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SMED utgör en förkortning för Svenska MiljöEmissionsData, som är ett samarbete mellan 

IVL, SCB, SLU och SMHI. Samarbetet inom SMED inleddes 2001 med syftet att långsiktigt 

samla och utveckla den svenska kompetensen inom emissionsstatistik kopplat till åtgärds-

arbete inom olika områden, bland annat som ett svar på Naturvårdsverkets behov av ex-

pertstöd för Sveriges internationella rapportering avseende utsläpp till luft och vatten, 

avfall samt farliga ämnen. Målsättningen med SMED-samarbetet är främst att utveckla och 

driva nationella emissionsdatabaser, och att tillhandahålla olika tjänster relaterade till 

dessa för nationella, regionala och lokala myndigheter, luft- och vattenvårdsförbund, nä-

ringsliv m fl. Mer information finns på SMEDs hemsida www.smed.se. 
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Sammanfattning 
Inom ramen för detta pilotprojekt har data från riksinventeringen av skog (RIS) och 
satellitscener använts för att med den statistiska metoden Probabilistic Classifier 
klassificera skogstillståndet på skogs- och myrmark inklusive fjäll. Vattendrags-
nära skog har definierats utgående från ett virtuellt nätverksbildat vattendragsnät 
(VIVAN). Baserat på ca 200 slumpmässigt utvalda källvattendrag i Dalälven, Vis-
kan, Ätran, Nissan och Lagan har därefter modeller skapats för att skatta typhalter-
na för N och P i bäckvattnet utgående från skogstillståndet i bäcknära och mer 
avlägsen skog. 

Modellernas förklaringsgrad för Tot-N (r2=0,60) och Tot-P (r2=0,31) är be-
tydligt bättre än de som användes i norra Sverige inom ramen för PLC5 (r2=0,25 
respektive (r2=0,11), vilket tyder på att det dels föreligger samband mellan avrin-
ningsområdets egenskaper och N och P halterna och dels att probabilistisk klass-
ning är en användbar metod för att skatta dessa egenskaper. Ytterligare en förbätt-
ring jämfört med PLC5 är att Tot-N och Tot-P i södra Sverige samt oorganiskt 
kväve och fosfat inte längre behöver hanteras som konstanter. Modellerna för de 
oorganiska fraktionerna är dock osäkra. 

Typhalterna är betydligt högre än de som användes inom PLC5. Orsaken till 
detta är att analysresultaten från de slumpmässigt utvalda vattendragen visar att 
sommartid kan närsalthalterna i skogs- och myrbäckar vara betydligt högre än 
medel- och medianvärden från längre tidsperioder, som även innehåller säsongs- 
och mellanårlig variation. De presenterade typhalterna kan därför inte okritiskt 
användas för t.ex. källfördelningsmodellering. För det krävs modeller baserade på 
vattenkemisk information även från andra årstider. 

Vi stora möjligheter att ytterligare förbättra modellernas både rumsliga och 
tidsmässiga precision och för att använda metodiken över hela Sverige. De förbätt-
ringar som krävs är då främst tillgång till enhetliga satellitdata från ett begränsat 
tidsfönster för framtagande av differensbilder (används för klassning av löv) och 
probabilistisk klassificering, en höjddatabas med högre rumslig (x-, y- och z-led) 
upplösning och förnyad simulering av ett virtuellt vattendragsnät alternativt en 
förbättrad vattendragskarta samt upprepad provtagning (data bör finnas från vår, 
sommar, höst och vinter) av slumpmässigt utvalda skogs- och myrvattendrag för 
förbättrad skattning av den temporala variationen i typhalterna. Den teknikutveckl-
ing som krävs på satellitscen- och höjddatabassidan bör finnas tillgänglig inom en 
treårsperiod, medan det inte finns medel avsatta för provtagning och analys av 
slumpmässigt insamlade prover från olika årstider. 
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Bakgrund 
Inför PLC5-beräkningarna gjordes en översyn av typhalter från skog i norra Sve-
rige (Löfgren och Brandt, 2005), varvid Tot-N och Tot-P beräknades utgående från 
deras höjdberoende (lin-log10, r2Tot-N=0.25, r2Tot-P=0.11), medan de oorganiska 
fraktionerna hanterades som konstanter. Ursprungligen var avsikten att hitta sam-
band mellan de olika närsaltfraktionerna och skogstillståndet i avrinningsområdet, 
men eftersom SMED:s framtagna markslag för skog, myr och fjäll baserades på 
Röda kartan kunde inga sådana modeller skapas. För södra Sverige användes typ-
halter baserade på uppmätta medianvärden (Löfgren & Westling 2002). Den enda 
skogsskötselåtgärd som man tog hänsyn till vid skattningarna av N och P-
förlusterna i PLC5 var hyggen (framtagna för 5 år i södra Sverige och 10 år i norra 
Sverige). För N baserades hyggestyphalterna på ett samband med N-nedfallet och 
uppmätta halter i markvatten i södra Sverige (Löfgren & Westling 2002). I norra 
Sverige skattades hyggestyphalten genom att multiplicera skogstyphalten med 
faktorn 2. För fosfor multiplicerades på samma sätt skogstyphalten med en faktor 
för att erhålla en hyggestyphalt (Brandt m.fl. 2008). 

Senare arbeten vid SLU inom ramen för EU:s 6:e ramprogramprojekt GMES-
GEOLAND (http://www.gmes-geoland.info/), baserade på klassad satellitdata och 
vattenkemin i 91 bäckar som avvattnar skog, myr och fjäll i Dalälvsområdet 
(Malmberg m.fl. 2006), har visat att det råder ett gott samband mellan skogstill-
stånd och N-halter i bäckarna. Det finns följaktligen möjlighet att göra betydligt 
bättre skattningar av typhalter för N i skog myr och fjäll förutsatt att skogsmarken 
klassificeras på ett korrekt sätt.  

För P kunde inga statistiskt samband säkerställas troligtvis p.g.a. att P-halterna 
var mycket låga (<18 µg P/l) och sannolikt osäkra under 10 µg P/l. En bedömning 
var att ett sådant samband kunde återfinnas om man har tillgång till ett material 
med större gradienter både vad gäller P-halter och skogstillstånd. En sådan analys 
bör därför utföras på skogsdata där P-halterna analyserats med hög precision och 
där P-halterna kan förväntas vara högre i bördiga skogsområden och humusrika 
vatten. 

Modellernas uppbyggnad (tillväxt, biomassa, trädslag, trädålder etc.) för att ta 
fram typhalter för N och P innebär att effekter av olika skogsbruksåtgärder bör 
kunna skattas med avseende på de ackumulerade effekterna mellan två tidpunkter 
t.ex. PLC5 och PLC6. Avverkningar, röjningar och gallringar leder t.ex. till mins-
kad biomassa medan N-gödsling och dikesrensning leder till ökad tillväxt, vilket 
bör leda till förändrade typhalter för N och P. Med undantag av avverkningar, sak-
nas ännu så länge lägesbunden information om var olika skogsbruksåtgärder utförs. 
På sikt kan man dock anta att sådan information kommer att finnas digitalt tillgäng-
lig hos Skogsstyrelsen. För framtiden har därför modellansatsen stor potential att 
täcka in betydligt fler skogsbruksåtgärder än avverkning.  

