vintern, medan sommaren är mer osäker. När det gäller avrinning
visar modelleringen på en ökning under vintermånaderna, samt en minskning under
sommarmånaderna, precis som i övriga regioner i norr. Svavelnedfallet förutspås minska med
omkring 30% och nitratkvävenedfallet med 35% till 2030, och därefter vara relativt oförändrat till
2050. Ammoniumkvävenedfallet förespås vara relativt oförändrat till 2050.
Synergier och konflikter vid ökat uttag av skogsbränsle
I N-O överskrids det kritiska baskatjonuttagen på mer än hälften av delavrinningsområdena vid grotuttag. Detta innebär att konfliktrisken vid grot-uttag med miljömålet Bara naturlig försurning är
större än i N-V och N-M. Det är även den region i norr som har tagit mot mest försurande nedfall, och
därmed den som är mest försurad. Bortförseln av buffringskapacitet vid skogsbränsleuttag bör
motverkas med näringskompensation, t ex i form av askåterföring i områdena med överskridande.
Ökad vittring vid ökad temperatur kan bidra till, eller helt motverka de extra baskatjoner som förs
bort vid grot-uttag i dessa regioner, speciellt i de norra delarna. Dock kan även tillväxten öka, vilket
skulle kunna innebära större förluster av baskatjoner, men som i viss mån kan motverkas av ökad
nedbrytning.
I nuläget finns inget exempel med förhöjd kväveutlakning från växande skog i N-O. Den kvävelättnad
som skogsbränsleuttaget innebär kan därmed inte förväntas påverka den totala kväveutlakningen till
haven, eller försurningen av mark och ytvatten. Ett förändrat klimat kan påverka både tillväxt och
nedbrytning, och därigenom kvävebalansen, men regionerna i norr är såpass kvävefattiga att det inte
kan anses föreligga något överhängande risk för förhöjd kväveutlakning. Genom ökade körningar vid
skogsbränsleuttag och efterföljande askåterföring finns även en konfliktrisk med Giftfri miljö. Risken
för körskador kan öka om markfuktigheten ökar på vintern, samt om tjälen minskar vid ökade
temperaturer.
Synergier och konflikter vid ökad kvävegödsling
Region N-O har tagit emot mindre kvävenedfall än övriga delar av Sverige. Halterna av nitratkväve i
markvattnet under rotzonen är generellt mycket låga. Risken för negativ påverkan vid kvävegödsling,
i form av kväveutlakning och försurning, är därmed mindre än i centrala och södra Sverige, och detta
är skälet till att konventionell gödsling medges i större omfattning än i övriga regioner. Det finns två
experiment med BAG-gödsling från regionen visar på lågt eller måttligt kväveläckage (upp till 2,5 kg
per hektar och år). Experimenten med BAG-gödsling som finns i Sverige visar sammantaget att det
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krävs mer kunskap för att kunna veta om och i så fall var BAG kan vara gångbart ur övergödnings- och
försurningsperspektiv. Risken för utlakning kan påverkas av ett förändrat klimat. Både tillväxten och
nedbrytningen kan påverkas, och beroende på i vilken riktning de påverkas och hur mycket kan
risken antingen öka eller minska. Förutom effekten av kvävegödsling på risken för kväveutlakning,
innebär kvävegödsling snabbare tillväxt som i sig ökar försurningen. Det finns även en potentiell
konfliktrisk med Giftfri miljö, i den mån gödslingen leder till mer störningar, genom körskador eller
ökad frekvens av avverkningar.

6.9 Sammanfattning och slutsatser - Synergier och konflikter – effekter av
intensifierat skogsbruk
Uttag av GROT, samt gödsling som ökar tillväxten, innebär större mängder förnybar energi som kan
ersätta fossila bränslen som ett led i klimatarbetet. Det kan leda till både synergier och konflikter
med andra miljömål. Följande slutsatser behandlar synergier och konflikter för Bara naturlig
försurning, Ingen övergödning och Giftfri miljö.
-

-

-

-

GROT-uttag innebär en konfliktrisk med miljömålet Bara naturlig försurning. Risken finns i
hela Sverige, men är störst i de södra delarna. På beståndsnivå innebär GROT-uttag en
bortförsel av baskatjoner i samma storleksordning som det försurande nedfallet, men
effekterna till 2020/2030 kan förväntas vara relativt små eftersom markprocesserna är
långsamma. Effekterna på ytvatten på så pass kort sikt förutspås vara ännu mindre. Även om
effekterna förväntas vara små på kort sikt går de i fel riktning, och förutspås öka på sikt.
Näringskompensation i form av askåterföring innebär att buffringskapacitet förs tillbaka, och
motverkar därmed konfliktrisken.
Kvävelättnaden som uppstår vid GROT-uttag kan motverka försurningseffekten och därmed
ge en synergieffekt för Bara naturlig försurning. I dagsläget kan kvävelättnaden förväntas
motverka försurningen enbart i delar av sydvästra Sverige, eftersom det är den enda del där
det finns mer kväve än vad skogen kan ta upp, vilket indikeras av betydligt förhöjda
nitratkvävehalter i markvattnet. I ett förändrat klimat kan kvävelättnaden påverka även
andra områden, om nettoeffekten på kväveprocesserna blir ökad tillgång på kväve. Även om
kvävelättnaden motverkar försurningen innebär den bortförda buffringskapaciteten negativ
påverkan för miljömålet Bara naturlig försurning. GROT-uttag följt av askåterföring innebär
att buffringskapaciteten återförs, vilket minimierar försurningspåverkan samtidigt som
kvävelättnaden kan ge en synergieffekt både för Bara naturlig försurning och Ingen
övergödning.
Gödsling innebär en risk för konflikt med miljömålen Ingen övergödning och Bara naturlig
försurning. Risken är störst i de mer kväverika områdena i sydväst. Rekommendationerna för
konventionell gödsling är utformade så att risken för förhöjd kväveutlakning minimeras,
bland annat medges ingen gödsling i sydvästra Sverige. Försök med behovsanpassad gödsling
(BAG) visar på ett spann från låg utlakning till mycket hög utlakning efter gödslingen. De två
experiment där utlakningen var som störst ligger i sydväst, men även i andra områden finns
exempel med kraftigt förhöjd utlakning efter BAG. Resultaten från experiment, modellering
och uppskalningsstudier visar att BAG med nuvarande kunskaper inte kan utföras utan risk
för kraftigt förhöjd kväveutlakning.
Ökad frekvens av körningar i kombination med varmare och fuktigare vintrar i delar av
Sverige kan öka risken för körskador. Markstörningar leder inte alltid till förhöjda halter av
metylkvicksilver, men empiriska data visar på ett statistiskt samband. Ökade körningar till
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följd av ökat skogsbränsleuttag, askåterföring och gödsling kan därmed innebära en
konfliktrisk med miljömålet Giftfri miljö. En uppskalningsstudie visar på något högre halter av
metylkvicksilver vid ett intensifierat skogsbruk, i hela Sverige. Halterna av metylkvicksilver är
generellt högst i sydväst.
I takt med att det atmosfäriska nedfallet minskar, ökar betydelsen av andra former av
störningar på miljömålen Bara naturlig försurning och Ingen övergödning. Havssaltsepisoder i
sura skogsmarker kan leda till kraftiga surstötar. Störningar som leder till att träd skadas eller
dör, till exempel stormar och skadeangrepp, kan innebära större effekter på kväveutlakning
och försurning i kväverika marker, till exempel marker som gödslats. Effekten av störningarna
kan samverka med effekter från både skogsbruk och klimat.
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7 Luftföroreningars klimatpåverkan och synergier och konflikter i
åtgärdsstrategier

Stefan Åström, IVL; HC Hansson, ITM SU; Manu Thomas, Joakim Langner, SMHI

7.1 Inledning
7.1.1 Synergier och konflikter – övergripande om åtgärdsstrategier
Växelverkan mellan luftföroreningar och växthusgaser kan identifieras i flera områden. Detta kapitel
fokuserar på synergier och konflikter av intresse vid införande av åtgärder för att minska utsläpp av
luftföroreningar och växthusgaser. Dessa synergier och konflikter kan för enkelhetens skull indelas i
tre olika typer:
1. Möjligheter till miljömässiga synergier och risker för konflikter (miljöeffekt);
2. Möjligheter till ekonomiska synergier och risker för konflikter (samhällsekonomiska effekter
och påverkan på åtgärdskostnader);
3. Möjligheter till utsläppsmässiga synergier och risker för konflikter (utsläpp).
Senare i denna rapport presenteras synergier och konflikter kopplat till skogsbruk och användning av
biobränsle. Andra typer av synergier som ibland kan kopplas till utsläppsminskande åtgärder för att
minska utsläpp av växthusgaser inkluderar bland annat påverkan på energisäkerhet (McCollum et al.,
2013).
I kapitel 7.2 beskrivs först några aspekter kring luftföroreningars klimatpåverkan och därefter går vi
översiktligt igenom synergier och konflikter kopplade till ekonomi och miljö. Därefter diskuteras
åtgärderna energieffektivisering och förnyelsebar energi, två typer av utsläppsminskande åtgärder
med klar potential för synergier mellan luftföroreningar och växthusgaser.

7.2 Luftföroreningars klimatpåverkan
Luftföroreningar som PMBC och ozon har en uppvärmande effekt på klimatet, medan partiklar som
innehåller svavel och organisk kol, PMOC, har en kylande effekt på klimatet. Genom minskade utsläpp
av uppvärmande luftföroreningar (t.ex. PMBC -partiklar och ozonbildande gaser) kan den pågående
klimatförändringen minskas. Klimatpåverkande luftföroreningarnas livstid i atmosfären är mycket
kort jämfört med CO2 och benämns ofta kortlivade klimatföroreningar (Short Lived Climate
Pollutants, SLCP). Dock inbegrips oftast endast de värmande komponenterna som PMBC, ozon och
ozonbildande gaser som metan i begreppet SLCP. Climate and Clean Air Coalition (CCAC) definerar
SLCP som PMBC, troposfäriskt ozon, metan och HFC’s. Metan inbegrips i begreppet pga. sin
betydande inverkan på ozonhalterna och dess livslängd i atmosfären på 8-10 år är relativt begränsad
jämfört med CO2. Eftersom luftföroreningsemissioner oftast innehåller både klimatvärmande och
kylande komponenter måste hänsyn tas till båda typerna för att få en bedömning av den totala
klimateffekten.
I den senaste IPCC- rapporten (IPCC, 2013) bedöms partiklarnas kylande inverkan vara mindre och
man bedömer PMBC att ha en något större uppvärmande effekt än tidigare uppskattning. Detta har
två viktiga konsekvenser.
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Eftersom partiklar totalt bedöms ha en mindre kylande påverkan på dagens klimat innebär det att en
mindre del av uppvärmande komponenter, d.v.s. huvudsakligen CO2, döljs och de faktiskt har en
mindre inverkan på klimatet, d.v.s. klimatkänsligheten är mindre än vad framförts i tidigare
rapporter. Alltså möjligheten uppnå det politiska målet att begränsa klimatuppvärmningen till
maximalt 2 grader ökar. IPCC (2013) anger ett utrymme på ca 800 GtC för framtida global CO2
emissioner för att nå givet klimatmål.
Förutom en mindre klimateffekt pga. ökande CO2 koncentrationer innebär den lägre
klimatkänsligheten även att de kortlivade komponenternas har en mindre faktisk klimatpåverkan.
Nyligen påpekade dock (Shindell, 2014) att de flesta modeller visar på en högre klimatkänslighet för
kortlivade komponenter än långlivade komponenter pga. deras utsläpps och spridningsmönster,
vilket gör att de klimatpåverkande luftföroreningarna fortfarande troligen har en signifikant regional
klimateffekt i det nuvarande klimatet.
I vårt närområde, dvs. Europa och Arktis, har stora emissionsförändringar skett speciellt under de
senaste 25 åren. Dessa emissionsminskningar är även betydande i global skala. Det totala
svavelinnehållet i atmosfären idag är nästa 20 % lägre enbart pga. minskade emissioner i EMEP
området och PMBC är ca 6-7 % lägre trots ökade emissioner i övriga världen. Det är först under senare
år som klimatmodellerna har utvecklats till så kallade jordsystemmodeller med vilka det går att göra
analyser av hur dessa regionala emissionsförändringar påverkat klimatet under denna tidsperiod.
Inom CLEO projektet har den norska jordsystemmodellen, NorESM, utnyttjats och den samlade bild
som framträder är att de minskade SO2-emissionerna från EMEP området har bidragit signifikant och
väsentligt till uppvärmningen i Arktis (Figur 7.1). Indikationer på viss uppvärmning har även hittats i
centrala Europa dvs. i själva emissionsområdet. Emissionsförändringen av PMBC är betydligt mindre
men viss påverkan, dock inte signifikant, indikeras i modellstudien (V. Varma et al., 2014; V Varma et
al., Forthcoming). Dessa modellresultat kan ställas i relation till den observerade
temperaturförändringen i Arktis, t.ex. årsmedeltemperaturen på Svalbard har ökat med 2.5 grader
under de senaste 20 åren.
Detta är endast en relativt enkel modellanalys dock med en sofistikerad och komplex jordsystem
modell där återkopplingar med hav och land ingår, vilket krävs för denna typ av analyser. Ytterligare
studier är nödvändigt för att öka säkerheten i analysen.

Figur 7.1 Resultat från analys med jordsystemmodellen NorESM. Figuren visar temperaturskillnad om SO 2
emissionerna behållits på 1980 års nivå jämfört med dagens klimat. Signifikanta temperaturförändringar indikeras
med prickade områden (V. Varma et al., 2014)
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Den bild som mer och mer framträder är att kortlivade klimatpåverkande luftföroreningar, värmande
och kylande, påverkar klimatet genom att emissionerna påverkar strålningsbalansen regionalt, vilket i
sin tur påverkar den storskaliga meteorologin eftersom energitransporten och värmebalansen
förändras inte bara i emissionsområdena utan även i andra områden. Detta innebär att det är mycket
svårt att koppla och kvantifiera klimatförändringar till vissa emissioner från specifika platser och
dessas inverkan på strålningsbalansen.
Den emissionsförändring av SO2 som har skett i EMEP området är i absoluta tal betydligt större än
vad som planeras i det nya Gbg-protokollet. Med tanke på den relativt begränsade effekt av tidigare
emissionsförändringar i förhållande till observerad klimatförändring kommer troligen inte planerade
framtida förändringar av SO2-emissionerna ge ett signifikant bidrag till den förväntad
klimatförändring i Europa och speciellt i Arktis. Övriga klimatpåverkande luftföroreningar som PMBC
och ozonbildande gaser bidrar till klimatuppvärmningen vilket därmed ger endast
samverkansfördelar mellan klimat och luftkvalitetåtgärder. Hur stor klimatpåverkan dessa
komponenter ger är fortfarande modellberoende, speciellt för PMBC och speciellt i Arktis. Det krävs
fortfarande en utveckling av modellerna och jämförelser med observationer för att minska
osäkerheten i hur mycket olika klimatpåverkande komponenter påverkar klimatet.
Med nuvarande kunskapsläge är dock huvudslutsatserna att luftföroreningar har en begränsad
inverkan på klimatet. CO2 är den dominerande klimatpåverkande komponenten och i utformandet
att luftföroreningsåtgärder bör inverkan på relaterade CO2 emissioner tas med i bedömningen. Den
viktigaste klimatpåverkande luftföroreningskomponenten är troligen ozon och därmed också den
ozonbildande klimatgasen metan, vilket innebär att luftföroreningsåtgärder med störst effekt på
ozonhalterna inbegripet reducerade metanemissioner ger störst klimateffekt.
7.2.1

Beräkning av den indirekta effekten på strålningsbalansen av antropogena
partikelemissioner i Europa med MATCH-SALSA-RCA4
Påverkan på strålningsbalansen från förändringar i molnens albedo och livstid orsakade av dagens
antropogena partikelemissioner, den sk. indirekta effekten av partiklar, har uppskattats med hjälp av
en modellansats som kopplar den regionala klimatmodellen RCA4 med en avancerad simulering av
partikelantal, storleksfördelning och kemisk sammansättning i MATCH-SALSA. RCA4 och MATCHSALSA kopplas genom att de partiklar som bildar molndroppar beräknas med utgångspunkt från
meteorologiska data från RCA4 och partikelegenskaperna från MATCH-SALSA. Resultatet blir en
antals- och storleksfördelning av molndroppar som sedan används i beräkningen av strålnings- och
nederbördsprocesserna i RCA4. Kopplingen görs i 3D och med sex timmars tidssteg. En mer
fullständig beskrivning av metodiken ges i (Thomas, M 2014).
Beräkningar har genomförts med emissioner i EMEP-området för år 2000, present day, PD, och
förindustriella emissioner, PI, motsvarande 1900-talets början hämtade från uppskattningar gjorda i
EU-projektet ECLAIRE. Det ska noteras här att år 1900 inte motsvarar verkligt förindustriella
förhållanden. Emissioner för motsvarande 1750 skulle motsvara naturliga förhållanden bättre.
Simuleringar har gjorts med meteorologiska data för åtta år, 2005-2012, för att jämna ut skillnader
mellan olika år. Figur 7.2 visar simulerade förändringar i partikelantal i a) accumulation mode, b)
antal molndroppar och c) molnvatten i procent mellan PD och PI emissioner. Partikelantalet beräknas
ha ökat med 50-80% i södra och östra Europa och med 10-30% i övriga Europa och över haven.
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Motsvarande ökning i antal molndroppar är upp till 70%. Mängden molnvatten ökar över större
delen av Europa utom i några mindre områden över Skandinavien.
Förändringen i strålningsbalansen som ett medelvärde för hela Europa är -0,64 W m-2 med värden för
enskilda punkter som når upp till -1,3 W m-2. Detta är jämförbart med uppskattningar från Carslaw m
fl. (2013) för samma tidsperioder. De är också konsistenta med resultat från de simuleringar med
NorESM som redovisas ovan.
(a)

(b)

(c)

Figur 7.2 Skillnad i årsmedelvärden av (a)partikelantal I accumulation mode (b) antal molndroppar, CDNC och
(c)molnvatten CLWP uttryckt som procentuell förändring mellan förindustriell tid, PI, och nutid PD.

7.3 Ekonomiska synergier och risker för konflikter
Ekonomiska effekter av utsläppsminskningar kan innefatta allt från effekter på arbetskraft och
konkurrenskraft till effekter på ekosystem. Många klimatåtgärder leder till minskade utsläpp av bl.a.
SO2, NOx, och NH3, vilket då leder till att utsläppsminskning av CO2 kan leda till effekter på hälsa,
försurning och övergödning samt minskade utgifter för rening av luftföroreningsutsläpp, även det
omvända förhållandet kan gälla. I detta kapitel diskuterar vi ekonomiska effekter såsom de brukar
diskuteras inom luftföroreningsforskningen, nämligen som samhällsekonomiska effekter eller som
effekter på åtgärdskostnader.
7.3.1 Samhällsekonomiska vinster
En variant på ekonomisk synergi är den samhällsekonomiska vinst som kan nås vid minskning av
luftföroreningar genom åtgärder för att minska utsläpp av växthusgaser. Vinsten syftar på
monetariserad miljönytta, dvs. effekter på hälsa och miljö uttryckt i dessas uppskattade
penningvärde, men inkluderar inte effekter på arbetskraft eller liknande. I nuvarande analyser är det
främst effekter på hälsa från luftföroreningar som monetariseras. Beräkningar har visat att ifall EU
skulle minska sina utsläpp av växthusgaser till nivåer som skulle bidra till att begränsa ökningen av
den globala medeltemperaturen till 2°C, så skulle samma åtgärder minska hälsopåverkan orsakat av
luftföroreningar. Denna minskade hälsopåverkan (och till viss mån minskad effekt på grödor) skulle
minska kostnader för samhället. År 2050 skulle dessa minskade kostnader motsvara €44 - €95
miljarder (€24/ton CO2 utsläppsminskning). År 2020 skulle motsvarande siffra vara €9 miljarder, år
2030 €20 miljarder (Holland et al., 2012).
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7.3.2 Åtgärdskostnader
Ur ett åtgärdskostnadsperspektiv innebär synergier att den totala kostnaden för utsläppsminskande
åtgärder (t.ex. luftföroreningar och klimatgaser) kan minska om man implementerar ”rätt” typer av
åtgärder och tar hänsyn till hur åtgärder inriktade på att minska utsläpp av en förorening påverkar
andra utsläpp. I detta fall syftar alltså synergier på hur åtgärdskostnader för minskade utsläpp av
luftföroreningar påverkas av åtgärder mot klimatemissioner och vice versa.
Minskad förbränning av fossila bränslen som klimatåtgärd resulterar i ett minskat behov av att
investera i rening av luftföroreningsutsläpp för att nu uppsatta mål. De senaste scenarioanalyserna
genomförda på Europa-nivå visar att ett eventuellt genomförande av EU:s nyligen föreslagna
klimatstrategi (-40 % CO2ekv-utsläpp till år 2030 relativt 1990 + 30 % förnyelsebar energi) skulle
innebära åtgärdskostnadsbesparingar år 2030 motsvarande €5 miljarder för att nuvarande
ambitionsnivåer gällande luftkvalitet (totala åtgärdskostnader sjunker från 90 till 85 miljarder € per
år). Åtgärdskostnader för att nå EU-kommissionens föreslagna ambitionsnivå för ett reviderat
Utsläppstaksdirektiv skulle sjunka från €3,3 till €2 miljarder per år, med sammanlagd
kostnadsminskning på €6,3 miljarder per år (totala åtgärdskostnader sjunker från 93,5 till 87,2
miljarder € per år) (Amann et al., 2014).
Tidigare beräkningar på åtgärdskostnadsbesparingar visar att 2°C – målet skulle kunna innebära
minskade utgifter för utsläppsrening i EU-27 år2050 motsvarande €36 miljarder per år relativt
referensscenariot, motsvarande ca €19/ton CO2 (Holland et al., 2012). Andra tidigare uppskattningar
för lägre ambitionsnivåer har visat att minskade utgifter för utsläppsrening som följd av åtgärder för
att minska utsläpp av växthusgaser skulle kunna motsvara ca €0,5 – 1 / ton CO2 (€3,7 i extremfallet)
(Rypdal et al., 2007).
Heltäckande svenska analyser av synergieffekter avseende samhällsekonomi och åtgärdskostnader
har inte gjorts de senaste åren, varför motsvarande siffror inte går att visa för Sverige. Generellt kan
däremot sägas att ett land som Sverige, med mycket vattenkraft och kärnkraft, bör ha något mindre
potential för ekonomiska synergieffekter mellan luft- och klimat än länder med mycket kol-baserad
el- och värmeproduktion. Denna generella princip förutsätter förstås att Sverige skulle agera på egen
hand med utsläppsminskningar. I den mån utsläppsminskningar nås genom internationellt samarbete
inom klimatområdet bör Sverige gynnas av positiva effekter på miljö och hälsa, och därmed
samhällsekonomi.
Sammantaget kan sägas att det tillgängliga underlaget tyder på att det kommer finnas relativt stora
samhällsekonomiska vinster, tack vare förbättrad luftkvalitet, som följer av klimatåtgärder. Flera
åtgärder för att minska utsläpp av växthusgaser kan leda till kostnadsbesparingar vad gäller
utsläppsminskning av luftföroreningar. Alternativt kan man formulera det som att vissa
klimatåtgärder kan vara billigare än vad de brukar anges, i och med att de kan innebära att
investeringar i specifika luftföroreningsåtgärder inte behöver tas. Reservationen är användning av
biobränslen som en klimatåtgärd, vilket kan leda till relativt höga utsläpp av partiklar.
Den åtgärd som bör leda till störst ekonomisk och utsläppsmässig synergi är effektivisering, vilket
diskuteras i följande kapitel.
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7.3.3 Effektivisering
Energieffektivisering har i många år framförts som ett möjligt sätt att spara ekonomiska resurser och
samtidigt minska utsläpp av både luftföroreningar och växthusgaser (Commission of the European
Communities, 2006; Swedish Energy Agency, 2012). Och energieffektivisering är idag en del av EU:s
och Sveriges arbete med att minska utsläpp av växthusgaser och ställa om energisystemet till ett mer
långsiktigt hållbart sådant (Official Journal of the European Union, 2006, 2010). Argumentet bakom
denna tanke är ganska rättfram. Genom att minska behov av energi minskas behov av el och värmeproduktion samt förbränning i transport, vilket givet dagens energi- och transportsystem skulle
kunna minska förbränning av bränsle, vilket i sin tur skulle minska utsläpp av luftföroreningar och
växthusgaser. Energieffektiviseringsmålet har på senare år kritiserats som ett överflödigt och
fördyrande mål i Sveriges och EU:s klimatarbete, speciellt i ett land som Sverige med mycket hög
andel elproduktion från kärnkraft och vattenkraft, som inte orsakar speciellt höga utsläpp av
växthusgaser (Björnerstedt, 2013; National Institute of Economic Research, 2014). Denna kritik tar
dock inte hänsyn till effekter på Svenska miljömål kopplade till luftföroreningar som kan nås genom
att klimatpolitik genomförs inom Sveriges och Europas gränser.
På en Europa-nivå kan energieffektivisering (energy intensity improvements) anses ligga bakom en
relativt stor andel av historiska och förväntade utsläppsminskningar av bland annat SO2 (Rafaj,
Amann, Cofala, & Sander, 2012).

Figur 7.3; Energieffektiviserring beräknades år 2012 stå för ca 1/3 av EU15:s utsläppsminskning av SO 2 till år 2020
(Rafaj et al., 2012)

För Sverige och Norden finns det begränsat underlag av hur stor effekt faktisk energieffektivisering
kan tänkas ha på utsläpp av luftföroreningar i Sverige. Men de uppskattningar som finns visar på
potential för liknande effekter. (Åström, Tohka, Bak, Lindblad, & Arnell, 2013) analyserade effekter
på luftföroreningar från olika typer av extrema energiscenarier designade för att minska utsläpp av
CO2. Typen av energiscenario varierade mellan länderna, där scenariot för Sverige stack ut som ett
scenario med extremt långt gången energieffektivisering av energi från förbränning, medan det
Danska scenariot var mycket baserat på ökad användning av biobränslen.
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Tabell 7.1: Effekt på utsläpp av luftföroreningar som konsekvens av olika typer av energiscenarier relativt ett basscenario (Åström, Tohka, et al., 2013)

Land/Utsläpp

Danmark

Finland

Norge

Sverige

Norden Totalt

SO2 (kton)

1

-16

-2

-4

-21

NOX (kton)

3

-15

-46

-42

-99

PM2,5 (kton)

7

-3

8

-4

9

2

-1

1

-1

1

CO2 (Mton)

-9,8

-19,5

-10

-16

-55,4

Andra växthusgaser (Mton CO2-ekv)

-0,4

-1,2

-0,1

-0,5

-2,2

varav PMBC (kton)

Som syns i tabellen ovan skulle Sverige kunna dra nytta av energieffektivisering givet att
energisystemet i övrigt svarar på det minskade energibehovet genom minskad produktion av el från
förbränning, även om siffrorna ovan är mycket stora på grund av det mycket ambitiösa
energiscenariot som ligger till grund för utsläppsberäkningarna (Åström, Tohka, et al., 2013).
Mer sektorspecifika studier visar även de en potential för energieffektivisering som ett sätt att
minska utsläpp av luftföroreningar. Om gällande regler för utsläpp från personbilar skulle formuleras
om från utsläpp/fordonskilometer till utsläpp/kWh installerad motoreffekt skulle detta kunna ha en
märkbar effekt på utsläpp på av luftföroreningar. För personbilar skulle det kunna finnas en teknisk
potential på ca 1 kton NOX (av ca 11 kton) år 2025 (Åström, Bäckström, Jerksjö, & Fridell, 2013).
Motsvarande potential för tunga lastbilar skulle år 2025 kunna vara ca 0,6 kton (av ca 11 kton), med
den fördelen att gällande utsläppslagstiftning för tunga lastbilar redan idag reglerar utsläpp/kWh
installerad motoreffekt. En effektivisering av transportsystemet eller ändrade trafikvanor skulle i sin
tur kunna minska utsläpp av luftföroreningar ännu mer. Åtgärder som skulle leda till att personbilars
trafikarbete minskar med 20 %, som analyserats i underlaget till Färdplan 2050 (Swedish
Environmental Protection Agency, 2012), skulle kunna leda till en utsläppsminskning av
personbilsutsläpp med ca 3,5 kton NOX år 2025 (Åström, Bäckström, et al., 2013).
I detta sammanhang är det också viktigt att beakta andra typer av effektiviseringar som har haft, och
skulle kunna fortsätta ha, effekt på utsläpp av luftföroreningar. En nyligen genomförd studie visar till
exempel att effektivare produktion inom processindustrin troligen har stått för en försvarlig andel av
SO2-utsläppsminskningar från denna sektor under perioden 1990 – 2010 (Åström et al., 2014,
kommande).
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Figur 7.4: SO2-utsläpp från industriella tillverkningsprocesser och dess troliga påverkan av processeffektivisering och
utsläppsrening i Sverige 1990 – 2010 (Åström et al., 2014, kommande)