Inom ramen för detta pilotprojekt har data från riksinventeringen av skog (RIS) 
och satellitscener använts för att med den statistiska metoden Probabilistic Classi-
fier klassificera skogstillståndet på skogs- och myrmark inklusive fjäll. Vatten-
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dragsnära skog har definierats utgående från ett virtuellt nätverksbildat vatten-
dragsnät (VIVAN). Baserat på ca 200 slumpmässigt utvalda källvattendrag i Daläl-
ven, Viskan, Ätran, Nissan och Lagan har därefter modeller skapats för att skatta 
typhalterna för N och P i bäckvattnet utgående från skogstillståndet i bäcknära och 
mer avlägsen skog. 
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Syfte 
Det övergripande syftet med detta projekt är att förbättra skattningarna av N och P-
typhalterna från skog inklusive brukningsåtgärder, myr, fjäll och övriga impedi-
ment i södra och mellersta Sverige.  

1) Detta skall i södra Sverige uppnås genom att med Probabilistic classifier 
metoden klassificera skog, myr och övriga impediment under skogs- och 
myrmask i Viskan, Ätran, Nissan och Lagans avrinningsområden (inklu-
sive kustområdena däremellan) i enlighet med det gula området i Figur 1, 
samt utgående från vattenkemiska mätningar i skogslandskapet inom 
detta område skapa modeller för att skatta skogsbeståndspecifika typhal-
ter för N och P. Typhalterna ska delavrinningsområdesvis aggregeras och 
kan användas i PLC6-beräkningen för det undersökta området.  

2) I mellersta Sverige uppnås motsvarande syfte genom kompletterande 
klassificering (dubblering av befintliga klasser genom att klassificera vat-
tennära respektive ej vattennära pixlar) i Dalälven (Figur 1) och framta-
gande av nya modeller för att skatta N- och P-typhalterna baserat på den 
nya klassindel-ningen. De vattennära klasserna förväntas förbättra precis-
ionen i typhaltsmodel-lerna eftersom det är sannolikt att skogsbeståndens 
sammansättning i direkt anslutning till sjöar och vattendrag har större in-
verkan på N och P tillförseln än avlägsna skogsområden. Med detta upp-
lägg blir metodiken likvärdig för områdena. I Dalälven gäller klassning-
arna och N och P-typhalterna även fjäll. Typhalterna ska delavrinnings-
områdesvis aggregeras och kan användas i PLC6-beräkningen för det 
undersökta området. 

3) Förbättringarna av N- och P- typhalter i de studerade områdena bedöms 
genom att jämföra med PLC5-typhalter och uppmätta data i delavrin-
ningsområden som inte använts för kalibrering i PLC5. 
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Figur 1. Huvudavrinningsområden som använts inom ramen för pilotprojektet. 
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Material och metoder 
Projektet består av 4 moment: (1) klassificeringen av skogstillståndet baserat på 
satellitdata och RIS-information (RiksInventeringen Skog, http://www-ris.slu.se/), 
(2) insamling och analys av N och P i ca 200 slumpmässigt utvalda skogs- och 
myrbäckar, (3) utveckling av modeller för att skatta typhalter för N och P baserat 
på det klassade skogstillståndet samt (4) avrinningsområdesvis leverera typhalter 
för N och P till TBV.  
 
Klassning av skogstillstånd baserat på satel-
litdata och RIS 
Klassningen av de skogliga variablerna i Dalälvsområdet baserades på satellitdata 
(LandsatTM, 25*25m pixlar), skoglig information från Rikskogstaxeringens provy-
tor (trädslagsblandning, trädålder, virkesvolym, tillväxt, grundyta etc.) och polygo-
ner från METRIA miljöanalys över områden som avverkats. De senare maskades 
bort innan modellen skapades för att på pixelnivå klassa skogsbeståndets samman-
sättning. Hyggen utgör en egen klass baserad på METRIA miljöanalys underlag 
och motsvarar hyggen upptagna under tidsperioden 1988-2001. Eftersom 
Rikskogstaxeringens provytor användes kunde modellen omfatta marker även i 
områden utanför Lantmäteriverkets skogsmask, som t.ex. våtmarker och fjällskog. 
Totalt skapades 125 olika skogs- och myrklasser som sedan aggregerats till samma 
nivå som använts för Viskan, Ätran, Nissan och Lagan (= LAVI, Tabell 1a och 1b). 
I Dalälven förekommer två klasser under myrmask, som ej återfinns inom syd-
västra Sverige (Tabell 1b), vilket innebär ett totalt antal av 28 skogs- och myrklas-
ser. 

Liknande skogsklassningar har även utförts för Ljusnan på uppdrag av vatten-
myndigheten i Bottenhavsdistriktet. Satellitdata från Spot (10*10m pixlar) och 
AWifs (60*60m pixlar) har då använts. Tyvärr saknas klassning av skogs- och 
myrtillståndet under myrmask, vilket innebär att avrinningsområdena enbart delvis 
var klassade. Detta innebär att data från Ljusnan inte kan användas för att skapa 
modeller mellan typhalter och skogstillstånd (se även Vattenkemiskt underlag).  

För Viskan, Ätran, Nissan och Lagan användes ortokorrigerad Spot-mosaiker 
från vegetationssäsongen 2008 och 2009 samt en kvarts Awifs-scen från våren 
2007 (avlövade förhållanden) för att förbättra klassningen av lövskog (Tabell 2 och 
3). Innan klassningen, som också utgår från 125 ursprungliga skogs- och myrklas-
ser precis som i Dalälven, bearbetade METRIA satellitscenernas geometri så att 
den var gemensam och korrekt korrigerad för samtliga scener. Unionen av skogs- 
och myrmask har använts för rumslig avgränsning av klassningsområde. Utöver 
skogs- och myrklasserna i Tabell 1a respektive 1b tillkommer även två klasser för 
hyggen upptagna under tidsperioden 1999-2004, respektive 2005-2009. Hyggesa-
realen under de två tidsperioderna har erhållits från METRIA, som tagits fram på 
uppdrag av Skogsstyrelsen (Tabell 2). Höjddata från SLU har använts för skattning 
av biomassa och tillväxt.  
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Tabell 1a. Skogsklasser (1-19) under skogsmask. 

                                Trädålder 
Lövskog       

[10, 40) [40, 70) ≥ 70 

< 20% 

Tall ≥ 70% 1 7 13 

Gran ≥ 70% 2 8 14 

Annat 3 9 15 

[20%, 50%) 4 10 16 

≥ 50% 5 11 17 

≥ 70% 6 12 18 

Låg grundyta* 19 
* Grundyta = arean av ett tvärsnitt genom stammen i brösthöjd (130 cm) för samtliga stammar på 
en viss area (m2/ha) 

 
 

Tabell 1b. Skogs- och våtmarksklasser (20-21 respektive 22-26) under myrmask. 

Grundyta* = 0 (0, 3) ≥ 3 

   Tall ≥ 70% Annat 

Skog i myrmask   20 21 

Myr i myrmask 22 23 24 25 

Myr i skogsmask 27**  28** 26 
** Grundyta = arean av ett tvärsnitt genom stammen i brösthöjd (130 cm) för samtliga stammar på 
en viss area (m2/ha) 
**endast i Dalälven 
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Tabell 2. Satellitdata och klassningsmetodik för Viskan, Ätran, Nissan och Lagan. 

Beskrivning Huvudavrinningsområden 
Lagan t.o.m. Viskan (98000 - 105000)  

Satellitdata  
Sensor SPOT, Awifs 
Spektralband 4 band  

Scenvis eller mosaik? 
Mosaik med pixelvis metadata om 
scen.  