Som presenterats ovan så har energieffektivisering och effektivare produktion minskat utsläpp av
luftföroreningar och det kan anses finnas potential för ytterligare utsläppsminskningar som följd av
ytterligare effektivisering.
Även om energieffektivisering ofta även innebär kostnadsbesparingar har det ofta visat sig svårt att
genomföra i praktiken, och det verkar vara svårt att fullt ut realisera effektiviseringspotentialen. Det
förefaller som att bristande information och jämförbarhet mellan olika aktörer utgör hinder för
energieffektivisering (Jarnehammar et al., 2008) och att beräkningsperspektiv vid
kostnadsberäkningar påverkar till vilken grad energieffektivisering kan anses fördelaktigt (Jagemar &
Pettersson, 2009). För energieffektivisering i bostäder kan även tilläggas att återkopplingen mellan
energikostnader och boende kan vara oklar i t.ex. flerfamiljshus där hyresvärden står för
byggkostnader och de boende för stora delar av energianvändningskostnaden (Sveriges
Byggindustrier, 2008).
Ett viktigt hinder för att nå full effektiviseringspotential är den mekanism som på svenska kallas för
Rekyleffekt (rebound effect på engelska). Detta begrepp används för att beskriva det fenomen att vi
människor på grund av lägre kostnader (en följd av effektivisering) ökar vår konsumtion. Ett exempel
för boende är att en lägre kostnad för uppvärmning pga. effektivisering kan associeras med en högre
inomhustemperatur (Broberg, 2011). Det råder kanske inte direkt konsensus om vare sig begreppets
betydelse eller om storleken på rekyleffekten (Turner, 2013), men uppskattningar från transporter
och boende (uppvärmning) visar på åtminstone ca 10 – 30 % direkt rekyleffekt för Sverige (Broberg,
2011; Swedish Environmental Protection Agency, 2006). Dessa siffror indikerar att flertalet av de
uppskattade utsläppsminskningspotentialer från effektivisering som anges i litteraturen skulle
behöva minskas motsvarande procentsats. Ur ett styrmedelsperspektiv förefaller det vara viktigt att
undvika subventioner av energieffektivisering då detta ökar rekyleffekten (Broberg, 2011).
Rekyleffekter har inte beaktats i Tabell 7.1 ovan.
Sammanfattningsvis kan sägas att energieffektivisering som ett sätt att minska utsläpp av
luftföroreningar är, enligt nuvarande underlag, en viktig åtgärd med vanligtvis fördelaktiga
samhällsekonomiska kostnader. Därmed inte sagt att dagens Svenska mål för energieffektivisering är
formulerade på ett sätt som säkerställer utsläppsminskning av luftföroreningar. Och det verkar
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dessutom som att energieffektiviseringsåtgärder måste vara specifikt formulerade för att nå
uppskattade utsläppsminskningspotentialer.
7.3.4 Sol och vind ger bättre synergier mellan klimat och luftkvalitet än biobränsle
Dagens klimat- och energipolitik betraktar till stor del olika förnyelsebara bränslen för el-produktion
som likvärdiga. Detta kan motiveras med erfarenheter från styrmedelspolitiken om att miljömässigt
motiverade styrmedel skall vara teknikneutrala för att vara effektiva. Men denna likabedömning kan
även motiveras med att CO2-utsläpp från förbränning av biobränsle inte anses bidra till
klimatförändringar. Det svenska elcertifikatsystemet är idag ett relativt teknikneutralt styrmedel. I
elcertifikatsystemet får förnyelsebar el produktionsbidrag genom att varje MWh producerad el
berättigar producenten till ett certifikat. Detta certifikat säljs sedan till el-köpare som är förpliktigade
av staten att ha en given årsspecifik andel av sin el från förnyelsebara källor. Beviset för att elköparen har köpt den givna andelen el är uppvisandet av dessa köpta certifikat. Elproduktion från
följande källor var år 2011 berättigade elcertifikat: Vindenergi, Solenergi, Vågenergi, Geotermisk
energi, biobränslen, torv eldat i kraftvärmepannor, småskalig vattenkraft, nyinstallerad eller
återupprättad vattenkraft. Tillsammans kommer dessa energikällor ge Sverige 25 TWh el år 2020
(Swedish Energy Agency, 2011).
Ur ett luftföroreningsperspektiv är dock dessa energikällor inte att betrakta som neutrala. Ett enkelt
räkneexempel baserat på 2010 års emissionsfaktorer för NOX och SO2 från biomassa (Gustafsson et
al., 2013), samt en el-verkningsgrad på 30 %, visar att 25 TWh el från biomassa skulle ge utsläpp av
~20 kton NOX och ~6 kton SO2 och ca 4 kton PM2,5. Detta motsvarar 19, 20, och 16 % av de
prognosticerade totala utsläppen år 2020 för Sverige (Gustafsson et al., 2013). Motsvarande utsläpp
för 25 TWh el från vindkraft skulle vara nära noll.
Priser på vindenergi och solenergi har gått ner väldigt snabbt de senaste åren (Swedish Energy
Agency, 2014c). Men fortfarande år 2010 var en stor andel av de nya anläggningarna som fått
elcertifikat biobränslebaserade.

Figur 7.5: Antal elcertifikat givna ny elproduktion fram till år 2010 (Swedish Energy Agency, 2011)

Då ett elcertifikat motsvarar 1 MWh kan man enkelt räkna ut att ovanstående 2,2 miljoner
elcertifikat till nya biobränslebaserade anläggningar motsvarar 1,8 kton NOx, 0,5 kton SO2, och 0,3
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kton PM2,5. Totalt var år 2010 ca 11 TWh el producerat med biobränsle inom elcertifikatsystemet,
vilket i sin tur motsvarar ca 9 kton NOX, 2,5 kton SO2, och 1,7 kton PM2,5. I detta sammanhang är det
också värt att nämna att Sveriges åtagande enligt EU:s utsläppstaksdirektiv (Official Journal of the
European Union, 2001) var att man år 2010 skulle släppa ut 148 kton NOX (European Environment
Agency, 2013). Sveriges faktiska utsläpp av NOX var år 2010 153 kton (Swedish Environmental
Protection Agency, 2013).
Ett annorlunda konstruerat elcertifikatsystem skulle kunna undvikit åtminstone delar av dessa målöverskridande utsläpp. Dessa utsläpps samhällsekonomiska kostnad kan beräknas enligt ASEKmetoden (Statens Institut för kommunikationsanalys, 2009) till ca 788 – 2 697 miljoner svenska
kronor år 2010. Dessa kostnader har samma bas som ovan nämnda värden för samhällsekonomiska
kostnader av luftföroreningar. I dessa enkla beräkningar har inte hänsyn tagits till nyare kunskap om
partiklars hälsoeffekter eller till utsläpp av NMVOC och dess ozon-drivande effekter som i sin tur
påverkar hälsa och klimat.
Sol och vind är självklart inte utsläppsneutrala pga. de utsläpp som sker i anläggningsfasen, och
biobränslen som eldas inom det svenska elcertifikatsystemet idag producerar rimligtvis även en
försvarlig andel värme (ca 22 TWh värme år 2010 är ett rimligt antagande). Men dessa aspekter
motiverar fortfarande inte att man bortser från olika energikällors varierande utsläpp av
luftföroreningar när man designar styrmedel. Det är olyckligt att ett styrmedel håller uppe utsläpp av
svenska luftföroreningar när det finns andra alternativ med lägre utsläpp tillgängliga, och någon sorts
revidering av systemet kan vara motiverat. Däremot så är biobränslen fortfarande att föredra
framför fossila bränslen, så det finns fortfarande skäl att inkludera biobränslen i systemet. Dessutom
så är inte biobränslen förknippade med vind- och solkrafts oregelbundenhet i elproduktion. Hur
denna oregelbundenhet kommer påverka kostnader för att producera el är ett ämne för diskussion.
7.3.5 Kommer biobränsledominansen i elcertifikatsystemet att försvinna?
Som tidigare nämnts har priserna på vindkraftsel sänkts kraftigt de senaste åren. Den senaste
uppdateringen visar att elproduktion från vindkraft har ökat kraftigt. Under perioden januari till och
med oktober 2013 godkände Energimyndigheten tilldelning av nya elcertifikat motsvarande 4,7 TWh
el varav majoriteten var för vindkraftsel (3,6 TWh) och resten el från biobränsle (1 TWh) (Swedish
Energy Agency, 2014a). Detta är rimligtvis en konsekvens både av sänkta kostnader för vindkraftsel
och av förenklad juridisk process för byggande av vindkraftsparker.
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Figur 7.6: Elproduktion inom elcertifikatsystemet 2003-20125 (Swedish Energy Agency, 2014b)

Det är dessutom som så att den uppskattade potentialen av vindkraft och planerade utbyggnaden av
biobränslebaserad el ger en bild av fortsatt kraftig vindkraftsdominans. Elproduktion från vindkraft
kan alltså antas dominera ut elproduktion från biobränsle inom en inte alltför snar framtid om
priserna är de rätta, även om inte all tillståndsgiven elproduktion från vindkraft hinner installeras och
leverera el till nätet till 2020.
Tabell 7.2: Potential för ytterligare elproduktion inom elcertifikatsystemet (Swedish Energy Agency, 2014a)

Energikälla

Planerad produktionsökning efter oktober 2013
inom elcertifikatsystemet till 2020 eller Potential

Planerade anläggningar eller anläggningar med
tillstånd
Ny elproduktion från biobränsle

3,5 TWh el (planerad till 2020)

Ny elproduktion från vattenkraft

1,1 TWh el (planerad till 2020)

Givna tillstånd till Landbaserad vindkraft

17 TWh (potential)

Givna tillstånd till Havsbaserad vindkraft

8,5 TWh (potential)

Ny elproduktion solkraft

0,5 TWh (potential till 2020)

Prövningsärenden
Landbaserad vindkraft

71 TWh (potential)

Havsbaserad vindkraft

17,6 TWh (potential)

All denna potentiella elproduktion kommer inte realiseras inom snar framtid, även om den senaste
Långsiktsprognosens (2012) uppskattning på 11,4 TWh vindkraftsel år 2020 kan bli något högre nu
när kostnader för vindkraft sjunkit mycket6. Ökningen av el från biobränsle i elcertifikatsystemet är
5

http://www.energimyndigheten.se/Press/Pressmeddelanden/Kontrollstation-2015--forslag-till-justeringar-ielcertifikatsystemet/
6
2007 producerades i Sverige 145 TWh el, vilket väntas växa till 175 TWh el år 2030 enligt Energimyndighetens
Långsiktsprognos 2012. Dessa 30 TWh består av ca 10,5 TWh vindkraft, 5,5 TWh el i fjärrvärmenät, 2 Twh el i
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mycket mindre än ökningen av vindkraft i prognosen. Till detta kommer dessutom det faktum att
elproducerande anläggningar endast kan ingå i elcertifikatsystemet under en begränsad tidsperiod.
Den 1 januari 2013 fasade totalt 8,8 TWh förnyelsebar el ut från elcertifikatsystemet, varav 6,6 TWh
biobränsleproducerad el (1,9 och 0,3 TWH vatten och vind) (Swedish Energy Agency, 2014b). Denna
utfasning betyder inte att anläggningarna slutade producera el, utan endast att de slutade få det
investeringsstöd som elcertifikatsystemet är tänkt att vara. Den elproduktion som alltså i framtiden
skulle vara aktuell att påverka genom en justering av elcertifikatsystemet är dessa redan godkända 1
TWh el från biobränsle och de 3,5 TWh el som är aktuella för godkännande för tilldelning av
elcertifikat till 2020.
Utsläpp av NOX och PM2,5 påverkar de svenska miljömålen Bara Naturlig Försurning, Ingen
Övergödning, och Frisk Luft. Och även om den största mängden investeringsstöd till
biobränslebaserad el redan har skett, så finns det fortfarande skäl att ifrågasätta ett investeringsstöd
som gör det svårare för Sverige att klara åtminstone tre av 16 miljömål. En annorlunda viktning på
tilldelningen av elcertifikat, t.ex. att 1 MWh biobränslebaserad elproduktion endast berättigar till 0,8
elcertifikat skulle kunna vara en väg framåt att undvika ytterligare feldesign av detta i övrigt lyckade
styrmedel. Vilken viktning som faktiskt är bäst är ett lämpligt ämne för fortsatt utredning.

7.4 Sammanfattning och slutsatser - Luftföroreningars klimatpåverkan
och synergier och konflikter i åtgärdsstrategier
Generella slutsatser kring hur man kan maximera synergier och minimera konflikter mellan åtgärder
för att minska utsläpp av växthusgaser och luftföroreningar är svåra att dra, men följande punkter
presenterar generella tumregler och viktiga aspekter som bör tänkas på vid utformning av
åtgärdsarbetet för att minska utsläpp.
-

-

-

-

Klimatpåverkan från luftföroreningar behöver numera i allt väsentligt inte beaktas i Sverige.
Arbete med att minska luftföroreningar bör motiveras med effekter på luftkvalitet, marknära
ozon, försurning, och övergödning. Undantaget från denna tumregel är utsläppsminskningar
av metan.
Ozon och den ozonbildande klimatgasen metan är troligtvis de viktigaste svenska
luftföroreningarna ur ett klimatperspektiv. Åtgärder riktade mot att minska utsläpp av metan
bör vara de enda svenska luftföroreningsåtgärderna med signifikanta klimateffekter.
Framtida åtgärder för att minska utsläpp av luftföroreningar bör även innebära märkbara
minskningar av CO2-utsläpp.
Åtgärder för att minska utsläpp av CO2 är oftast förknippade med minskade utsläpp av
luftföroreningar. Detta leder till samhällsekonomiska vinster genom lägre förekomst av
hälsoeffekter och lägre kostnader för investeringar i luftreningsteknik. Detta försummas
oftast i analyser av klimatåtgärder. Konsekvenser av detta är bland annat en skev bild av vilka
åtgärder som är bäst för Sverige, och att vissa av dagens ekonomiska styrmedel motverkar
uppfyllelse av miljömål. En övergripande analys där samtliga klimat och luftkvalitetsaspekter
vägs in bör därför genomföras för olika åtgärdsförslag.
Effektivisering av energianvändning och effektivare processer är utsläppsminskande åtgärder
som förtjänar mer uppmärksamhet som medel att minska utsläpp av både växthusgaser och
luftföroreningar.

industriell kraftvärme, 8,5 TWh el från kärnkraft, och ~3,5 TWh el från vattenkraft. Samtidigt beräknas Sverige
exportera 25 TWh år 2030. (Swedish Energy Agency, 2013).

165

-

Förnybar energi kvoterats i Sverige in genom elcertifikatssystemet. Under systemets första
10 år (t.o.m. 2012) skedde de största investeringarna i elproduktion från biobränsle, medan
el från vindkraft ökat i betydelse efter 2010. Elcertifikatsystemet ger idag samma
investeringsstöd till biobränsle som till andra typer av förnyelsebar energi, men utsläppen av
luftföroreningar skiljer sig markant åt. För att undvika stöd till energiproduktion som gör det
svårare för Sverige att minska nationella utsläpp av luftföroreningar, och därmed svårare att
nå uppsatta miljömål, bör elcertifikatsystemet ses över.
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8 Konflikter mellan ökad biobaserad energi och utsläpp av partiklar
i Sverige

Tomas Gustafsson, Karin Kindbom, IVL

8.1 Inledning
Användning av biomassa för förbränning anses inte bidra med några nettoutsläpp av koldioxid då kol
tas upp och binds, i motsvarande utsträckning, vid tillväxt av mark och skog. Att ersätta fossila
bränslen med biogena bränslen anses därför vara ett gångbart sätt att minska utsläppen av fossil
koldioxid i Sverige i sikte att uppnå miljömålet Begränsad klimatpåverkan. Förbränning av biomassa i
Sverige kan dock ha negativa effekter på luftkvalitet och hälsa pga. dess relativt höga bidrag till
partikelemissioner (PM2,5, BC och OC) och därmed försvåra möjligheten att klara miljömålet Frisk luft.
Således kan ökad användning av biomassa för förbränning skapa konflikt vad gäller åtgärder för att
uppnå båda miljömålen.
Inom regeringsuppdraget Färdplan 2050 har Naturvårdsverket tillsammans med andra berörda
myndigheter tagit fram en färdplan för hur Sverige ska nå ett samhälle utan nettoutsläpp av
växthusgaser 2050 (Naturvårdsverket, 2012). Visionen förväntas att nås dels genom minskade
utsläpp inom Sveriges gränser, men även genom ökat nettoupptag av koldioxid i skog och mark,
infångning och lagring av koldioxid (CCS), samt genom inköp av utsläppsrätter på internationella
marknader. Således förväntas åtskilliga mängder koldioxid från fossila bränslen fortfarande släppas
ut 2050. Främst för sektorerna transporter och industri anses det bli svårt att minska utsläppen av
växthusgaser i tillräcklig stor omfattning. Inom Färdplan 2050 antas förbränning av biomassa inom
det svenska energisystemet öka något fram till 2020 för att därefter vara mer eller mindre konstant
fram till 2050 (se Figur 8.2 nedan).
Underlagsmaterialet till Färdplan 2050, med basår 2007, användes för att beräkna de senaste
officiella svenska prognoserna av luftutsläpp för rapportering till Konventionen om långväga
luftföroreningar (CLRTAP) och baseras på den svenska årliga ”bottom-up”-emissionsinventeringen
som rapporteras till samma konvention. Dessa prognoser skiljer sig åt i flera aspekter från de av IIASA
modellberäknade emissionerna för Sverige fram till 2030 (CLEO Eurobase, se kapitel 3). Figur 8.1 visar
utsläpp av PM2,5 från olika källor i Sverige 2007, 2015, 2020, 2025, och 2030 rapporterade från
Sverige till CLRTAP våren 2013. Enligt denna prognos är det främst inom transporter de kraftigaste
minskningarna av PM2,5 kommer ske fram till 2030.
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Figur 8.1 Utsläpp av PM2,5 2007-2030, rapporterade till Konventionen om långväga luftföroreningar (CLRTAP).

Förbränning av total mängd biomassa för energianvändning stod 2012 för ca 42 % av Sveriges
nationella totala utsläpp av PM2,5 (exklusive internationella transporter) (beräknat via underlagsdata
från Naturvårdsverket, 2014). Det finns ännu inte några fullständiga och heltäckande inventeringar
för BC och OC för Sverige. En preliminär BC-inventering, baserad på standardsfaktorer från
EMEP/EEA Guidebook (2013) är under framtagande (Skårman et al, 2014).
Syftet med detta delprojekt inom CLEO är att utvärdera hur ytterligare ökad förbränning av biomassa
i det svenska energisystemet (jämfört med Färdplan 2050 och CLEO Eurobase), för att nå så låga
fossila utsläpp som möjligt, skulle påverka utsläpp av luftföroreningar, främst i form av partiklar
(PM2,5), sot (BC) och organiskt kol (OC), fram till 2050. Syftet är också att illustrera hur användning av
biomassa för energiändamål i olika sektorer ger olika påverkan på emissionerna. Dessutom försöker
studien att belysa hur den teoretiska potentialen av uttag av biomassa från den svenska skogen, som
undersökts i CLEO-projektet Strategies for future forest management, förhåller sig till behovet av
ökad biomassa i det svenska energissystemet.

8.2 Metod
Underlagsmaterial i form av förbrukning av bränslen för förbränning från Färdplan 2050 har använts
som referensbana i denna studie. Emissioner av luftföroreningar baserade på aktivitetsdata (AD) från
Färdplan 2050 kombinerat med emissionsfaktorer (EF) har beräknats för basåret 2007 fram till 2050
med liknande metoder och sektorsindelning som rapporteras till CLRTAP (i enlighet med UNECE
(2009)); el- och fjärrvärmeproduktion, industri, inhemska transporter (inklusive arbetsmaskiner),
småskalig förbränning och internationella transporter. För att undersöka hur ökad användning av
biomassa för förbränning kan påverka utsläpp av luftföroreningar fram till 2050 är det viktigt att ta i
beaktande hela det svenska energisystemet. Internationella energirådet, IEA, publicerade 2013 en
rapport över ett antal scenarier för att belysa olika vägval för att nå ett fossilfritt Norden (IEA, 2013). I
ett av scenarierna, Carbon Neutral high Biomass Scenario (CNBS), antas hög användning av biomassa
för förbränning ge näst intill inga utsläpp av koldioxid 2050. Underliggande energidata för Sverige för
IEAs hög biomassascenario CNBS har i föreliggande studie anpassats till strukturen inom Färdplan
2050, och använts för att beräkna utsläpp av luftföroreningar fram till 2050 som ett alternativt
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scenario med hög biomassaanvändning. Analys av potentialen att minska emissioner genom tekniska
reningsmöjligheter har undersökts genom att applicera dels de nationella emissionsfaktorer som
används för rapportering av prognoser till FN:s Luftkonvention (CLRTAP), dels emissionsfaktorer som
representerar Best Available Technique (BAT) via EMEP/EEA Guidebook (2013) för partiklar.
För att beräkna utsläpp av BC och OC från olika källor har information från CLEO Eurobase om
fraktioner av BC och OC av PM2,5 använts för alla sektorer utom BC från småskalig förbränning, för
vilken information från EMEP/EEA Guidebook (2013) har applicerats då denna innehåller mer
detaljerad information om BC-andelar av PM2,5 från olika typer av förbränningsteknologier.
Förutom luftföroreningar beräknade via de två energiscenarierna från Färdplan 2050 och från IEAs
CNBS redovisas emissioner från CLEO Eurobase för Sverige fram till 2030.
Denna studie tar inte hänsyn till tekniska, politiska eller hållbarhetsmässiga hinder att implementera
nödvändiga förändringar för att nå den ökade biomassaanvändningen i det svenska energissystemet.
Inom scenariot CNBS görs optimistiska antaganden om tillgången på biomassa och dess prisbild.

8.3 Scenarioresultat och analys
8.3.1 Inhemsk användning av bränsle för förbränning
Figur 8.2 nedan visar total inhemsk användning av bränslen för förbränning beräknad som
energimängd (TJ) baserad på scenarierna Färdplan 2050 och CNBS. Ett antal observationer kan göras
från dessa grafer.
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För det första är den totala inhemska förbränningsrelaterade energianvändningen år 2050 högre i
Färdplan 2050 än i CNBS (837 PJ jämfört med 646 PJ). Detta beror till stor del på antaganden i CNBS
om kraftigt reducerad genomsnittlig bränsleförbrukning för vägtransporter och implementering av
alternativa energislag såsom vindkraft och solenergi. För det andra antas både andelen och den
absoluta mängden biomassa 2050 vara mycket högre i CNBS än i Färdplan 2050. Det är främst till
följd av ett näst intill fullständigt utbyte av oljebränslen mot biodrivmedel inom transportsektorn (se
Figur 8.3, höger graf). Inom transportsektorn, främst vägtransporter, antas dessutom hög andel
elfordon introduceras fram till 2050 i CNBS viket leder till fortsatt reducerad bränsleförbrukning inom
transportsektorn.
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Figur 8.2. Framtida total inhemsk bränsleförbrukning (TJ) per bränslegrupp baserad på Färdplan 2050 (vänster) och
CNBS (höger).
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Figur 8.3. Framtida bränsleförbrukning (TJ) för inhemska transporter per transportslag och bränslegrupp baserad
på Färdplan 2050 (vänster) och CNBS (höger).

Den framtida användningen av biomassa och fossila bränslen inom småskalig förbränning är viktig för
analys av emissioner då denna sektor i allmänhet har en lägre nivå på reningsinstallationer och i vissa
fall även lägre effektiviter på förbränningen än inom andra sektorer vilket ger upphov till högre
emissioner av partiklar.
Prognoser för energiförbrukning i småskalig förbränning från Färdplan 2050 och i CNBS presenteras i
Figur 8.4. I CNBS-scenariot ökar användningen av biomassa i denna sektor kraftigt i jämförelse med
antaganden i Färdplan 2050. Den totala mängden förbrända bränslen i småskalig förbränning är
också betydligt högre i CNBS 2050, drygt 70 PJ jämfört med ca 40 PJ i Färdplan 2050.
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Figur 8.4. Framtida bränsleförbrukning (TJ) för småskalig förbränning, fossila bränslen och biomassa baserad på
Färdplan 2050 (vänster) och CNBS (höger).

8.3.2 Tillgång på biomassa
I CBNS antas att en betydande del av biomassan (21 % eller 159 PJ) i det svenska energisystemet
importeras år 2050. Resterande mängd (434 PJ, inklusive internationella transporter) antas komma
från den inhemska produktionen. I dagsläget tas ungefär 702 PJ råvara ut ur skogsbruket
(Skogsindustrin, 2013). Av dessa är merparten träråvara (612 PJ) och resterande mängd GROT (27 PJ)
och brännved (63 PJ). Uttag av stubbar utnyttjas ännu inte i nämnvärd omfattning som bränsle i
Sverige (Energimyndigheten, 2014). Träråvaran används främst inom pappers- och
pappersmassaindustrin samt sågvaruindustrin i Sverige. Avfall och restprodukter i form av flis och
sågspån används bla som bränsle i energisystemet (antingen direkt eller som förädlad produkt, t ex
pellets).
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I CLEO-projekt Strategies for future forest management har tre framtida skogsbruksscenarier tagits
fram (Hellsten et al, 2014); BUSiness as usual (BUS), Medium Biomass Removal (MBR) och High
Biomass Removal (HBR). I denna studie har HBR använts för att analysera den teoretiska potentialen
av ett högt biomassauttag ur den svenska skogen 2020-2050 (Tabell 8.1). Utifrån resultaten i
scenariot HBR skulle den svenska skogen, teoretiskt, kunna ha möjlighet att uppfylla behovet av
biomassa för förbränning 2050 i både Färdplan 2050 och CNBS. Analysen tar inte hänsyn till
eventuella ekonomiska, tekniska, politiska och hållbarhetsmässiga begräsningar och svårigheter att
implementera HBR eller att till fullo utnyttja all dess biomassa optimalt för förbränning i det svenska
energisystemet.
Tabell 8.1. High Biomass Removal (HBR) scenario från CLEO projekt Strategies for future forest management.
Potentiellt framtida uttag 2020-2050 (PJ)

Typ av biomassa

HBR årligt uttag (PJ)
2020

2030

2040

2050

Stamved och bark

679

745

819

891

GROT (Grenar och toppar)

187

188

208

228

Stubbar

173

191

203

219

8.3.3 Nationella utsläpp av luftföroreningar från förbränning
Tabell 8.2 visar en översikt över de mest relevanta utsläppsscenarier för PM2,5 som tagits fram i
denna studie (BC och OC har beräknats utifrån information om deras fraktioner av PM2,5 baserat på
data från CLEO Eurobase). För övriga scenarier och luftföroreningar, se Gustafsson och Kindbom
(2014).
Tabell 8.2. Översikt över de mest relevanta utsläppsscenarier i denna studie för PM 2,5. Utsläppen är beräknade genom
algoritmen: AD*EF (AktivitetsData*EmissionsFaktor).

Scenarioförkortning

Aktivitetsdata
(AD)

PM2,5 emissionsfaktorer (EF)

Kommentar

RM-SW

Färdplan 2050

Svenska nationella till 2030,
extrapolering 2030-2050

-

RM-BAT

Färdplan 2050

Svenska nationella till 2030.
Extrapolering 2030-2050. Best
Available Techniques (BAT) till 2050
(2040 interpolerat)

Småskalig förbränning: BAT
innebär motsvarande 100%
pellets 2050, interpolerat
från 2020.

CNBS-SW

IEA CNBS

Svenska nationella till 2030,
extrapolering 2030-2050

-

CNBS-BAT

IEA CNBS

Svenska nationella till 2030.
Extrapolering 2030-2050. Best
Available Techniques (BAT) till 2050
(2040 interpolerat)

Småskalig förbränning: BAT
innebär motsvarande 100%
pellets 2050, interpolerat
från 2020.

CLEO EB

CLEO Eurobase

CLEO Eurobase

Emissionsdata

(AD-EF)
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Figur 8.5, Figur 8.6 och Figur 8.7 visar utsläpp av olika partiklar, PM2,5, sot (BC) och organsikt kol (OC),
från total mängd inhemsk bränsleförbrukning baserat på olika energi- och emissionsfaktorscenarier.
Fram till år 2030 visar de olika scenarierna på relativt liten skillnad sinsemellan. Alla scenarier
uppvisar en nedåtgående trend från basåret, främst till följd av förväntad reduktion av partiklar från
transporter. I jämförelsen med CLEO Eurobase (CLEO EB) visar beräkningar baserade på Färdplan
2050 och CNBS god samstämmighet fram till 2020 varefter CLEO Eurobase scenario har en något
mindre nedåtgående emissionstrend till 2030. År 2030 är differenserna för PM2,5, BC och OC mellan
CLEO Eurobase och Färdplan 2050 (beräknat med svenska nationella EF) ca 1,2 kton (11%), 0,2 kton
(17%) och –0,2 kton (-10%).
Det är uppenbart att energiscenariot CNBS ger högre utsläpp av partiklar 2050 jämfört med Färdplan
2050 pga av antaganden om högre mängd biomassa för förbränning, trots lägre total förbrukning av
bränslen. Det går också att utläsa att införande av reningsteknik enligt BAT till 2050 skulle medföra
kraftiga reduktioner av partikelutsläpp. Det är främst inom sektorn småskalig förbränning
(uppvärmning av fastigheter, lokaler och andra byggnader) som de stora skillnaderna mellan
scenarierna för partikutsläpp finns (Figur 8.8). Beroende på mängd och kvalitet på biobränsle, typ av
teknologi och eldningsförfarande (t.ex. syrefattigt vs syrerikt) kan utsläppsnivåerna variera kraftigt
från småskalig förbränning av biomassa. Högst utsläpp erhålles som ett resultat av den stora
ökningen av biomassa i CNBS, ca 6 kt PM2,5, med antaganden om en fortsatt trend i förändring av
teknologityper från 2030 till 2050 (CNBS-SW). Om istället en successiv teknologiförbättring förutsätts
från 2020-2050, där all biomassa antas förbrännas med bästa möjliga teknologi (BAT) 2050, kan de
framtida emissionerna av PM2,5 reduceras betydligt, till ca 1 resp. 2 kt (RM-BAT resp. CNBS-BAT) även
vid en kraftigt ökad användning av biomassa enligt CNBS-scenariot. Emissioner av PM2,5 från fossila
bränslen är försumbart i förhållande till beräknade emissioner från biomassaförbränning.
Enligt Trafikverket (Magnus Lindgren, 2013) har typ av fordonsbränsle ingen eller mycket liten
inverkan på utsläpp av partiklar från transporter. Istället är det främst typ av installerad
avgasreningsutrustning (s.k. Euroklass) som avgör utsläppsnivåerna. Det innebär att en övergång från
fossila till biogena drivmedel inom transporter inte kommer att påverka utsläppsnivåerna markant. I
denna studie har därmed samma emissionsfaktorer applicerats för biodrivmedel som för fossila
drivmedel. Det innebär att resultaten för de olika scenarierna (Färdplan 2050 och CNBS) främst beror
på antaganden om mängden bränslen.
För stora förbränningsanläggningar (el- och fjärrvärmeproduktion och inom industrin) skulle ökad
användning av biomassa enligt CBNS-scenariot kunna leda till ökade partikelutsläpp jämfört med
Färdplan 2050-scenariot. Det är dock typ av installerade reningsteknologier som påverkar nivåerna
på partikelutsläppen för stora förbränningsanläggningar mest. Antagande om fullt införande av
reningsutrustning på alla stora förbränningsanläggningar i enlighet med BAT (dvs
multicyklonavskiljare, elektrostatisk stoftavskiljning (elektrofilter), textila spärrfilter, och högeffektiva
skrubbrar) skulle kunna medföra minskningar av partikelutsläpp jämfört med emissionsberäkningar
baserade på svenska nationella emissionsfaktorer (SW). I denna studie har vi funnit indikationer på
att de svenska nationella emissionsfaktorerna (SW) för PM2,5 kan vara överskattade vilket medför
svårigheter att kvantifiera den potentiella reduktionen av PM2,5 vid en övergång till BAT. Ytterligare
efterforskningar vad gäller de svenska nationella emissionsfaktorerna behövs således.
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Figur 8.5. Utsläpp av PM2,5 från total inhemsk användning av bränsle för förbränning baserat på olika scenarier.
Beräknade utsläpp från CLEO Eurobase (EB) redovisas för jämförelse. [RM=Färdplan2050, CNBS=IEA hög
biomassascenario, SW=Svenska nationella emissionsfaktorer, BAT=Emissionsfaktorer förutsatt implementering av
Best Available Technique]
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Figur 8.6. Utsläpp av sot (BC) från total inhemsk användning av bränsle för förbränning baserat på olika scenarier.
Beräknade utsläpp från CLEO Eurobase (EB) redovisas för jämförelse. [RM=Färdplan2050, CNBS=IEA hög
biomassascenario, SW=Svenska nationella emissionsfaktorer, BAT=Emissionsfaktorer förutsatt implementering av
Best Available Technique]
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Figur 8.7. Utsläpp av organsikt kol (OC) från total inhemsk användning av bränsle för förbränning baserat på olika
scenarier. Beräknade utsläpp från CLEO Eurobase (EB) redovisas för jämförelse. [RM=Färdplan2050, CNBS=IEA
hög biomassascenario, SW=Svenska nationella emissionsfaktorer, BAT= Emissionsfaktorer förutsatt implementering
av Best Available Technique]
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8.3.4 Internationella transporter
Internationella transporter särskiljs från nationella transporter baserat på statistik över såld mängd
bränsle i Sverige. Flyg eller fartyg, oavsett nationalitet, som köper bränsle i Sverige med destination
utomlands kategorieras som internationella transporter. Notera att inga internationella
vägtransporter ingår i denna sektor.
Figur 8.9 visar framtida bränsleförbrukning (TJ) för internationella transporter baserat på Färdplan
2050 respektive CNBS. Den totala bränsleförbrukningen är relativt lika i de båda scenarierna medan
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Figur 8.9. Framtida bränsleförbrukning (TJ) för internationella transporter per transportslag och bränslegrupp
baserad på Färdplan 2050 (vänster) och CNBS (höger).