Pixelstorlek 10 x 10 m (Awifs resamplad) 

År, ca 

SPOT (2009, små delar från 2008, 20 
scener inblandade), Awifs (2007-03-
28) 

Differensbilder 
Mellan "veg.säsong/ej vegsäsong": 
SPOT-Awifs 

Molnmaskning 
Genomförd av Metria, moln förekom-
mer i scenerna 

Klassningsmetodik Probabilistic Classifier 

Antal aggregerade klasser 
21 skog & 7 myr samt buffertzonklas-
ser 

Klassvisa rasterskikt med san-
nolikheter x 
Rasterskikt med entropi x 
Rasterskikt med biomassa x 
Rasterskikt med tillväxt x 

  

Fältdata Riksinventeringen för skog RIS 
  

Hyggeskartering  

Metod Genomförd av Metria 
År "2004-2009", sammanslaget till ett 

skikt 
”1999-2004”, sammanslaget till ett skikt 
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Tabell 3. Kodlista för de 20 satellitscenerna som är inblandade i mosaiken för Viskan, Ätran, 
Nissan och Lagan. 

 
Kodlista för satellitscener använda för att skapa 

mosaiken 

01_spot50502320905301019061J0 

02_spot50502340906041023211J0 

03_spot50572340906241039062J0 

04_spot50572330906241038582J0 

05_spot50532330906261000322J0 

06_spot50532320906261000242J0 

07_spot50532340906241039121J0 

08_spot50532350906241039201J0 

09_spot50542340906261000381J0 

10_spot50542330906261000301J0 

11_spot50542320906261000221J0 

12_spot50502330906231058192J0 

13_spot50542350905311000081J0 

14_spot50542320807261040051J0 

15_spot50542330807271020562J0 

16_spot50542340806061002341J0 

17_spot50572340806091044521J0 

18_spot50542330806061002261J0 

19_spot50532330806041041032J0 

20_irsp6_liss3_25-26_080606 

 
Figur 2 ger en översikt över hur klassificeringen går till. Metoden (Probabilistic 
classifier) som använts för att klassa satellitdata ger en arealriktig skattning av de 
definierade skogsklasserna inom ett givet avrinningsområde. Metoden innebär även 
att man på pixelnivå kan kvantifiera osäkerheten i skattningen av varje enskild 
klass. Kort innebär klassningsförfarandet: 

 Bestäm målfunktion (i detta fall: sannolikheten för korrekt klassning) 
 Ta bort brus från bilderna 
 Ta bort outliers från referensdata (i detta fall Riksskogsinventeringen, 

RIS) 
 Beräkna informationsvärdet i de olika spektralbanden i satellitdata 
 Bestäm lämplig metrik 
 Bestäm lämpliga prototyper för de olika klasserna 
 Gör en icke-parametrisk klassning (målfunktionen maximeras) 
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 Kvalitetsdeklarera resultatet (sannolikhetsmatriser beräknas) 
 Beräkna sannolikheter för varje klass på pixelnivå 
 Beräkna entropi i varje pixel (osäkerhetsmått) 

Entropin indikerar hur säker klassningen är. I områden där entropin är hög kan 
kompletterande fältdatainsamling genomföras och därefter en omklassning baserad 
på nya data. Det har dock inte bedömts nödvändigt inom detta projekt. 
 Avslutningsvis har institutionens “virtuella” vattendragsnät (VIVAN, Nisell et 
al. 2007) använts för att ta fram de fyra pixlar (2 st 10*10 m på vardera sidan) som 
ligger närmast vattendraget i Viskan, Ätran, Nissan och Lagan. För att få så jäm-
förbara värden som möjligt har bara en pixel (25*25 m) använts på vardera sidan 
av vattendraget i Dalälven. Denna vattendragsnära skog har definierats med egna 
klasser baserat på klasserna i ovanstående tabeller. För varje skogsklass finns såle-
des en vattendragsnära respektive en mer avlägsen skogsklass, dvs. totalt 56 skogs- 
och myrklasser. 
 
Vattenkemiskt underlag 
Inom ramen för detta projekt har vi använt vattenkemiska data från slumpmässigt 
utvalda källvattendrag med skog, myr och fjäll som dominerande markslag i avrin-
ningsområdet. De synoptiska provtagningarna har som syfte att belysa den rums-
liga variationen inom respektive avrinningsområde. Proverna insamlades mellan 
den 10 augusti och 2 september 2009 i Dalälven och mellan den 31 maj och 7 juni 
2010 i Viskan, Ätran, Nissan och Lagan. Det har i detta arbete antagits att båda 
provtagningarna representerar sommarförhållanden. Det oberoende, statistiska 
urvalet i kombination med insamling av vattenprover från ca 100 vattendrag i re-
spektive område under en kort tidsperiod innebär att de studerade vattendragen ger 
en representativ bild av N- och P-halterna vid provtagningstillfället i hela populat-
ionen källvattendrag i de båda områdena. Urvalet är följaktligen betydligt bättre för 
att belysa rumslig variation än de subjektivt valda regionala och nationella tidsseri-
evattendrag, som tidigare använts.  

Delavrinningsområden (”delaro”) och utloppspunkter för källvattendragen i 
Dalälven, Viskan, Ätran, Nissan och Lagan har tagits fram utifrån institutionens 
“virtuella” vattendragsnät (VIVAN). Läget på dessa källvattendrag sammanfaller 
inte exakt med kartunderlag i digitalt eller pappersform som topokarta, vägkarta 
(”Blå kartan”) eller fastighetskarta. Utloppspunkterna har därför flyttats (vanligen 
något uppströms) så att de ska ligga i ett ”reellt” vattendrag i blå kartan/vägkartan 
(1:100 000) alternativt fastighetskartan. Ursprungskriterierna för att ett delaro ska 
ingå i provtagningen var: 

 en längd >= 2 500 m (troligtvis vattenförande året om) 
 Max 500 m från bilväg (motsvarande åtminstone enskild el. sämre bilväg 

i vägkartan/blå kartan och ”bättre” varianter) 
 Max 5 % jordbruksmark i delaro 
 Inga tätortsområden i delaro 
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Figur 2. Principskiss över arbetsgången då metoden Probabilistic Classifier används. 
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I underlaget med potentiella provtagningspunkter gjordes en slumpning med ett 
primärt urval av 100+50 punkter. Därefter gjordes en genomgång i GIS och jämfö-
relse med fastighetskartans, vägkartans respektive topokartans vattendrag för att 
avgöra om några punkter ur detta urval faller bort, t.ex. på grund av konstiga dräne-
ringsmönster i delaro (dikning t.ex.), konstiga flöden över vattendelare eller att 
vattendrag i delaro finns i ”virtuella” nätet (vilket gjorde att delaro skapades i 
första skedet) men saknas helt i det ”reella” vattendragsnätet. De första 100 källvat-
tendrag som motsvarade kvalitetskraven utgjorde därefter urvalet, medan övriga 
som uppfyllde kvalitetskraven utgjorde reserver. De senare användes i 2 (Dalälven) 
respektive 7 (Viskan-Lagan) fall då man i fält inte kunde nå provtagningspunkten 
p.g.a. hinder (vägbom etc.) eller då vattendraget var uttorkat eller dränerat över 
vattendelaren.  

Provtagningen i Dalälven (Figur 3a) utfördes av institutionens egen personal 
medan den i Viskan-Lagan utfördes av personal från länsstyrelserna i Västra Göta-
land, Jönköping och Hallands län. Figur 3b visar det Internet-baserade 
(http://infogis.ma.slu.se/map/headwater/) underlag länsstyrelserna haft för att iden-
tifiera provtagningsstationerna. Vattenproverna skickades till laboratoriet samma 
dag som de insamlades. Samtliga prover har analyserats med avseende på total-
kväve (N-tot), ammonium (NH4-N), nitrat (NO3-N), totalfosfor (P-tot) och fosfat 
(PO4-P) samt övrig baskemi inklusive flera metaller. Organiskt bundet kväve (N-
org) och residualfosfor (P-res) beräknades som skillnaden mellan totalhalt och 
oorganisk halt i enlighet med gängse metodik. Samtliga analyser har utförts med 
miljöövervakningens standardmetoder vid det SWEDAC ackrediterade laboratoriet 
på Institutionen för vatten och miljö, SLU. 