Figur 8.10 - Figur 8.12 visar utsläpp av PM2,5, BC och OC från internationella transporter baserat på
Färdplan 2050 och CNBS. Det ovan nämnda antagandet att det inte föreligger några skillnader i
utsläpp från transporter beroende på typ av bränsle har applicerats även för internationella
transporter. De stora differenserna som uppvisas i PM2,5, BC och OC beror istället på olika
underliggande antaganden om anpassning till internationella krav.
Från den 1 januari 2015 skärps kraven på svavelhalten i marina bränslen i Östersjön, Nordsjön och
Engelska kanalen samt i Nordamerikas kustområden i enlighet med EU Direktiv (2012/33/EU) till max
0,1 viktprocent svavel. Dessutom kommer en överenskommelse om skärpning av svavelhalten i
områden utanför dessa att leda till sänkning till max 0,5 viktprocent svavel. Detta kommer med
största sannolikhet leda till att högsvavlig marin olja (HFO) kommer fasas ut till förmån för lågsvavlig
marin dieselbrännolja (LSMGO). Beräknade effekter av denna förändring är inte inkluderade i
Färdplan 2050, men i denna studie har vi kompenserat för EU-direktivet i CNBS. Det resulterar i
kraftigt reducerade utsläpp av partiklar (se Figur 8.10 - Figur 8.12 för PM2,5, BC och OC) redan 2015.
I jämförelse med de preliminära resultaten från Skårman et al (2014) är utsläppen av BC år 2007 ca 4
gånger högre i denna studie. Det beror uteslutande på de höga andelar BC av PM2,5 som applicerats
för HFO baserat på data från CLEO Eurobase (drygt 40%) i denna studie i jämförelse med de
fraktioner i Skårman et al (2014), som refereras till Guidebook 2013 (ca 12%). Det föreligger således
stor osäkerhet i utsläppen av BC från internationella transporter pga. olika uppskattningar av andel
BC av PM2,5.
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Figur 8.10. Utsläpp av PM2,5 från internationella transporter baserat på Färdplan 2050 och CNBS.
[RM=Färdplan2050, CNBS=IEA hög biomassascenario, SW=Svenska nationella emissionsfaktorer]
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Figur 8.11. Utsläpp av BC från internationella transporter baserat på Färdplan 2050 och CNBS. [RM=Färdplan2050,
CNBS=IEA hög biomassascenario, SW=Svenska nationella emissionsfaktorer]
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Figur 8.12. Utsläpp av OC från internationella transporter baserat på Färdplan 2050 och CNBS. [RM=Färdplan2050,
CNBS=IEA hög biomassascenario, SW=Svenska nationella emissionsfaktorer]

8.3.5

Osäkerhet kring nivån på partikelemissioner från småskalig förbränning av
biomassa
Nivån på beräknade utsläpp av partiklar från småskalig förbränning av biomassa diskuteras för
närvarande livligt i internationella fora (se också kapitel 4.3). Det finns två principiellt skilda
mätmetoder för emissioner av partiklar, i heta rökgaser eller i spädtunnel vid lägre temperatur (t.ex.
Nussbaumer m.fl. 2008, Kindbom m.fl. 2014). Vid ineffektiv förbränning, t.ex. beroende på felaktigt
eldningsförfarande eller om veden är fuktig, bildas förutom sot och partiklar bland annat organiska
föreningar i rökgaserna. Vid mätning i spädtunnel har befintliga organiska föreningar i rökgaserna
(delvis) kondenserat och ingår i uppmätt partikelmängd, medan endast fasta partiklar mäts i heta
rökgaser eftersom organiska föreningar befinner sig i gasfas. Emissionsfaktorer som är framtagna
baserat på emissionsmätningar i heta rökgaser förväntas därför vara lägre än de som baseras på
mätningar i spädtunnel. Moderna och effektiva förbränningsteknologier (motsvarande BAT), t.ex
pelletspannor, minskar risken för ineffektiv förbränning och bildning av kondenserbara organiska
föreningar. Detta innebär att emissionsmätmetoden av mindre betydelse och att skillnaden i
emissionsfaktorer är liten.
I Sverige används emissionsfaktorer för PM2,5 för småskalig biomassaförbränning baserade på
mätningar i heta rökgaser, medan de emissionsfaktorer som redovisas i EMEP/EEA Guidebook
baseras på mätningar i spädtunnel, där kondenserbara ämnen inkluderas. Emissionsscenarier
beräknade med emissionsfaktorer från EMEP/EEA Guidebook redovisas i Figur 8.13 för
biomassascenarierna från Färdplan 2050 (RM-GB) och CNBS (CNBS-GB), samt även då hela
biomassamängden förbränns med BAT-teknologi 2050 (RM-GB-BAT resp. CNBS-GB-BAT).
Beräknade emissioner av PM2,5 från småskalig biomassaförbränning baserade på emissionsfaktorer
där kondenserbara föreningar ingår (GB) är i storleksordning dubbelt så höga som de som baseras på
svenska emissionsfaktorer (RM-GB jfrt RM-SW respektive CNBS-GB jfrt CNBS-SW). Antas BATteknologi försvinner denna skillnad mellan emissioner och emissionsfaktorer (t.ex. RM-BAT och RMGB-BAT 2050).
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Figur 8.13. Utsläpp av PM2,5 från småskalig förbränning av biomassa baserat på olika scenarier för mängd biomassa
(Färdplan 2050=RM och CNBS) samt olika emissionsfaktorer (SW=Svenska nationella faktorer och
GB=emissionsfaktorer från EMEP/EEA Air Emission Inventory Guidebook). Beräknade utsläpp från CLEO
Eurobase redovisas för jämförelse.

Motsvarande emissionsscenarier för sot (Black Carbon, BC) och för organiskt kol (Organic Carbon,
OC) visar liknande resultat som för PM2,5 (Figur 8.14 och Figur 8.15).
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Figur 8.14. Utsläpp av sot (Black Carbon, BC) från småskalig förbränning av biomassa baserat på olika scenarier för
mängd biomassa (Färdplan 2050=RM och CNBS) samt olika emissionsfaktorer (SW=Svenska nationella faktorer för
PM2,5 och fraktion BC av PM2,5 från GB, GB=emissionsfaktorer för PM 2,5 och fraktion BC från EMEP/EEA Air
Emission Inventory Guidebook). Beräknade utsläpp från CLEO Eurobase redovisas för jämförelse.
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Figur 8.15. Utsläpp av organiskt kol (Organic Carbon, OC) från småskalig förbränning av biomassa baserat på olika
scenarier för mängd biomassa (Färdplan 2050=RM och CNBS) samt olika emissionsfaktorer (SW=Svenska nationella
faktorer för PM2,5 och fraktion OC av PM2,5 från CLEO Eurobase, GB=emissionsfaktorer från EMEP/EEA Air
Emission Inventory Guidebook för PM2,5 och fraktion OC av PM2,5 från CLEO Eurobase). Beräknade utsläpp från
CLEO Eurobase redovisas för jämförelse.

Beräknade emissioner av partiklar från småskalig förbränning av biomassa är starkt beroende av
vilken emissionsmätmetod som använts som underlag till emissionsfaktorer, särskilt vid ineffektiv
förbränning. Beräknade partikelemissioner från småskalig biomassaförbränning i Sverige kan skilja i
storleksordning 2 gånger beroende på emissionsfaktortyp (se även kapitel 4.3.4). Vid modern
teknologi och effektiv förbränning (BAT) kan partikelemissioner reduceras väsentligt, vilket även en
studie av Foutrakis et al (2014) visar, och problemet med typ av emissionsfaktor är försumbart.
För att minska osäkerheterna kring omfattningen av partikelutsläpp från småskalig
biomassaförbränning i Sverige och kunna följa upp framtida förändringar av partikelutsläpp från
denna sektor på ett robust sätt är det även nödvändigt att förbättra den nationella kunskapen om
aktivitetsdata, dvs. det befintliga beståndet av förbränningsteknologier samt mängden biomassa som
förbränns i olika teknologier (Kindbom et al , 2014). I dagsläget finns ingen tillräckligt detaljerad
nationell statistik där förbränningsteknologier framgår.

8.4 Sammanfattning och slutsatser- Konflikter mellan ökad biobaserad
energi och utsläpp av partiklar i Sverige
Minskade utsläpp av fossil koldioxid i Sverige kan uppnås genom ökad användning av biomassa. Ökad
användning av bioenergi kan dock leda till konflikter mellan miljömålen Begränsad klimatpåverkan
och Frisk luft. Detta då omfattningen av framtida partikelutsläpp är starkt beroende av inom vilken
sektor, och för vilka typer av biobränsle ökningen sker.
Småskalig förbränning är den källa som i dagsläget står för det enskilt största bidraget till utsläpp av
partiklar från förbränning i Sverige. Omfattningen av framtida partikelutsläpp från småskalig
förbränning av biomassa är starkt beroende av framtida förbränningsteknologi. Vid motsvarande
förbränningsteknologi och typ av biobränsle som i dagsläget skulle ökad användning av biomassa
leda till ökade partikelutsläpp. En fullständig övergång till modern teknologi, motsvarande
automatiska pelletspannor skulle däremot reducera utsläppen av partiklar kraftigt, även vid
antaganden om ökad användning av biomassa.
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Det finns en osäkerhet kring nivån på partikelutsläpp från småskalig biomassaförbränning kopplad till
frågan om mätmetoder och emissionsfaktorer för PM2,5, samt osäkerhet beroende på otillräcklig
kännedom om aktivitetsdata (bestånd av olika förbränningsteknologier). Detta medför att absoluta
värden för beräknade emissioner bör användas med försiktighet. Många Europeiska länder använder
emissionsfaktorer baserade på mätningar i spädtunnel, vilket i de flesta fall ger högre värden än de
mätningar i varma rökgaser som ligger till grund för svenska nationella emissionsfaktorer. I
jämförelse med dessa länder kan utsläppen av partiklar från småskalig förbränning i Sverige
betraktas som underskattade. Slutsatserna ovan kvarstår dock.
Partikelutsläpp från transporter förväntas minska kraftigt fram till 2030, främst till följd av bättre
reningstekniker i modernare fordon och maskiner, för att sedan ligga på en mer jämn utsläppsnivå
fram till 2050. I denna studie visar vi att inom transportsektorn skulle en fortsatt övergång till
biodrivmedel inte nämnvärt påverka mängden utsläpp av partiklar jämfört med att fortsätta använda
fossila drivmedel. Med avseende på partikelutsläpp finns därför inga hinder att inom denna sektor
fortsätta öka andelen biodrivmedel för att minska utsläppen av fossil koldioxid.
Utsläpp av partiklar från stora förbränningsanläggningar (el- och fjärrvärmeproduktion och industrin)
skulle troligen kunna reduceras vid införande av reningsteknologier i nivå med BAT (Best Avaliable
Technology), även vid antaganden om ökad användning av biomassa. Osäkerheter kopplade till de
svenska nationella emissionsfaktorerna gör dock att det är svårt att dra slutsatser om hur stora de
potentiella reduktionerna är.
När de internationella kraven på lägre svavelhalter i fartygsbränslen kommer träda i kraft fr.o.m. 1
januari 2015 antas högsvavliga bränslen bytas ut mot lågsvavliga inom internationell sjöfart. Därmed
antas (förutom svavelutsläpp) utsläpp av partiklar från internationella transporter reduceras kraftigt.
Analysen gjord i denna studie av CLEO:s framtida skogsbruksscenarier om ökat uttag av biomassa ur
den svenska skogen visar på att den teoretiska potentialen finns för att klara stor del av det
nationella behovet av biomassa för förbränning, även vid antaganden om kraftigt ökad efterfrågan.

8.5 Referenser
UNECE (2009). Guidelines for estimating and reporting emission data under the Convention on Long-range Transboundary Air Pollution.
(ECE/EB.AIR/97).
Energimyndigheten (2014). http://www.energimyndigheten.se/Forskning/Bransleforskning/tillforsel/Skog/
EMEP/EEA (2013). EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2013. Technical guidance to prepare national emission
inventories. European Environment Agency.
Europaparlamentet (2012). Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/33/EU av den 21 november 2012 om ändring av rådets direktiv
1999/32/EG vad gäller svavelhalten i marina bränslen.
Gustafsson, T. och Kindbom, K. (2014). Swedish air pollutant emission scenarios to 2050. CLEO project report. Kommande publicering
Fountoukis, C. , Butler, T., Lawrence, M.G., Denier van der Gon, H.A.C., Visschedijk, A.J.H., Charalampidis, P., Pilinis, C., Pandis, S.N. (2014)
Impacts of controlling biomass burning emissions on wintertime carbonaceous aerosol in Europe. Atmospheric
Environment 87 (2014) 175-182.
Hellsten, S., Hansen, K., Kronnäs, V., Akselsson, C. (2014). CLEO Project 1.2 Strategies for future forest management. Deliverable D1.2.3
Scenario report. In. prep.
IEA (2013). Nordic Energy Technology Perspectives - Pathways to a Carbon Neutral Energy Future. OECD/IEA, France; ISBN: 978-82-9287424-0 http://www.iea.org/media/etp/nordic/NETP.pdf
Kindbom, K., Fridell, E., Skårman, T., Nielsen, O.-K-., Winther, M., Saarinen, K., Lappi, M., Lamberg, H., Jónsson, P., Aasestad, K. (2014).
Improved Nordic emission inventories of Short-Lived Climate Pollutants, SLCP - Background analysis. In. prep.
Magnus Lindgren (2013). Trafikverket. Personlig kommunikation. November 2013.
Naturvårdsverket (2012). Underlag till en färdplan för ett Sverige utan klimatutsläpp 2050. Rapport 6537. Arkitektkopia AB, Bromma 2012.
Naturvårdsverket (2014). Informative Inventory Report Sweden 2014. Submitted under the Convention on Long-Range Transboundary Air
Pollution. Naturvårdsverket.

181

Nussbaumer, T., Czasch, C., Klippel, N., Johansson, L., Tullin, C. (2008). Particulate Emissions from Biomass Combustion in IEA Countries.
Survey on measurements and Emission Factors. On behalf of International Energy Agency (IEA) Bioenergy Task 32, Swiss
Federal office of Energy (SFOE). ISBN 3-908705-18-5. www.ieabcc.nl or www.verenum.ch.
Skogsindustrin (2013). Branschstatistik 2013. http://www.skogsindustrierna.org/
Skårman, T., Mawdsley, I., Jerksjö, M., Gerner, A., Eklund, V. (2014). Swedish BC emission inventory 2000-2012. Based on default
information from the EMEP/EEA Air Pollutant Emission Inventory Guidebook. Ej publicerad SMED-rapport.
Stripple, H. (2013). Greenhouse gas strategies for cement containing products. Part of the research project CO2 cycle in cement and
concrete. IVL B 2024.

182

9 Skogens ekosystemtjänster

Karin Hansen, Mikael Malmaeus, Maria Lindblad, Haben Tekie, IVL

9.1 Inledning
I Sverige täcker skogen idag nära hälften av landarealen och är därför av stor betydelse. Den svenska
skogen ger många nyttiga tjänster, som till exempel biodiversitet, färskvatten, koldioxidbindning,
timmer, pappersmassa, föda och möjligheter för rekreation. Ett samlande begrepp för alla
nyttigheter skogen ger oss är ekosystemtjänster. Tills nyligen har man haft en tendens att ta alla
ekosystemtjänster för givna men de senaste åren och särskilt efter Millennium Assessmentrapporten (MEA, 2005) har man försökt identifiera, kvantifiera, värdera och prissätta
ekosystemtjänster vilket lett till att användningen av begreppet formligen har exploderat.
CLEO:s arbete kring ekosystemtjänster har resulterat i två rapporter (Hansen m.fl., 2014 och Tekie &
Hansen, 2014) som beskriver begreppet ekosystemtjänster och en ekonomisk värdering av
ekosystemtjänster i skog. I den första rapporten identifieras och beskrivs de viktigaste
ekosystemtjänsterna i svenska skogar kvalitativt baserat på en litteraturgenomgång och tillgänglig
statistik för skog och skogsbruk. Dessutom görs en kvantitativ analys av de viktigaste
ekosystemtjänster i skog och så långt som det i nuläget är möjligt görs även olika monetära
värderingar av vissa ekosystemtjänster. Tidigare och pågående studier som rör ekosystemtjänster,
oftast i Sverige och i Norden, sammanfattas. Den möjliga användningen av begreppet
ekosystemtjänster inom arbetet med utvärdering av miljökvalitetsmålen berörs slutligen i rapporten.
Studien är ett steg på vägen att synliggöra vilka ekosystemtjänster som är viktiga i svenska skogar och
det monetära värdet av ekosystemtjänster i skog. I den andra rapporten beskrivs en monetär
värdering av ekosystemtjänster i skog i mer detalj där det beskrivs att det finns en stor kunskapsbrist
kring värdering av ekosystemtjänster i skog. I Sverige och Norden har man kommit längst med
värdering av de försörjande ekosystemtjänsterna medan man i de övriga ekosystemtjänsterna
(stödjande, reglerande och kulturella) behöver mer forskning och kunskap för att kunna monetärt
kvantifiera dem.

9.2 Definition och kategorisering
Ekosystemtjänster definieras som ”Ekosystemens direkta och indirekta bidrag till människors
välbefinnande” (TEEB, 2009; Naturvårdsverket, 2012a). Definitionen av begreppet ekosystemtjänster
är dock inte entydig utan varierar påtagligt mellan olika referenser, men generellt sett bidrar
ekosystemtjänster till att klargöra den länk som finns mellan människor och natur (Goldman, 2010).
Det är framför allt när ekosystemtjänster rubbas och förändringar sker i ekosystemet som det
ekonomiska och ekologiska värdet av ekosystemtjänster blir uppenbart för oss. Det är ett sätt att
tydliggöra att fungerande ekosystem är nödvändiga för vår överlevnad och att vi nyttjar många delar
av ekosystemen som vi inte betalar för och därför vanligen tar för givna. Ekosystemtjänster brukar
delas in i olika kategorier. MEA (2005) klassificerar ekosystemtjänster i fyra kategorier efter deras
funktioner i förhållande till mänskligt välbefinnande:
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Försörjande tjänster är den grupp av ekosystemtjänster som är lättast att förklara. Det är helt
enkelt de varor som mat, material etc. som vi kan använda mer eller mindre direkt. Dessa
ekosystemtjänster är lättast att prissätta.
Stödjande tjänster är de ekosystemtjänster som stöder och i grunden är nödvändiga för att de
övriga ekosystemtjänsterna ska fungera, till exempel näringscykler, vattencykler och pollinering.
Reglerande tjänster är ekosystemtjänster som är mer specifika, som till exempel styr klimatet och
vattenflöden, och som ger oss människor tjänster såsom klimatstabilisering och luft- och
vattenrening. Man kan säga att naturen gör oss tjänster genom att ta hand om till exempel
utsläpp till luft och vatten.
Kulturella tjänster är ekosystemtjänster som innehåller sådant som bidrar till människans hälsa
och känslomässiga välbefinnande, som exempelvis estetiska värden och rekreationsvärden.
Dessa tjänster utgör en viktig del av människors kultur och har visat sig ha positiva effekter på
hälsan.

9.3 Identifiering, kvalitativ och kvantitativ beskrivning av
ekosystemtjänster
I Sveriges skogar har försörjningsfunktionerna (Tabell 9.1) råvaror (till exempel virke till byggnation)
samt energi (biobränslen, torv) den största ekonomiska betydelsen, även om det läggs mer och mer
vikt på övriga ekosystemtjänster. Skogens föryngring inklusive tillhandahållande av värdefulla
genetiska resurser spelar därför en huvudroll för att säkra fortsatt virkesproduktion i framtidens
skogar. Skogen försörjer även oss människor med en del ätbara produkter, som svamp, bär, fisk och
vilt, som är oerhört värdefulla för många människor i Sverige. I norra Sverige har även rennäringen
stor betydelse för försörjningen.
Skogarna spelar en viktig roll i bevarandet av grund- och sötvattens kvalitet och mängd, samt i
klimatreglering eftersom de binder kol i biomassa och mark. Vatten och tillräckligt med
näringsämnen (biogeokemiska kretslopp, markens bördighet) krävs för att stödja de försörjande
tjänsterna. Skogen har även en viktig funktion att förebygga erosion, snö- och stormskador och den
har också kapacitet att rena vatten och luft. Utomhusrekreation och naturbaserad turism är två
ekonomiska sektorer som växer väldigt snabbt och som antagligen får större och större vikt för
skogsbruket i Sverige och som dessutom har en betydelsefull inverkan på människors hälsa och
välmående.
För att kunna beskriva status och förändringar av ekosystemtjänster krävs det att det går att
identifiera indikatorer (Tabell 9.2) som direkt eller indirekt visar i vilken riktning olika
ekosystemtjänster ändras i olika situationer. De valda indikatorerna bör ge information om
eventuella ändringar i tjänsten till följd av mänskliga ingrepp (till exempel skötsel av skogen,
klimatförändringar med mera).
Genomgången visar att en del statistik och bakgrundsinformation finns tillgänglig som kan ta oss ett
steg närmre en monetär värdering av vissa av skogens ekosystemtjänster. Det finns mest litteratur
och statistik för de försörjande ekosystemtjänsterna och minst för de stödjande och reglerande
ekosystemtjänsterna.
Ur ett rent samhällsekonomiskt perspektiv verkar de mest centrala ekosystemtjänsterna i skog vara i)
timmer och massaved, ii) biobränslen, iii) vilt och jakt, iv) klimatreglering och v) vardagsrekreation.
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Dessa fem ekosystemtjänster har årliga värden som sannolikt uppgår till flera miljarder kronor för
varje ekosystemtjänst (Tabell 9.3). Det är dock viktigt att notera att värderingarna av vissa av dem är
osäkra och enbart framtagna här som en illustration av de olika ekosystemtjänsters betydelse i
svenska skogar. För att komma fram till mer korrekta monetära värderingar måste fler både nya och
kompletterande, noggranna studier genomföras. Övriga ekosystemtjänster (visas inte) som till
exempel bär, svamp, renar som betesdjur och turism har mindre ekonomisk betydelse men de är
dock fortfarande viktiga, särskilt lokalt. Vissa ekosystemtjänster som till exempel reglering av
stormskador kan vara viktiga eftersom merkostnader i skogsbruket i samband med storm kan uppgå
till miljardbelopp. Detta illustrerar vikten av att stormanpassa skogsbruket för att undvika
merkostnader.

9.4 Samband mellan ekosystemtjänster
Skogen är en begränsad resurs som ska räcka till många olika användningsområden. De höga
ambitionerna i miljömålsarbetet, som till exempel Begränsad klimatpåverkan och Levande skogar,
leder till konflikter mellan naturvård, klimatåtgärder och skogens intressenter.
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Tabell 9.1 Uppdelning av de viktigaste ekosystemtjänsterna i de svenska skogarna enligt de fyra kategorierna
försörjande, stödjande, reglerande och kulturella ekosystemtjänster.

Ekosystemtjänst grupp
Försörjande tjänster

Kategorier
Inte-ätbara produkter

Ekosystemtjänst
Timmer, massaved och dekorativa material
Biobränsle
Vilt
Betesdjur och foder
Bär
Svamp
Dricksvatten
Träd- och växtextrakt med medicinsk eller
näringsmässig användning; Trätjära;
Fritidsfiske i skogssjöar; Slöjdvirke och näver

Ätbara produkter

Övriga försörjande
ekosystemtjänster
Stödjande tjänster

Reglerande tjänster

Ekosystemprocesser

Övriga stödjande
ekosystemtjänster
Klimatreglering
Naturskador

Övriga reglerande
ekosystemtjänster

Kulturella tjänster

Rekreation och turism

Estetik och utbildning
Övriga kulturella
ekosystemtjänster

Kapitel
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.5
7.6
7.7

Biogeokemiska kretslopp
Markens bördighet
Pollinering av växter
Fotosyntes - primärproduktion
Habitat och livsmiljöer
Biologisk mångfald och genetiska resurser
Stabilitet och resiliens
Fröspridning

8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8

Klimatreglering, kolupptag och kolinlagring
Förebyggande av stormskador
Förebyggande av erosion och jordras
Vattenreglering – snösmältning och vårfloder
Naturlig kontroll av skadedjur och
sjukdomar; Säkerställande av grund- och
sötvattenskvalitet och mängd; Ren syrerik
luft
Vardagsrekreation och träningsaktiviteter
Turism
Mental och fysisk hälsa
Miljö och estetik
Kunskap och information
Kulturella och spirituella värden; Folktro;
Inspiration för konst och design

9.1
9.2
9.3
9.4
9.5

De olika ekosystemtjänsterna växelverkar med varandra. Vissa samband är synergistiska och
förstärker varandra, medan andra har negativa effekter på varandra. Förekomsten av en
ekosystemtjänst kanske minskar medan förekomsten av en annan ekosystemtjänst ökar vid en given
åtgärd eller förändring (Bennett m.fl., 2009). I en fullständig analys är det angeläget att väga in alla
ekosystemtjänster som skogen erbjuder. Win-win situationer är ofta inte möjliga när man vill
optimera flera ekosystemtjänster samtidigt eftersom olika ekosystemtjänster inte produceras
oberoende av varandra (Meyerson m.fl., 2005). Man kan alltså inte maximera en ekosystemtjänst så
att det automatiskt är till nytta för andra ekosystemtjänster (Bennett m.fl., 2009). Optimerar man en
ekosystemtjänst leder det istället ofta till minskning eller förlust av andra ekosystemtjänster. Frågan
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10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6

är hur man sköter skogen så att så många som möjligt av alla ekosystemtjänster optimeras
samtidigt?
Tabell 9.2 Möjliga indikatorer för varje ekosystemtjänst i svenska skogsekosystem.
Ekosystemtjänst
grupp
Ekosystemtjänst
Försörjande tjänster Timmer, massaved och dekorativa material

Möjliga indikatorer
Produktiv skogsareal (ha); Stående virkesvolym (m3); Tillväxt (m3);
Avverkning (m3); Värde av virkesuttag (kronor); Antal arbetstimmar
inom skogsnäringen; Förädlingsvärdet av skogsnäringen i % av BNP;
Marknadspris timmer och massaved (kronor/m3); Antal sålda
julgranar; Marknadspris julgranar (kronor); Försäljningsvärde
julgranar (kronor); Mängd insamlad lav.
Mängd ved, grot och stubb; % av total energiförbrukning.
Bioenergiförsörjning/produktion (TWh); Elpris på marknaden
(öre/kWh); Biomassatillväxt som inte skördas (m3); Marknadspris
förädlade trädbränslen och flis (kronor/liter).
Antal jägare; Sålda jaktlicenser; Antal skjutna djur; Mängd viltkött som
äts (ton); Köttpris från slakteriet per kg (kronor); Marknadsvärde av
vilt (kronor); Betalningsviljan för älgjakt (kronor); Antal rovdjur.
Antal djur främst renar; Antal slaktade renar; Köttpris per kg (kronor);
Det totala slaktvärde (kronor); Antal renskötselföretag; Areal betad
skogsmark (ha); Mängd producerat foder; Mängd lav.
% skogsmark täckt av bär; Mängd bär som produceras och plockas
(ton); Marknadspris bär (kronor).
Mängd svamp som produceras och plockas (ton); Marknadspris
svamp (kronor).
Produktionskostnader för rent vatten (kronor).
Näringsämnespooler och fluxer; Försurad skogsmark.
pH; Densitet och porositet; Vittring och nedbrytning; Total kolförråd i
mark; Bonitet (m3sk per ha och år).
Tillväxt (m3).
Antal pollinatorer; Andel skogskanter (%).
Areal gammal skog; Areal äldre lövskog; Areal kontinuitetsskog.
Förekomst av indikatorarter (till exempel vitryggig hackspett för
gammelskog); Areal gammal skog (ha); Areal skog speciellt relevant
för bevarandet av biologisk mångfald (ha); Areal nyckelbiotoper (ha);
Volymen av hård död ved (m3/hektar); Förekomst av häckande
fåglar;
Antal rödlistade arter.
Sällan kvantifierat.

Biobränsle

Vilt

Betesdjur och foder

Bär
Svamp

Stödjande tjänster

Dricksvatten
Biogeokemiska kretslopp
Markens bördighet
Fotosyntes - primärproduktion
Pollinering av växter
Habitat och livsmiljöer
Biologisk mångfald och genetiska resurser

Reglerande tjänster

Stabilitet och resiliens
Klimatreglering, kolupptag och kolinlagring

Årligt nettoupptag av CO2 (ton); Skogens kolförråd i biomassan (ton);
Kollagret i vegetation och mark (ton); Värde av bunden CO2 (kronor).