Motsvarande vattenkemiska underlag saknas för Ljusnan, vilket tillsammans 
med avsaknad av skogsklassning under myrmask (se ovan) innebär att en modell 
för att skatta N- och P-typhalter inte kan tas fram för detta avrinningsområde. 
 

 
Figur 3a. Provtagningsstationer i Dalälvens avrinningsområde. Röda = ingår i urvalet, Svarta kors 
= potentiella reservpunkter inom 5 km från utvalda punkter, Blå punkter = potentiella ytterligare 
punkter. 
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Figur 3b. Internet-baserad (http://infogis.ma.slu.se/map/headwater/) karta med möjlighet till 
zoomning. Del av länsstyrelsernas underlag för att identifiera provtagningsstationer i Viskan, 
Ätran, Nissan och Lagan (Jakob Nisell, Institutionen för vatten och miljö, SLU).  
Blå droppe = primärt urval, Röd droppe = reserv. 
 
Statistisk modell och aggregering av klasser 
Baserat på biomassa, medeltillväxt, hyggesareal samt skogs- och myrklasserna 
(Tabell 1) inom varje delavrinningsområde till de slumpmässigt utvalda bäckarna 
skapades modeller för att skatta typhalterna för ammonium (NH4-N), nitrat (NO3-
N), organiskt bundet kväve (Org-N), totalkväve (Tot-N), fosfat (PO4-P), residual-
fosfor (Res-P) och totalfosfor (Tot-P). Modeller baserade på samtliga 56 skogs och 
myrklasser (28*2 klasser) gav sämre förklaringsgrad än då de aggregerades till 14 
klasser enligt Tabell 4. Aggregeringen innebär att alla ålderskategorier för ett och 
samma trädslag hamnar i en gemensam klass, samt att de två klasserna med en 
andel lövskog på >50% slogs ihop. Vidare aggregerades 1 skogsklass och 4 myr-
klasser med en grundyta <3 m2/ha till en klass och 6 myrklasser med en grundyta 
>3 m2/ha till en klass. De båda hyggesklasserna i Västsverige lades dessutom ihop 
till en för att få en tidsperiod motsvarande 10 år som för Dalälven. Orsaken till 
detta var att arealen hyggen under den andra tidsperioden var onormalt stor i 
Västsverige, som en konsekvens av stormen Gudrun. Vi har därmed antagit att 
föryngringen och läckaget av N och P från hyggen följer ett likartat mönster i 
Dalälven och LAVI-områdena. Detta antagande kan ifrågasättas eftersom avkling-
ningen av näringsläckaget normalt sett går snabbare i södra Sverige, men detta 
måste ställas mot att man skapar en gemensam modell för de båda områdena som 
baseras på ett större antal observationer och mer utdragna gradienter både vad av-
ser skogens och myrens egenskaper samt bäckarnas kemi.  
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För att erhålla så många observationer och så stor haltvariation som möjligt har 
skogsbäckarna från Dalälven och Västsverige (LAVI) slagits ihop till en gemensam 
databas. Kravet har varit att >70% av avrinningsområdets yta ska vara klassificerat. 
Visst bortfall sker p.g.a. moln och i Dalälven även för ofullständig klassificering 
främst i fjällen och i Norge. Ett visst bortfall har även skett p.g.a. att områden med 
>5% betesmark, åkermark och exploaterad mark (SMD-data) inte tillåtits. I databa-
sen ingår 146 av de ursprungliga 209 skogsbäckarna med 60 från Dalälven och 86 
från Västsverige. 

De kemiska variablerna uppvisade lognormalfördelning (p<0,05, Kolmo-
gorov’s D, JMP 8.0.1) och modellerna har skapats utgående från logaritmerade (10 
som bas) halter med stegvis linjär regression (JMP 8.0.1). Endast statistiskt signifi-
kanta (p<0,05) parametrar har tillåtits ingå i modellerna. Residualplottarna för 
modellerna för NH4-N, NO3-N och Res-P tyder på heteroskedastiska fel i de lägre 
haltintervallen (trattformad varians vid halter under 15-20 µg/l), vilket är att för-
vänta. För PO4-P utgör de låga halterna snarare kategorier än kontinuerliga värden, 
vilket strider mot modellantagandena. Modellresultaten för dessa ämnen är därför 
osäkra i de lägre haltintervallen. 
 
Tabell 4. Definition av parametrar som använts för att skapa modellerna. Klasserna under kolum-
nen ”Definition” beskrivs i Tabell 1. 

Parametrar Definition Enhet 

biomassa_aro_tot =total biomassa i aro ton 

tillvaxt_aro =medeltillväxt i aro m3sk/ha 

%Tall≥70%_aro =(kl 1+7+13_aro)/aroarea % 

%Gran≥70%_aro =(kl 2+8+14_aro)/aroarea % 

%Övr_aro =(kl 3+9+15_aro)/aroarea % 

%Löv 20-50%_aro =(kl 4+10+16_aro)/aroarea % 

%Löv>50%_aro =(kl 5+6+11+12+17+18_aro)/aroarea % 

%Låg grundyta <3_aro =(kl 19+22+23+27_aro)/aroarea % 

%Hög grundyta ≥3_aro =(kl 20+21+24+25+26+28_aro)/aroarea % 

%hygge_aro =hygge/aroarea % 

biomassa_buff_tot = total biomassa i buffertzon ton 

tillvaxt_buff = medeltillväxt i buffertzon m3sk/ha 

%Tall≥70%_buff =(kl 1+7+13_buff)/area buffertzon % 

%Gran≥70%_buff =(kl 2+8+14_buff)/area buffertzon % 

%Övr_buff =(kl 3+9+15_buff)/area buffertzon % 

%Löv 20-50%_buff =(kl 4+10+16_buff)/area buffertzon % 

%Löv>50%_buff =(kl 5+6+11+12+17+18_buff)/area buffertzon % 

%Låg grundyta <3_buff =(kl 19+22+23+27_buff)/area buffertzon % 

%Hög grundyta ≥3_buff =(kl 20+21+24+25+26+28_buff)/area buffertzon % 

%hygge_buff =hygge/area buffertzon % 
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Bäckarnas och avrinningsområdenas karaktärer 
De utvalda skogsbäckarna uppvisade en stor vattenkemisk variation och med un-
dantag av pH och TOC förelåg statistiskt signifikant skilda haltnivåer (p<0,05, 
Wilcoxon test, JMP 8.0.1) mellan bäckarna i Dalälven och LAVI-området (Lagan, 
Nissan, Ätran och Viskan). Generellt sett förekom högre halter i LAVI-området. 
För Tot-N och Tot-P varierade halterna inom intervallen ca 100-2000 µg N/l re-
spektive ca 5-60 µg/l (Tabell 5). Huvuddelen Tot-N var organiskt bundet, men i 
Västsverige förekom tämligen höga halter både NO3-N och NH4-N jämfört med 
Dalälvsområdet. Även PO4-P var högre i Västsverige, men på en låg haltnivå. 