Förebyggande av stormskador
Förebyggande av erosion och jordras
Vattenreglering – snösmältning och vårfloder
Kulturella tjänster

Vardagsrekreation och träningsaktiviteter

Turism

Mental och fysisk hälsa

Miljö och estetik
Kunskap och information

Antal vindfällda m3. Merkostnader i skogsbruket (kronor).
Areal eroderat mark (ha).
Antal översvämningar; kostnader för översvämmade villor, stugor och
vägar; Förstörd produktivitet i skogen (ha och kronor).
Andel människor som promenerar i skogen (%); Antal besök i skogen;
Betalningsvilja för ett besök (kronor); det totala årliga värdet av
skogsbesök (kronor per år). Andel mountainsbikers (%); Andel
joggande/springande (%).
Antal övernattningar på hotell, stugbyar, camping och vandrarhem;
Antal jobb i turistnäringen; Den totala omsättningen i turistnäringen
(kronor).
Puls och blodtryck; Mängden stresshormoner i blodet; Antal personer
med hjärnhinneinflammation efter fästingbett per år;
Produktionsbortfall och sjukvårdskostnader till följd av fysisk
inaktivitet (kronor); Antal döda och förtidspensionerade som följd av
fysisk inaktivitet.
Sällan kvantifierat.
Antal skolskogar; Antal naturskolor; Antal forskningsinfrastrukturer i
skog.
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Det finns två huvudformer av samband mellan ekosystemtjänster: rumsbestämda och tidsbestämda,
vilka beskrivs i Meyerson m.fl. (2005). Ett rumsbestämt samspel mellan ekosystemtjänster sker när
man med en åtgärd eller förändring främjar en ekosystemtjänst på en given plats, vilket sedan leder
till en förlust av en annan ekosystemtjänst på samma eller en annan plats.
Tabell 9.3 Sammanfattning av kvantitet och värdering av ekosystemtjänster för de mest centrala ekosystemtjänsterna
i skog ur ett rent samhällsekonomiskt perspektiv. Alla data baserar sig på tillgängliga studier och statistik. Observera
att de ekonomiska värdena är osäkra och inte alltid jämförbara.
Ekosystemtjänst
grupp
Försörjande
tjänster

Ekosystemtjänst
Timmer, massaved och
dekorativa material

Biobränsle

Vilt

Stödjande tjänster Klimatreglering,
kolupptag och
kolinlagring

Kulturella tjänster

Vardagsrekreation och
träningsaktiviteter

Kvantitet och värde
Den produktiva skogsarealen är 23,1 miljoner hektar mark (2012). Det
totala virkesförrådet på den produktiva skogsmarken är ungefär 3 000
miljoner m3sk (2008-2012). Tillväxten i skogarna är drygt 100 miljoner m3
per år. Avverkningen uppgår till 89 miljoner m3sk (2011). Rotnettovärdet
för avverkningen är 21,4 miljarder kronor (2011). 27 miljoner
arbetstimmar inom skogsnäringen (2012). Förädlingsvärdet av
skogsnäringen i % av bruttonationalprodukten (BNP) är 2,4 % (2010).
Marknadspris på sågtimmer av tall och gran är 475-500 kronor/m3fub
(2012). Ungefär 3 miljoner sålda julgranar (2002); Försäljningspris för
ädelgran är 650 kronor och 300 kronor för rödgran (2010).
Försäljningsvärde för julgranar är ungefär 970 miljoner kronor (2010).
Mängden insamlad lav är okänd.
Mängd ved, grot och stubb är okänd. 20 % av total energiförbrukning
(2012). Bioenergiförsörjning/produktion från skogsbiomassa är 14 TWh
(2012). Med ett elpris i storleksordningen 85 öre/kWh blir värdet 11,9
miljarder kronor. Biomassatillväxt som inte skördas är 11 miljoner m3
(2011). Marknadspriset för förädlade trädbränslen och flis är respektive
300 och 200 kronor/liter (2011).
Antal jägare är 280 000 (2008). Antal sålda jaktlicenser är okänd. Antal
skjutna älgar är 99 492 och antal vildsvin är 54 900 (2011/12). 15 000 ton
viltkött äts (2006). Köttpris från slakteriet är 35 kronor (1997). Det totala
köttvärdet är ungefär 445 miljoner kronor (1997). Betalningsviljan för
älgjakt var 5 840 kronor (1986/87) och 7 035 kronor (2005/06). Antal
björnar är 3200 st., varg cirka 400 st. och järv cirka 400 st. (2012).
Det årliga nettoupptaget bedöms till 38 miljoner ton CO2 (2010). Kolförråd
på cirka 1000 miljoner ton i biomassan (2010). Det lagras ungefär 45 ton
kol per hektar i träden och 85 ton kol per hektar i marken (2010). Den
årligen bundna mängden CO2 motsvarar ett värde på 5 miljarder kronor
per år (2010).
95 % av alla respondenter har promenerat i naturen åtminstone en gång
det senaste året (2008). Nära hälften av respondenterna har gjort detta
mer än 60 gånger det senaste året. Betalningsvilja för ett besök är 40-60
kronor (2008-2009). Det totala årliga värdet av skogsbesök i Sverige är
cirka 20 miljarder kronor per år (1996).

Ett exempel på rumsbestämt samspel är att gödsling i skogen leder till högre tillväxt men även kan
leda till ändrad vattenkemi och förändrad biodiversitet i vattendragen. Vidare kan ett tidsbestämt
samspel uppstå mellan ekosystemtjänster när användning av en ekosystemtjänst idag leder till
förlust eller minskning av samma eller annan ekosystemtjänst i framtiden. Ett exempel på
tidsbestämt samspel kan vara en utarmning av markens bördighet vid uttag av skogsbiomassa så att
markkvaliteten på sikt går ned och virkesproduktionen minskar.
Ett exempel på samband är när intensifierad biobränsleproduktion med stort uttag av biomassa
innebär ett så stort uttag av näringsämnen (ändrat biogeokemiskt kretslopp) att det leder till en
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utarmning av markens bördighet och en försurning av mark och vattendrag, vilket även innebär ett
minskat kolupptag och lägre kolinlagring. I samband med uttag av biomassa störs marken vid
kompaktion. Djupa hjulspår kan orsaka utlakning av kvicksilver som transporteras till vattendrag och
grundvatten och kan på sikt leda till ökade halter av kvicksilver i fisk. Ett utökat uttag av biomassa
kommer ha inflytande på hur mycket död ved och gamla träd som lämnas kvar i skogen vilket är
viktigt för upprätthållandet av den biologiska mångfalden. Intensifierad produktion av biobränsle
genom tillvaratagande av stubbar kan potentiellt leda till ökad utlakning av kväve och ge
skogsbesökare en känsla av skräpighet i skogen och en negativ upplevelse av deras skogsvistelse. Ett
annat exempel på samband mellan ekosystemtjänster kan vara att dagens skogsbruksmetoder
skapar rikliga mängder unga träd i lämplig beteshöjd som gynnar älg och ren, som genom betande
kan åstadkomma betydande skador på framförallt tall och lövskog. Samtidigt kan friluftsliv innebära
störningar och hinder under jaktsäsongen.

9.5 Ekosystemtjänsters koppling till miljökvalitetsmålen
De svenska miljömål som på något sätt omfattar skogen är Grundvatten av god kvalitet, Ingen
övergödning, Bara naturlig försurning, Levande skogar, Giftfri miljö, Begränsad klimatpåverkan, Ett
rikt växt- och djurliv och Frisk luft.
Miljömålen omfattar flera olika ekosystemtjänster och dessa kan i sin tur återkomma i flera av
miljömålen. Uppföljningen av miljömålen bygger på en rad indikatorer som ibland används i flera
olika miljömål. Däremot är indikatorerna i ekosystemtjänst-begreppet oftast unika för varje
ekosystemtjänst. Bara i enstaka fall är miljömålens indikatorer desamma som de möjliga indikatorer
vi har beskrivit för olika ekosystemtjänster. Endast ett miljömål, Levande skogar har en precisering
som avser vidmakthållandet av ekosystemtjänster, men det finns ingen indikator som specifikt följer
upp denna precisering.
I miljömålen beskriver de flesta indikatorer en utveckling i till exempel inflödet från atmosfären till
ekosystemet (nedfall av N och S), ett tillstånd i ekosystemet (klorid i grundvattnet, försurning av
mark, häckande fåglar) eller externa faktorer (antal isdygn, utsläpp av N och S, halten marknära ozon
i luft). Miljömålen fokuserar på så sätt på att följa upp miljöpåverkan medan ekosystemtjänster mer
inriktar sig på att ta fram information om tjänster som skogen ger oss.
Vi konstaterar sammanfattningsvis att miljömålen och ekosystemtjänster är två relativt olikartade
sätt att följa upp hållbarheten i svenska skogar, även om miljömålet Levande skogar sedan 2010 har
en precisering som handlar om att upprätthålla skogens ekosystemtjänster. Om man uppfyller
miljömålen bidrar man till att tillhandahålla bättre och fler varor och tjänster från naturen som rör
människors välbefinnande. Omvänt kan ekosystemtjänster påverka möjligheterna att uppfylla
miljömålen. Förutom att de stödjande ekosystemtjänsterna ligger till grund för övriga
ekosystemtjänster så ligger de också tillsammans med de reglerande ekosystemtjänsterna till grund
för de flesta miljömålen. Samtidigt kan miljömål som Levande skogar och Ett rikt växt- och djurliv
påminna mycket om de stödjande ekosystemtjänsterna. Vi anser alltså inte att det enkelt går att
översätta ekosystemtjänster till miljömål eller miljömål till ekosystemtjänster, men är däremot
övertygade om att ett arbete för att synliggöra och bevara ekosystemtjänster också är till hjälp i
miljömålsarbetet.
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9.6 Ekosystemtjänsters koppling till försurning
En kort utredning om ekosystemtjänsternas koppling till försurning pågår och kommer att slutföras
under hösten 2014.

9.7 Sammanfattning och slutsatser – skogens ekosystemtjänster
Begreppet ekosystemtjänster har funnits och använts under ett antal år och mycket arbete pågår för
att beskriva och bedöma det ekonomiska värdet av ekosystemtjänster i skog. De försörjande
ekosystemtjänsterna från skog är betydligt bättre representerade i statistik än vissa av de andra
ekosystemtjänsterna, som inte har lika nära anknytning till skogsnäringen och skogsbrukets
ekonomiska verksamhet. Möjligheterna att kvantifiera ekosystemtjänster som fiberråvaror och
biobränsle från skog, bedöms som goda eftersom det redan finns regelbunden statistikproduktion på
området. Dessa data bygger på långa dataserier som ger goda förutsättningar att beskriva
förändringar av ekosystemtjänster över tid.
För de reglerande, stödjande och kulturella ekosystemtjänsterna är datatillgången sämre eftersom
dessa mjuka värden är mer komplicerade att mäta. Det finns trots allt en del befintliga datakällor och
det går bitvis att säga något i kvantitativa termer även om kvantifieringen bygger på uppskattningar.
Om man vill uppnå ett hållbart utnyttjande av ett ekosystem, som skogen, måste man maximera de
försörjande, de reglerande och de kulturella ekosystemtjänsterna samtidigt som man minimerar
effekten på de stödjande ekosystemtjänsterna. Denna utmaning kommer att kräva ett nära och
kontinuerligt samarbete mellan olika intressenter i skogen, politiker och forskare så att alla
intressenter tas med i samråd för att prioritera vilka ekosystemtjänster som bör optimeras.
Arbete med att beskriva hur ekosystemtjänster i skog kan kopplas till miljömålen pågår inom CLEO.
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10 Marin Syntes – Eutrofiering, havets försurning och
klimatförändring i Östersjön

Sara Jutterström, Mikael Malmaeus, IVL; Helén Andersson, SMHI; Anders Omstedt, GU

10.1 Inledning
Östersjön och dess miljöproblem har varit i forskningsfokus i många decennier. De vetenskapliga
resultaten har legat till grund för ett internationellt samarbete och utveckling av strategier inom
HELCOM och EU MSFD för att uppnå en sund havsmiljö. Trots detta har Östersjön förblivit förorenad
och cyanobakterieblomningar och omfattningen av syrefria och syrefattiga områden är rekordhöga
(HELCOM, 2013; Carstensen et al., 2014).
Östersjöns stora känslighet beror på ett antal faktorer. Det stora avrinningsområdet som innefattar
14 länder och täcker nästan 20% av den europeiska kontinenten och bebos av cirka 85 miljoner
människor (HELCOM, 2002) innebär en betydande påverkan med omfattande näringsutsläpp,
föroreningar från giftiga ämnen, högt fisketryck och tung fartygstrafik. Östersjöns avrinningsområde
är ungefär fyra gånger arean av havet självt och innebär ett mycket stort inflöde av sötvatten.
Anslutningen till Nordsjön är via ett grunt och smalt övergångsområde som kraftigt begränsar
vattenutbytet. Detta, tillsammans med den stora införseln av sötvatten, skapar både en horisontell
salthaltsgradient i ytvattnet samt en stabil vertikal skiktning (Stigebrandt, 2001 och referenser däri).
Ventilationen av djupvattnet är mycket begränsad och inflöden stora och salta nog att väsentligt
förnya djupvattnet inträffar endast episodiskt (exempelvis Matthaus et al., 2008).
Ett av de mest robusta modellresultaten från klimatförändringsscenarierna för Östersjöregionen är
att lufttemperaturen kommer att stiga betydligt, enligt projektionerna mellan 4-6 ⁰C till 2100
(Kjellström et al., 2011). Modellresultat indikerar framtida förändringar i den hydrologiska cykeln
(Held och Soden, 2006) där resultaten grovt har pekat mot minskad salinitet i områden med ökad
nederbörd och avrinning, främst i norr, och ökad salthalt i områden med nettoavdunstning i söder
(IPCC, 2013). Förändrade vindriktningar och styrkor kan ändra frekvensen och storleken på inflödet
till Östersjön på grund av det starka sambandet med lufttrycksfält över Nordsjön (Gustafsson och
Andersson, 2001). Det regionala vindklimatet kan också påverka stratifiering och
omblandningshastigheter. Kraftiga fluktuationer i vindmönster inte är dock inte signifikanta
tillskillnad från förändringar i temperatur och nederbörd i regionala scenarier presentarede i t.ex.
Meier et al., 2011.

10.2 Eutrofiering
Även om utsläppen av näringsämnen till Östersjön har minskat så återstår problem i havet
associerade med eutrofiering. Några av de orsaker som försvårar återhämtningen är:
- Minskande intern fosforsänka på grund av anoxia. Syrefria områden minskar avsevärt
sedimentens roll som fosforsänka och kan bidra till en förstärkning av eutrofieringen
(Savchuk, 2005; Vahtera et al, 2007).
- Långa tidsskalor i kretsloppet av näringsämnen. Tidsfördröjningen mellan
näringsbelastningsminskningar och förändringar havsvattennäringskoncentration är
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-

betydande. Savchuk och Wulff (2009) beräknade att svarstiden för Östersjön biogeokemi kan
vara flera decennier.
Kvävefixering av cyanobakterier. En källa till kväve är cyanobakteriers förmåga att binda den
molekylära formen av kväve. Detta kan ge dem en fördel gentemot andra alger, särskilt i de
södra kvävebegränsade bassänger där de faktiskt kan gynnas av kväveminskningsinsatser
(Savchuk och Wulff, 1999; Vahtera et al, 2007.).