Även avrinningsområdenas och buffertzonernas karaktärer (Tabell 6 och 7) 
skiljde sig ofta åt mellan Dalälven och Västsverige. Avrinningsområdena var 
större, höjden över havet och andelen tallskog (%Tall≥70_aro) var högre i Daläl-
ven, medan biomassan (medel/ha) tillväxten, andelen gran (%Gran≥70_aro), löv 
(%Löv 20-50%_aro, %Löv >50%_aro) och hygge (%hygge_aro) var större i 
LAVI-området. Det senare kan delvis förklaras av stormen Gudruns framfart, som 
orsakat omfattande avverkningar efter januari 2005. För buffertzonerna finner man 
ett likartat mönster (Tabell 7). En av förklaringarna till den större arealen buffert-
zon i Dalälven är att zonens bredd är 25 m medan den bara är 20 m till LAVI-
bäckarna. Skillnaderna i biomassa och tillväxt är påtaglig mellan Dalälven och 
Västsverige, med i medeltal ca tre gånger så hög biomassa och dubbelt så hög till-
växt i LAVI-området. Tillväxtsiffrorna kan förefalla låga både för avrinningsområ-
det och buffertzonerna, men man ska då beakta att det är medeltillväxten inom 
området som skattats d.v.s. även myrimpediment och lågproduktiv skog påverkar 
värdet. 
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Tabell 5. Vattenkemin i de slumpmässigt utvalda bäckarna i avrinningsområdena till Dalälven, 
Viskan, Ätran, Nissan och Lagan (LAVI). 

Parameter  
Dalälven 

n=60 
LAVI 
n=86 

pH Min 4,31 4,41 
 Median 5,81 5,44 

ns Max 6,90 7,54 
 Mean 5,72 5,63 
 CV 13 13 
TOC [mg/l] Min 2,6 8,0 
 Median 23,7 25,1 

ns Max 58,3 51,7 
 Mean 24,3 27,1 
 CV 50 36 
Tot-N [ug/l] Min 62 259 
 Median 461 753 

p<0,001 Max 2050 2013 
 Mean 552 810 
 CV 63 37 
Org-N [ug/l] Min 56 236 
 Median 440 605 

p<0,001 Max 1779 1729 
 Mean 509 654 
 CV 61 39 
NO3-N [ug/l] Min 1 2 
 Median 5 52 

p<0,001 Max 719 616 
 Mean 30 81 
 CV 332 126 
NH4-N [ug/l] Min 3 2 
 Median 9 23 

p<0,001 Max 255 569 
 Mean 14 75 
 CV 231 156 
Tot-P [ug/l] Min 2 5 
 Median 11 17 

p<0,001 Max 44 66 
 Mean 14 20 
 CV 67 57 
Res-P [ug/l] Min 0 3 
 Median 7 10 

p<0,01 Max 39 44 
 Mean 9 12 
 CV 81 58 
PO4-P [ug/l] Min 2 2 
 Median 4 6 

p<0,001 Max 21 32 
 Mean 5 8 
 CV 64 72 
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Tabell 6. Egenskaper i avrinningsområdena till skogsbäckarna i Dalälven respektive Viskan, 
Ätran, Nissan och Lagan (LAVI) för de parametrar som använts för att skapa modellerna. 

Parameter  
Dalälven 

n=60 
LAVI 
n=86 

Aroarea (ha) Min 106 24 
  Median 203 108 

 p<0,001 Max 620 315 
  Mean 216 118 
  CV 37 45 
Höjd över havet (m) Min 66 53 
  Median 342 163 

 p<0,001 Max 667 326 
  Mean 356 175 
  CV 37 34 
biomassa_aro (ton/ha) Min 885 19868 
 Median 32480 96323 

p<0,001 Max 54929 150316 
 Mean 32451 94710 
 CV 34 24 
tillvaxt_aro (m3sk/ha) Min 0,8 0,7 
 Median 2,5 4,3 

p<0,001 Max 4,1 7,0 
 Mean 2,5 4,2 
 CV 31 27 
%Tall≥70%_aro Min 11% 2% 
 Median 26% 11% 

p<0,001 Max 66% 30% 
 Mean 28% 11% 
 CV 45 48 
%Gran≥70%_aro Min 1% 1% 
 Median 10% 22% 

p<0,001 Max 28% 63% 
 Mean 11% 23% 
 CV 62 49 
%Övr_aro Min 2% 2% 
 Median 9% 8% 

ns Max 18% 25% 
 Mean 9% 9% 
 CV 43 48 
%Löv 20-50%_aro Min 6% 2% 
 Median 14% 12% 

P<0,05 Max 32% 26% 
 Mean 15% 13% 
 CV 34 35 
%Löv>50%_aro Min 2% 0% 
 Median 5% 4% 

ns Max 12% 28% 
 Mean 5% 6% 
 CV 42 89 
%Låg grundyta <3 m2/ha_aro Min 1% 1% 
 Median 8% 5% 

p<0,01 Max 20% 77% 
 Mean 9% 9% 
 CV 52 136 
%Hög grundyta ≥3 m2/ha_aro Min 4% 2% 
 Median 11% 14% 

p<0,01 Max 41% 36% 
 Mean 13% 15% 
 CV 56 41 
%hygge_aro Min 0% 0% 
 Median 8% 11% 

P<0,05 Max 43% 46% 
 Mean 9% 13% 
 CV 90 76 
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Tabell 7. Egenskaper i buffertzonerna till skogsbäckarna i Dalälven respektive Viskan, Ätran, 
Nissan och Lagan (LAVI) för de parametrar som använts för att skapa modellerna. 

Parameter  
Dalälven 

n=60 
LAVI 
n=86 

Buffertarea (ha) Min 7,6 0,1 
  Median 9,8 1,4 

 p<0,001 Max 22,1 4,6 
  Mean 10,5 1,6 
  CV 24 68 
biomassa_buff (ton/ha) Min 0 18373 
 Median 36124 103388 

P<0,001 Max 59880 171706 
 Mean 34212 102977 
 CV 40 36 
tillvaxt_buff (m3sk/ha) Min 0,0 0,6 
 Median 2,5 4,6 

p<0,001 Max 4,3 8,2 
 Mean 2,4 4,6 
 CV 37 38 
%Tall≥70%_buff Min 3% 0% 
 Median 16% 8% 

p<0,001 Max 51% 28% 
 Mean 18% 10% 
 CV 54 76 
%Gran≥70%_buff Min 1% 0% 
 Median 11% 16% 

ns Max 46% 80% 
 Mean 13% 20% 
 CV 74 88 
%Övr_buff Min 2% 0% 
 Median 8% 7% 

ns Max 19% 63% 
 Mean 9% 9% 
 CV 54 106 
%Löv 20-50%_buff Min 5% 0% 
 Median 21% 16% 

p<0,01 Max 43% 74% 
 Mean 22% 19% 
 CV 33 76 
%Löv>50%_buff Min 2% 0% 
 Median 8% 4% 

p<0,001 Max 36% 64% 
 Mean 10% 9% 
 CV 68 150 
%Låg grundyta <3 m2/ha_buff Min 0% 0% 
 Median 9% 2% 

p<0,001 Max 31% 76% 
 Mean 11% 6% 
 CV 80 196 
%Hög grundyta ≥3 m2/ha_buff Min 2% 0% 
 Median 16% 14% 

ns Max 53% 82% 
 Mean 19% 17% 
 CV 59 85 
%hygge_buff Min 0% 0% 
 Median 4% 1% 

ns Max 62% 79% 
 Mean 7% 10% 
 CV 145 161 
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Resultat 
 
Modeller 
Modellerna är konstruerade enligt formeln; 

y = β0 + β1 x1 + β2 x2 + .... + βi xi + ε  
y responsvariabel  
x oberoende variabel 
β0 intercept  
β1 riktningskoeffecient för den första förklarande variabeln 
β2 riktningskoeffecient för den andra förklarande variabeln 
βi riktningskoeffecient för den i:te förklarande variabeln, and  
ε  återstående brus (felterm) 

För varje ämne visas en graf över sambandet mellan uppmätt och predikterad äm-
neshalt (log) samt en tabell med de parametervärden som krävs för att konstruera 
modellen. Halterna (y) i modellen är uttryckta i µg/l. Eftersom ämneshalterna är 
logaritmerade krävs antilogaritmering innan de faktiska halterna erhålls. Den hel-
dragna röda linjen i graferna är 1:1-linjen. 
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Totalkväve 
Totalkväve, Tot-N (r2 = 0,60; p<0,0001) 

 
 
Variabelvärden för y=Log(Tot-N) 
Variabel (x) β Prob>|t| 
Intercept 2,9697229 <,0001* 
tillvaxt_aro (m3sk/ha) 0,1381366 <,0001* 
tillvaxt_buff (m3sk/ha) -0,030633 0,0221* 
%Tall≥70%_aro -0,691472 <,0001* 
%Gran≥70%_aro -1,302262 <,0001* 
%Övr≥70%_aro -1,282394 0,0006* 
%Löv 20-50%_aro -1,486795 <,0001* 
%Löv>50%_aro -1,087872 0,0147* 
%Hög grundyta ≥3_aro 0,5608491 0,0086* 
%Gran≥70%_buff 0,4683242 0,0004* 
%Löv>50%_buff 0,2962038 0,0307* 
 
Termerna i modellen förefaller logiska. Tillväxt och hög grundyta i avrinningsom-
rådet utgör positiva termer medan hög andel skog (alla skogsklasser ingår) utgör 
negativa termer. Det senare indikerar att områden med mycket skog, men med låg 
tillväxt läcker mer kväve än skog med hög tillväxt. Exempel på sådan skog kan 
vara överårig skog, skog i fjällnära områden och i anslutning till olika typer av 
impediment som myr och hällmark. Tillväxten i buffertzonen är däremot negativt 
korrelerad med ämneshalten, medan hög andel gran och löv i buffertsonen är posi-
tivt korrelerade. Buffertzoner med mycket gran (≥70%) och löv (>50%) ger följakt-
ligen högre kvävehalter, men om tillväxten är hög minskar den. Även i buffertzo-
nen kan man följaktligen förvänta att gammal skog med låg tillväxt läcker mer 
kväve än yngre och mer växtliga bestånd. En modifierad version av modellen, då 
parametrar baserade på data från buffertzonen avlägsnats, visar 7% sämre förkla-
ringsgrad jämfört med ovanstående modell, r2=0,53 respektive r2=0,60. Man kan 
följaktligen inte bortse från buffertzonen betydelse för halten Tot-N i skogsvatten-
drag. 
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Organiskt bundet kväve 
Organiskt bundet kväve, Org-N (r2 = 0,42; p<0,0001) 

 
Variabelvärden för y=Log(Org-N) 
Variabel (x) β Prob>|t| 
Intercept 2,3011505 <,0001* 
tillvaxt_aro (m3sk/ha) 0,0515877 <,0001* 
%Löv 20-50%_aro -0,873542 0,0082* 
%Hög grundyta ≥3_aro 1,4044292 <,0001* 
%hygge_aro 0,6390392 0,0009* 
%Gran≥70%_buff 0,2427137 0,0269* 
%Låg grundyta <3_buff 0,4609417 0,0086* 
 
Termerna i modellen förefaller logiska. Precis som för Tot-N är tillväxten i avrin-
ningsområdet positivt korrelerad med halten Org-N. Även andelen hyggen och 
myrmarker med hög grundyta i avrinningsområdet uppvisar positiv korrelation, 
vilket är att förvänta utgående från tidigare kunskap, som visat att flödet av orga-
niskt material är hög från sådana områden. Skog med 20-50% löv korrelerar nega-
tivt, vilket skulle kunna förklaras av att sådana områden sannolikt utgörs av ogall-
rade ungskogar med hög tillväxt och stort kväveupptag. Andelen myr med låg 
grundyta och stor andel granskog i buffertzonen uppvisar positiv korrelation med 
Org-N. Myrmarkernas bidrag av organiskt material är välkänd och den stora pro-
duktionen av förna i granbestånd likaså. Resultaten indikerar att buffertzonens 
karaktär har betydelse även för skogsbäckarnas halter av Org-N.  

Ett alternativ till att skatta Org-N med ovanstående modell är att beräkna det 
med de simulerade halterna av Tot-N, NO3-N och NH4-N enligt formeln: 

Org-N = Tot-N – NO3-N – NH4-N 

Med denna beräkningsmetod blir summan av de olika N-fraktionerna alltid lika 
med Tot-N och metoden har därför använts för att skatta typhalterna av Org-N i 
PLC5-områdena. 
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Nitrat 
Nitrat, NO3-N (r2 = 0,48; p<0,0001) 

 
Variabelvärden för y=Log(NO3-N) 
Variabel (x) β Prob>|t| 
Intercept -1,141628 <,0001* 
tillvaxt_aro (m3sk/ha) 0,3928595 <,0001* 
%Låg grundyta <3_aro 2,9349275 <,0001* 
%Hög grundyta ≥3_aro 2,1235539 0,0024* 
%hygge_aro 3,5180767 <,0001* 
%Tall≥70%_buff 0,9459812 0,0676 
 
Termerna i modellen förefaller logiska, men modellresultaten är osäkra vid halter 
under 15-20 µg NO3-N/l samt vid höga halter (heteroskedastiskt fel, se ovan). De 
senare underskattas. Tillväxten i avrinningsområdet är positivt korrelerad med 
halten NO3-N, vilket bara delvis var förväntat. Vid hög tillväxt borde allt mineral-
kväve snabbt assimileras, men det är väl känt att jämfört med andra delar av landet 
kan de bördigaste skogarna i Västsverige läcka något mer nitrat. Eftersom en del 
LAVI-bäckar återfinns i dessa kustnära områden är det inte osannolikt att modellen 
lyckats fånga in sådana mer kväverika förhållanden. Den maximala medeltillväxten 
i LAVI-avrinningsområdena uppgår till 7 m3sk/ha, vilket indikerar mycket bördiga 
förhållanden eftersom även impediment och lågproduktiv skog sänker medeltill-
växten. Även andelen hyggen och myrmarker (samtliga klasser) i avrinningsområ-
det uppvisar positiv korrelation. Att andelen hyggen ökar nitrathalten är välkänt, 
men att även myrmarkerna skulle göra det är inte lika självklart. Vår tolkning är att 
vattenproverna insamlats sommartid, vilket sannolikt sammanfallit med tämligen 
låga grundvattennivåer och därmed mineralisering, oxidation och nitrifiering i 
myrmarkerna. Även andelen tallskog i buffertzonen uppvisar en positiv korrelation, 
vilket är en indikation på torra och genomsläppliga jordar eller fuktig torvmark 
dominerad av tall. Båda dessa marktyper har potential att transportera respektive 
leverera nitrat. På övriga ståndorter dominerar vanligtvis gran och löv. 
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Ammonium 
Ammonium, NH4-N (r2 = 0,47; p<0,0001) 

 
 