Projektioner för den framtida genomsnittliga näringsbelastningen till Östersjön visas i Figur 10.1, där
framtidsscenarier kombinerar klimatförändringen med näringsutsläppsscenarierna BSAP (Baltic Sea
Action Plan) scenariet, ett BAU (Business as usual) scenarie som antar en exponentiell tillväxt av
jordbruket i alla Östersjöländer (HELCOM, 2007; Gustafsson et al., 2011) och REF (referensfall) där
näringstillförseln är densamma som i dag. I BAU-scenariot kommer näringsämnespoolerna i
havsvatten och sediment att öka kraftigt. Kvävetillskottet från kvävefixering kommer att nästan
dubblas medan denitrifikationssänkan kommer att vara mindre effektiv än i det nuvarande klimatet
och med den nuvarande näringsbelastningen. Den pelagiska mineraliseringstakten blir effektivare
och växtplanktonupptaget mer än dubbleras (Meier et al., 2012).

Figur 10.1 Närsaltstransport till Östersjön, total fosfor (övre) och total kväve (nedre). Resultat fråm Gustafsson et al.,
(2011 och 2012).
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Som ett resultat av detta minskas syrenivåerna drastiskt i stora delar av Östersjön (Figur 2a). I BSAPscenariot minskar den totala belastningen av näringsämnen från land och atmosfär med ungefär en
tredjedel. Minskningen av den externa näringsbelastningen återspeglas inte i den inre dynamiken
och syrenivåerna i stora delar av Östersjön förbättras inte väsentligt jämfört med det nuvarande
tillståndet. På de områden där syrehalten i djupvattnet är kritiskt låg idag är förbättringarna små eller
obefintliga (Figur 10.2b). Detta är en indikation på att klimatförändringarna kommer att minska
effekten av nuvarande reduktionsstrategier under den simulerade perioden.

Figur 10.2 Framtida förändringar av syrekoncentrationer (ml/l) i bottenvattnet vid “BAU” (a) och “BSAP” (b).
Resultaten är medelvärde av ensemble projektioner för perioden 2069-2098 relativt 1978-2007. (Från Meier et al.,
2011.)

10.3 Havets försurning ”Ocean Acidification”
Ökningen av koldioxid (CO2) i atmosfären under de senaste 250 åren, från cirka 280 ppm till 400 ppm,
är både snabbare (Royal Society, 2005) och har lett till en högre atmosfärisk koncentration än på
flera miljoner år (Tripati et al. 2009). Världshaven har, totalt sett, gått från att vara en mindre källa av
CO2 till atmosfären i förindustriella tider (Sabine et al., 2004a) till att bli en sänka med ett upptag av
30-40% av de totala antropogena CO2-utsläppen (Canadell et al, 2007; Sabine et al, 2004b; Zeebe et
al, 2008).
När CO2 tillsätts till vatten bildas kolsyra (H2CO3), som sedan dissocierar i bikarbonat (HCO3-) och
karbonatjoner (CO32-) tillsammans med vätejoner (H+). En del av H+ reagerar med CO32- och bildar
HCO3-. På detta sätt fungerar havets karbonatsystem som en buffert. De olika specierna i
karbonatsystemet interkonverterar lätt och förändringar i koncentration av en leder till en
omfördelning av alla CO2-specier. Om CO2 adderas, t ex genom upptag från atmosfären eller
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nedbrytning av organiskt material, kommer pH liksom koncentrationen av CO32- att minska och vice
versa.
Den beräknade genomsnittliga pH-minskningen från förindustriell tid fram till idag i oceanernas
ytvatten på grund av upptag av antropogen CO2 är ca 0.1 pH-enheter. Eftersom pH-skalan är
logaritmisk innebär detta en ökning på nästan 30% av H+-koncentrationen i ythavet. I Östersjön,
Skagerrak och Kattegatt har minskningar i observerat pH visats i nästan alla regioner (Andersson et
al., 2008), även om bara hälften av regionerna hade statistiskt signifikanta trender i ytvattnet. En
enkel förklaring till bristen på signifikanta trender kan vara att den höga variationen av pH i ytvattnet,
i stora delar på grund av hög biologisk aktivitet, för närvarande skymmer trenden (t.ex. Omstedt et
al., 2009).
Modellsimuleringar visar att om vi når en koncentration av 850 ppm CO2 i atmosfären (motsvarande
IPCC SRES scenario A2), står vi inför en genomsnittlig pH minskning i oceanaernas ytvatten på 0.4-0.5
pH-enheter (Orr et al., 2005). Detta kommer att resultera i en ökning på 100-150 % av H+koncentrationen. Det genomsnittliga pH:t i havsytan skulle vara lägre än det varit på över 20 miljoner
år (Feely et al., 2004). Modellsimuleringar för Östersjön (Edman och Omstedt, 2013; Omstedt et al.,
2009) indikerar en förändring från stabila förhållanden före industrialiseringen och en början till
försurning när CO2-halten i atmosfären ökar, med en sannolikt dämpad effekt på graden av
försurning på grund av eutrofieringen. Resultat från Omstedt et al. (2012) visar att eutrofieringen
inte kommer att hämma en framtida försurning av Östersjön. Oberoende av de scenarier som
används antyder resultaten att försurningen kommer att ske i hela Östersjön (Figur 10.3). Effekterna
av eutrofieringen på pH i simuleringarna är en förstärkning av säsongscykeln på grund av ökad
biologisk produktion och mineralisering.

Figur 10.3 Nuvarande pH (1971–2000) och scenario pH skillnader (2069–2098) längs en transekt i Östersjön för
BSAP-B1 (näringstransporter enligt Baltic Sea Action Plan och emissions scenario B1) och BAU-A2 (Business As
Usual och A2 emissions scenario). Figur från Omstedt et al. (2012).
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Enligt Havenhand (2012) verkar det som nyckeltaxa i Östersjön, med undantag från musslor och torsk
verkar vara toleranta för en pH ändring som förväntas vid slutet av århundradet (minskning i pH
mellan 0.2-0.4). Det saknas dock observationer för många grupper.

10.4 Samverkan av eutrofiering, havets försurning och klimatförändring
Den betydande produktionen och nedbrytning av organiskt material i Östersjön har en stark
påverkan på kolcykeln. Östersjön får också en betydande tillförsel av organiskt material från land: en
betydande del av löst organiskt kol (DOC) som finns i vattnen i Östersjön är av terrestert ursprung
(Alling et al, 2008; Kulinski och Pempkowiak 2011). Produktionen av organiskt material kommer att
öka pH i ytvattnet, men modellresultat visar att eutrofieringen inte kommer att kunna motverka pHsänkningen från det ökande upptaget av CO2 i havet allteftersom koncentrationen av CO2 i
atmosfären ökar. I stället kommer det sannolikt förvärra situationen i de djupare vattenmassorna där
nedbrytningen av organiskt material ökar vilket också sänker pH. Resultaten är i linje med t.ex. Cai et
al. (2011) och
Sunda och Cai (2012), där den kombinerade effekten av övergödning och försurning i kustområden
starkt påverkade av tillförseln av näringsämnen resulterade i pH-sänkningar i djupare vatten som var
större än väntat. Detta tyder på att eutrofiering kan leda till en ökad havsförsurning där försurningen
från nedbrytningen av organiskt material minskar buffertkapaciteten och ökar känsligheten för
försurning från atmosfäriskt CO2. Dessa vattenlager med låg syrekoncentration och lågt pH kan
komma i kontakt med exempelvis bottenlevande samhällen på grundare vatten via
uppvällningsprocesser. Pelagiska samhällen kan också påverkas eftersom volymen av hypoxiska
vatten förväntas öka.
En framtida klimatförändring med förändringar i temperatur, avrinning och förändringar i
vindmönster kommer också ha påverkan på de processer som styr eutrofiering och havsförsurning,
både motverkande och förstärkande. Ökad temperatur innebär minskade syrenivåer i ytvattnet
eftersom lösligheten är beroende av temperaturen. Ökande temperaturer kan också leda till en
minskad löslighet av CO2, dock är den erhållna effekten på pH liten (Omstedt et al., 2010). Varmare
vatten kommer också att ha en effekt på algernas tillväxt och nedbrytningstakten av organiskt
material, vilka båda ökar med ökande temperatur.
Förändringar i avrinningen har konsekvenser för transporten av näringsämnen och kol till Östersjön
och kan också påverka salthalten, vilket kan påverka livsvillkoren för många växter och djur. En ökad
vattenföring i norr kan ge ökad tillförsel av DOC från ett antal processer såsom ökad växtlighet,
läckage från smältande permafrost och ökad nedbrytning på grund av stigande temperaturer.
Förändringar i avrinning kan också påverka buffertkapaciteten i Östersjöns ytvatten. En ökad
avrinning i de norra avrinningsområdena med granitberggrund och en minskning av avrinningen från
sydliga kalkrika avrinningsområden kan minska transporten av karbonater till Östersjön, vilket gör
ytvattnet känsligare för sura tillsatser.

10.5 Kunskapsluckor
Det finns flera fysikaliska och biogeokemiska processer i Östersjön som behöver förstås bättre. För
att nämna några; processer som bestämmer utvecklingen av inflöden av havsvatten från Nordsjön,
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fosforspoolens dynamik och fluxer, närsaltsdynamiken i norra Östersjön, retention av närsalter i
kustzonen samt påverkan av organiskt material och gulämnen.
Man behöver också undersöka om tidigare uppskattningar av utbredningen av anoxiska och
hypoxiska områden från observationer stämmer. Det kan vara så att arean har underskattats på
grund av för gles provtagning i områden med stora och abrupta skillnader i topografi (t. ex. Väli at al.,
2013, Hansson et al., 2012).
Det är en stor brist på kunskap när det gäller den kombinerade effekten av flera stressorer när det
gäller påverkan på arter, ekosystemens struktur och funktion och möjlig anpassning och
återhämtning. Ringwood och Keppler (2002) har visat att ett minskat pH kan påverka toleransnivån
hos organismer negativt när de är utsatta för andra stressorer som salthalts-förändringar och låg
syrehalt.
Havsförsurning kan också påverka specieringen och biotillgängligheten hos andra ämnen i
havsvatten, exempelvis metaller. Påverkan av havsförsurning på marin biogeokemi när det kommer
till spårämnen samt tungmetaller och andra föroreningar är långt ifrån utredd.
Sjöfartens påverkan på havsförsurningen på grund av utsläpp av svavel- och kväveoxider behöver
också utredas.
Det finns fortfarande stora osäkerheter i regionala klimatprojektoner och dessa behöver
vidareutvecklas bland annat med avseende på den geografiska upplösningen. Framtida scenarier för
utsläpp av näringsämnen behöver och så vidareutvecklas för att omfatta t.ex. förändringar i
vegetation och jordbruk och demografiska förändringar.
Det finns också ett behöva av att vidareutveckla möjligheten att använda klimatförändringsscenarier
från klimatmodeller i ekosystemmodeller.
Fortsatt utveckling av processförståelse, modellering, fältexperiment och samverkan mellan modell
och övervakningsprogram behövs. Existerande övervakningsprogram bör fortsätta för att säkerställa
upprätthållandet av långa tidsserier, vilket är grunden för att kunna detektera förändringar i miljön.
Även vidareutveckling av programmen kan krävas i takt med att ny kunskap om klimateffekter i
ekosystemet erhålls. . Det är också av vikt att data är lättillgängliga, väl dokumenterade och att det
finns en infrastruktur för att lagra data.
Internationellt samarbete behövs för att försäkra sig om kostandseffektivitet, god upplösning i tid
och rum samt konsistens i insamlade data.
Det behövs en bra täckning av det oorganiska kolsystemet, vilket innebär att minst två av
parametrarna alkalinitet, pH, pCO2 och totalt oorganiskt kol behöver mätas. Man måste också
försäkra sig om att man har en heltäckande bild av syrefattiga områden. Övervakning av biodiversitet
är en annan viktig fråga tillsammans med övervakning av invasiva arter.
Kontrollerade laboratorie-, mesokosm och fältexperiment, dels artspecifika men också med
sammansättningar av arter, behövs för att kunna undersöka påverkan av flera stressorer på marina
ekosystem.
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Utveckling av marina näringsvävsmodeller kopplade till klimatförändringsprocesser kommer att vara
ett nödvändigt verktyg för att förstå hur ekosystemen kan svara på klimatförändring och andra
stressorer.

10.6 Sammanfattning och slutsatser –Eutrofiering, havets försurning och
klimatförändring i Östersjön
Östersjön står inför stora miljöproblem idag och projektioner av klimatförändringsscenarier visar att
dessa hot kan komma att kvarstå, eller till och med förvärras, i framtiden. Nuvarande
förvaltningsstrategier tar inte hänsyn till trender över tid och potentiella förändringar i ekosystemen
på grund av klimatförändringen. Risken är att det blir betydligt svårare att uppfylla de skyldigheter
som anges i marina direktivet, OSPAR och HELCOM konventionerna och nationella miljömål.
Den betydande produktionen och nedbrytning av organiskt material i Östersjön har en stark
påverkan på kolcykeln. Östersjön får också en betydande tillförsel av organiskt material från land: en
betydande del av löst organiskt kol (DOC) som finns i vattnen i Östersjön är av terrestert ursprung.
Produktionen av organiskt material kommer att öka pH i ytvattnet, men modellresultat visar att
eutrofieringen inte kommer att kunna motverka pH-sänkningen från det ökande upptaget av CO2 i
havet allteftersom koncentrationen av CO2 i atmosfären ökar. I stället kommer det sannolikt förvärra
situationen i de djupare vattenmassorna där nedbrytningen av organiskt material ökar vilket också
sänker pH. Detta tyder på att eutrofiering kan leda till en ökad havsförsurning där försurningen från
nedbrytningen av organiskt material minskar buffertkapaciteten och ökar känsligheten för försurning
från atmosfäriskt CO2.
En framtida klimatförändring med förändringar i temperatur, avrinning och förändringar i
vindmönster kommer också ha påverkan på de processer som styr eutrofiering och havsförsurning,
både motverkande och förstärkande. Ökad temperatur innebär minskade syrenivåer i ytvattnet
eftersom lösligheten är beroende av temperaturen. Ökande temperaturer kan också leda till en
minskad löslighet av CO2, dock är den erhållna effekten på pH liten. Varmare vatten kommer också
att ha en effekt på algernas tillväxt och nedbrytningstakten av organiskt material, vilka båda ökar
med ökande temperatur.
Förändringar i avrinningen har konsekvenser för transporten av näringsämnen och kol till Östersjön
och kan också påverka salthalten, vilket kan påverka livsvillkoren för många växter och djur. En ökad
vattenföring i norr kan ge ökad tillförsel av DOC från ett antal processer såsom ökad växtlighet,
läckage från smältande permafrost och ökad nedbrytning på grund av stigande temperaturer.
Förändringar i avrinning kan också påverka buffertkapaciteten i Östersjöns ytvatten. En ökad
avrinning i de norra avrinningsområdena med granitberggrund och en minskning av avrinningen från
sydliga kalkrika avrinningsområden kan minska transporten av karbonater till Östersjön, vilket gör
ytvattnet känsligare för sura tillsatser.
Den vetenskapliga grunden bygger på resultat som samlats i BONUS + projekten Baltic-C och
ECOSUPPORT. Detta är en sammanfattning av Jutterström et al. (2014): Multiple stressors
threatening the future of the Baltic Sea-Kattegat marine ecosystem: Implications for policy and
management actions. ”In press” i Marine Pollution Bulletin:
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0025326X1400407X
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