Variabelvärden för y=Log(NH4-N) 
Variabel (x) β Prob>|t| 
Intercept -0,636674 0,0023* 
tillvaxt_aro (m3sk/ha) 0,2646119 <,0001* 
%Låg grundyta <3_aro 3,3917673 <,0001* 
%Hög grundyta ≥3_aro 2,841526 <,0001* 
%hygge_aro 1,2199936 0,0025* 
%Tall≥70%_buff 1,0487486 0,0086* 

 
Termerna i modellen förefaller logiska, men modellresultaten är osäkra vid halter 
under 15-20 µg NH4-N/l samt vid höga halter (heteroskedastiskt fel, se ovan). I 
modellerna för ammonium och nitrat ingår exakt samma parametrar, vilket indike-
rar att tillväxt, hyggen och myrmark har potential att frigöra mineralkväve. I det 
ena fallet sker det under oxiska förhållanden (NO3-N) och i det andra fallet under 
anoxiska förhållanden (NH4-N). 
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Totalfosfor 
Tot-P (r2 = 0,31; p<0,0001) 

 
 
Variabelvärden för y=Log(Tot-P) 
Variabel (x) β Prob>|t| 
Intercept 1,058277 <,0001* 
tillvaxt_aro (m3sk/ha) 0,1020325 <,0001* 
%Tall≥70%_aro -0,458957 0,0047* 
%Gran≥70%_aro -1,091409 0,0006* 
%Löv 20-50%_aro -1,395718 <,0001* 
%Hög grundyta ≥3_aro 0,70146 0,0090* 
%Gran≥70%_buff 0,4056026 0,0058* 
%Löv>50%_buff 0,4040917 0,0164* 

 
Termerna i modellen förefaller logiska. Modellen visar osäkerhet vid lägre halter 
och en underskattning för de högre halterna. Precis som för Tot-N uppvisar tillväxt 
och hög grundyta i avrinningsområdet positiv korrelation med halten Tot-P medan 
andelen tall, gran och Löv (20-50%) i avrinningsområdet är negativt korrelerade. 
Det senare indikerar att områden med mycket tall-, gran- och lövskog, men med 
låg tillväxt läcker mer fosfor än skog med hög tillväxt. Exempel på sådan skog kan 
vara överårig skog, skog i fjällnära områden och i anslutning till olika typer av 
impediment som myr och hällmark. I buffertzonen, å andra sidan, uppvisar gran 
och löv (>50%) ett positivt samband med halten Tot-P, vilket indikerar tillförsel 
från bördig granskog och lövdominerade bestånd. En modifierad version av mo-
dellen, då parametrar baserade på data från buffertzonen avlägsnats, visar 6% 
sämre förklaringsgrad jämfört med ovanstående modell, r2=0,25 respektive 
r2=0,31. Man kan följaktligen inte bortse från buffertzonen betydelse för halten 
Tot-P i skogsvattendrag. 
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Residualfosfor 
Ingen trovärdig modell har kunnat skapas för residualfosfor (Res-P). Förklarings-
graden understiger 11% (r2=0,11) för samtliga ansatser. Det lämpligaste sättet att 
beräkna Res-P är därför att beräkna skillnaden mellen simulerad Tot-P och PO4-P 
(Res-P = Tot-P - PO4-P). 
 
Fosfatfosfor 

PO4-P (r2 = 0,22; p<0,0001) 

 
 
Variabelvärden för y=Log(PO4-P) 
Variabel (x) β Prob>|t| 
Intercept 0,5435723 <,0001* 
tillvaxt_buff (m3sk/ha) 0,0637748 <,0001* 
%Löv>50%_aro -1,994722 0,0005* 
%hygge_buff 0,4982547 0,0008* 
 
Termerna i modellen är mycket osäkra p.g.a. modellens låga förklaringsgrad. In-
tressant att notera är att två av modellparametrarna är kopplade till buffertzonen, 
samt att det är andelen hygge och tillväxten som utgör dessa. Negativ korrelation 
mellan halten PO4-P och andelen lövskog i avrinningsområdet kan vara kopplat till 
fjällbjörkskogen i norra Dalarna, med extremt låga fosforhalter, fått genomslag i 
modellen. 
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Nya typhalter jämför med PLC5 
Inom ramen för PLC5 framräknades typhalterna för Tot-N och Tot-P i skog, myr 
och fjäll på olika sätt i norra och södra Sverige. I norr utnyttjade man haltens sam-
band med höjden över havet, medan man i för södra Sverige använde konstanter. 
Av Figur 4 framgår hur halterna Tot-N och Tot-P fördelar sig i PLC5-
avrinningsområdena i Dalälven och LAVI områdena.  
   

 

   
 
Figur 4. Nya simulerade typhalter för Tot-N (övre) och Tot-P (undre) i skogsbäckar (y-axel) 
jämfört med typhalterna för skog i PLC5 (x-axel) för Dalälven. 
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De båda skattningsmetoderna ger statistiskt signifikant skilda resultat (p<0,001, 
Wilcoxon sign-rank) med betydligt högre typhalter både för Tot-N och Tot-P med 
den nya metoden. Medianvärdet för typhalterna är 705 och 17 µg/l för Tot-N re-
spektive Tot-P, vilket kan jämföras med typhalterna inom PLC5, som var 373 re-
spektive 11 µg/l. Man ska då beakta att den nya modellen är baserad enbart på 
sommarvärden från ett år medan typhalterna för PLC5 togs fram som medianvär-
den från tidsserier med både säsongs- och mellanårlig variation. Den framtagna 
modellen tenderar att ge högre värden än PLC5-modellen särskilt vid höga halter. 
De skattade typhalterna ligger dock väl inom de koncentrationer som uppmätts i de 
slumpmässigt utvalda skogs-, myr- och fjällvattendragen i Dalarna, vilket indikerar 
att typhalterna inom PLC5 var för låga. 

PLC5-typhalterna för Tot-N i skog och myr var i LAVI-området satta till kons-
tanterna 430 eller 520 µg/l (skog) respektive 831 eller 955 µg/l (myr), vilket kan 
jämföras med kvartilavståndet (25%-percentil till 75%-percentil) för typhalterna 
som tagits fram med den nya modellen, 640-878 µg/l (median 772 µg/l). Haltinter-
vallen för Tot-N är mer likvärda i LAVI-området, men det behövs betydande andel 
myr för att man ska nå upp till de nya typhalterna. Inom PLC5 användes genomgå-
ende 8 µg/l som typhalt för Tot-P oavsett om det var skog eller myr. Detta är be-
tydligt lägre än de 21-26 µg/l (kvartilavstånd) som den nya modellen gett som 
typhalt. 

Baserat på de nya beräkningsmodellerna fördelar sig typhalterna för de olika 
fraktionerna av N och P geografiskt i Dalälven, Ljusnan och LAVI-områdena i 
enlighet med Figur 5. I Dalälven förekommer avrinningsområden i Norge och där 
är klassningen mycket osäker på grund av betydligt sämre underlag om skogs- och 
myrtillstånd (RIS-data saknas) till den probalistiska klassificeringen. Typhalterna 
Tot-N uppvisar inget tydligt mönster i Dalälven, medan det främst är de inre delar-
na av LAVI-området som uppvisar höga typhalter (Figur 5a). Detta återspeglar i 
hög grad typhalterna för Org-N. Även typhalterna för NO3-N och NH4-N är högre 
i inlandet både i Dalälven och LAVI-områdena. Dessutom är höga typhalter NO3-
N generellt sett mer vanligt förekommande i Dalälven än i LAVI-området. Detta 
förhållande är oväntat med tanke på den högre tillväxten och andelen hyggen i 
söder.  

Typhalterna Tot-P är generellt sett högre i LAVI-området jämfört med Daläl-
ven (Figur 5b), men i kustområdet till Bottenhavet är halterna lika höga som i 
Västsverige. Även fosfathalterna förefaller vara högre i inlandet än i kustområdet 
särskilt i LAVI-området. Res-P är dock högre i kustområdet i både Dalälven och 
LAVI-områdena. I det senare sträcker sig högre halter Res-P även in mot Vättern i 
norr och in mot Växjö i söder. Orsaken till dessa geografiska mönster har inte ana-
lyserats i detalj, men fosfathalten styrs i hög grad av tillväxt och hyggen i buffert-
zonen och de inre delarna av LAVI-området har hög tillväxt och stora delar av 
landskapet drabbades av stormen Gudrun. 
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Figur 5a. Nya simulerade typhalter för Tot-N, Org-N, NO3-N och NH4-N i Dalälvens, Viskans, 
Ätrans, Nissans och Lagans delavrinningsområden ( PLC5). 
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Figur 5b. Nya simulerade typhalter för Tot-P, Res-P och PO4-P i Dalälvens, Viskans, Ätrans, 
Nissans och Lagans delavrinningsområden ( PLC5). 
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Diskussion 
Modellernas förklaringsgrad för Tot-N (r2=0,60) och Tot-P (r2=0,31) är betydligt 
bättre än de som användes i norra Sverige inom ramen för PLC5 (r2=0,25 respek-
tive (r2=0,11), vilket tyder på att det dels föreligger samband mellan avrinningsom-
rådets egenskaper och N och P halterna och dels att probabilistisk klassning är en 
användbar metod för att skatta dessa egenskaper. Man kan också konstatera att den 
senare slutsatsen gäller trots att klassningar är baserade på satellitscener med olika 
rumslig upplösning och representerande olika tidpunkter. Att så är fallet kan tro-
ligtvis förklaras av att i ett kortare tidsperspektiv är skog och myr tämligen kon-
stanta företeelser i landskapet. Produktiv skog har en generationscykel på 60-140 år 
i LAVI och Dalälven och med en föryngringstakt av <1% per år ska man inte för-
vänta allt för stora förändringar under 10-15 år, vilket motsvarar den tidsperiod 
som satellitscenerna representerar. Myrmarkerna förändras inte mätbart under en så 
kort tidsperiod. I LAVI-området har vi även fått med den stora areal hyggen som 
uppkom som en konsekvens av stormen Gudrun. Variationen i rumslig upplösning 
mellan Dalälven och LAVI-områdena påverkar sannolikt resultaten, men inte i 
sådan omfattning att sambanden mellan halter och avrinningsområdets egenskaper 
släcks ut. Däremot är det troligt att korrelationerna i modellerna påverkats negativt 
och gett sämre förklaringsgrad än teoretiskt möjligt. 

Ytterligare en förbättring jämfört med PLC5 är att Tot-N och Tot-P i södra 
Sverige samt oorganiskt kväve och fosfat inte längre behöver hanteras som kon-
stanter. Modellerna för de oorganiska fraktionerna är dock osäkra särskilt vid låga 
och höga värden p.g.a. heteroskedastiska fel samt för fosfat även låg förklarings-
grad (r2=0,22). 

Tillväxt utgör en viktig parameter för de flesta modellerna, vilket innebär att 
varje form av skogsskötselåtgärd som påverkar tillväxten kommer att påverka typ-
halten. Det är dock viktigt att notera att det krävs förändringar över tämligen stora 
arealer eftersom den är beräknad som medelvärdet för avrinningsområdet och med 
hänsyn till trädslag och trädålder. Rent hypotetiskt skulle tillväxten kunna påverkas 
av t.ex. gallringar, men eftersom skötselåtgärden innebär både ökning av tillväxten 
(träd som lämnas kvar) och minskar (träd som tas bort) är den totala effekten osä-
ker. Andelen hyggen, som reducerar tillväxten markant, påverkar primärt halterna 
oorganiskt kväve och fosfor, vilket är rimligt. Gamla hyggen (ungskog) påverkar 
även trädslagsblandningen (mycket löv vanligtvis), vilket i sin tur påverkar de 
flesta modellerna. 

Intressant att notera är att flera av modellerna förbättras av introduktion av pa-
rametrar som beskriver egenskaperna i de vattendragsnära områdena (buffertzoner-
na). Det virtuella vattendragsnätet är rumsligt osäkert placerat i landskapet, vilket 
introducerar betydande osäkerhet. Trots det erhålls bättre modeller med högre för-
klaringsgrad då dessa variabler ingår. Vi har även konstaterat att de generaliserade 
vattendragen i t.ex. blå kartan också uppvisar betydande osäkerhet i den rumsliga 
dragningen. Vår förhoppning är att den nya höjddatabas som lantmäteriet tar fram 
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(2*2 m pixlar, medelfel 10% av medelfelet för nuvarande höjddatabas) kommer att 
förbättra möjligheterna att korrekt placera ut vattendragen i landskapet. 
Typhalterna som tagits fram förefaller ge tämligen logiska rumsliga mönster (Figur 
5), men det återstår att mer i detalj tolka orsakerna till dessa. Detta har dock inte 
ingått i vårt uppdrag, vilket innebär att vi endast översiktligt kommenterat upp-
komna mönster. Typhalterna är dessutom betydligt högre än de som användes inom 
PLC5. Orsaken till detta är att analysresultaten från de slumpmässigt utvalda vat-
tendragen visar att sommartid kan närsalthalterna i skogs- och myrbäckar vara 
betydligt högre än medel- och medianvärden från längre tidsperioder, som även 
innehåller säsongs- och mellanårlig variation. De presenterade typhalterna kan 
därför inte okritiskt användas för t.ex. källfördelningsmodellering. För det krävs 
modeller baserade på vattenkemisk information även från andra årstider (se nedan) 
Föreliggande arbete har som primärt syfte att beskriva rumslig variation, men i 
ansökan hade vi även ambitionen att förbättra underlaget för att skatta typhalternas 
tidsmässiga variation. Tyvärr har det senare målet inte kunnat uppfyllas eftersom 
det saknas tidsmässigt upprepade provtagningar av slumpmässigt insamlad vatten-
kemisk data. Vi har försökt att finna data från fler regionala och nationella trend-
vattendrag i Dalälven och LAVI-områdena, men har endast fått tillgång till en 
handfull sådana som inte tidigare använts för att skatta den temporala variationen 
och som användes inom ramen för PLC5. Vår bedömning är därför att PLC5-
metodiken är den för tillfället bästa möjliga för att skatta tidsmässig variation och 
att det inte finns skäl att ändra på den.  

Blickar vi in i framtiden ser vi stora möjligheter att ytterligare förbättra mo-
dellernas både rumsliga och tidsmässiga precision och för att använda metodiken 
över hela Sverige. De förbättringar som krävs är då främst tillgång till enhetliga 
satellitdata från ett begränsat tidsfönster för framtagande av differensbilder (an-
vänds för klassning av löv) och probabilistisk klassificering, en höjddatabas med 
högre rumslig (x-, y- och z-led) upplösning och förnyad simulering av ett virtuellt 
vattendragsnät alternativt en förbättrad vattendragskarta samt upprepad provtag-
ning (data bör finnas från vår, sommar, höst och vinter) av slumpmässigt utvalda 
skogs- och myrvattendrag för förbättrad skattning av den temporala variationen i 
typhalterna. Den teknikutveckling som krävs på satellitscen- och höjddatabassidan 
bör finnas tillgänglig inom en treårsperiod, medan det inte finns medel avsatta för 
provtagning och analys av slumpmässigt insamlade prover från olika årstider. 
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