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Bakgrund 
Den främsta orsaken till försurningen av skogsmarken är depositionen av långväga 
transporterade svavel- och kväveföroreningar, som kulminerade i början av 70-
talet. Effekterna på skogsmarken påvisades under 80-talet (Falkengren-Grerup et 
al. 1987; Tamm och Hallbäcken 1988; Eriksson et al. 1992) och man kan se tydliga 
mönster i kartor över markens pH och andra variabler med koppling till markens 
surhetstillstånd som också speglar depositionsmönstren (www-markinfo.slu.se). 
Idag är svaveldepositionen kraftigt reducerad medan kvävedepositionen minskat i 
långsammare takt och utgör fortfarande ett problem tillsammans med ökande bio-
logisk försurning pga. ett intensivare skogsbruk. Detta kan påverka skogsmarkens 
förmåga till återhämtning negativt. Dessutom kan upplagrade mängder svavel ge 
upphov till bildning av syra när det frigörs, vilket sammantaget kan leda till att 
återhämtningen blir långsam eller uteblir helt. 
 
Bedömningsgrunder för surhetstillstånd 
Skogsmarkens surhetstillstånd beskrivs av tillståndsklasser som baserar sig på pH, 
effektiv basmättnadsgrad och utbytbar mängd aluminium i markprofilens B-
horisont (Naturvårdsverket 1999; Tabell 1). Dessa variabler är enkla att bestämma 
och förekommer i övervakningen av skogsmarkens tillstånd inom Markinventer-
ingen. Bedömningsgrunderna gäller för frisk till fuktig fastmark (ej torvmark) som 
är bevuxen med medelålders till äldre skog. Tillståndsklasserna speglar inte direkt 
graden av försurning orsakad av syradeposition, vilket lett till kritik av bedöm-
ningsgrunderna (Skyllberg et al. 2001; Gustafsson et al. 2001). Det vore t ex önsk-
värt att även inkludera halten löst aluminium i markvattnet (Gustafsson et al. 2001) 
som ger ett bättre mått på markens känslighet och är starkare kopplat till sur depo-
sition, men denna variabel är svår att bestämma i större skala. 
 
Tabell 1. Tillståndsklasser för bedömning av skogsmarkens surhetsgrad enligt bedömningsgrun-
derna (Naturvårdsverket 1999). Värdena avser markens B-horisont. 

Klass Surhetsgrad pH (H2O) Effektiv bas- 
mättnadgrad 

(%) 

Utbytbart alumini-
um 

(mmol kgTS
-1) 

1-2 Låg ≥ 5,5 ≥ 50 ≤ 3 
3 Måttlig 4,4-5,5 10-50 3-10 
4 Hög 4,0-4,4 6-10 10-12 
5 Mycket hög <4,0 <6 >12 

 
Vid bedömning av försurningstrenden kan dock fördelningen mellan klasserna 
studeras vid olika tidpunkter och förskjutningar mellan klasserna bör spegla för-
ändringar i markens surhetstillstånd. Bedömningsgrundernas tillståndsklasser fyller 
sin funktion genom att de speglar markens surhetstillstånd och att de integrerar 
information om tre centrala variabler i en tillståndsklass. Vid bedömning av försur-
ningskänsligheten bör hänsyn dessutom tas till den nuvarande depositionsnivå och 
markens bördighet. Som grund av för uppföljning av markens surhetstillstånd och 
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dess utveckling har vi här använt en indelning av Sverige i tre regioner (Figur 1) 
som dels speglar graden av försurningspåverkan genom depositionen och dels gra-
dienter i klimat och tillväxtförhållanden. 

56º

60º

64º

68º

Norrland

Sydvästra

Mellersta och östra

0 100 200 300

Km  
Figur 1. Regionindelning för uppföljning av markens surhetstillstånd och dess utveckling. 

 
Markinventeringen 
Utvärderingen baserar sig på Markinventeringen (MI, kallad Ståndortskarteringen 
under åren 1983-2002) som är en nationell återkommande inventering av skogs-
mark som utförs parallellt med Riksskogstaxeringen (http://www-ris.slu.se). Totalt 
omfattar inventeringen ca 23000 permanenta ytor varav kemiska analyser utförs på 
prover från en delmängd av ytorna. Datahanteringen inom MI utgör en kedja från 
registrering i fältdatorer och vid laboratoriet till uppbyggnaden av den slutgiltiga 
databasen. I hela denna kedja utförs en rad kontroller och det sker även ett löpande 
arbete med att förbättra datakvaliteten inom inventeringen (Stendahl & Löfgren 
2005).  

Materialet som används i denna utvärdering är kemiska data från markens mi-
neraljord vilket motsvarar knappt 25 % av provytorna i inventeringen. Urvalskrite-
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rierna som har använts är samma som för bedömningsgrunderna, dvs. torra, friska 
och fuktiga marker utan torvlager (< 30 cm organisk horisont) som är bevuxen med 
medelålders till äldre skog (huggningsklass C och D). De markvariabler som an-
vänts är pH mätt i vatten, utbytbart kalcium, magnesium, kalium och natrium, och 
aluminium, samt den titrerbara aciditeten (TA) i B-horisonten. Den effektiva bas-
mättnaden beräknades som kvoten: ∑ (Ca Mg K Na) / ∑ (Ca Mg K Na Al). Kor-
rektioner av pH och halterna av baskatjoner har gjorts för data från perioden 1983-
1987 utifrån funktioner enligt Karltun (1998).  
 
Skogsmarkens tillstånd 
Skogsmarkens surhetstillstånd kan illustreras med en karta över markens pH (Figur 
2) som visar en tydlig gradient med lägst pH värden i sydväst och gradvis ökande 
värde mot nordöst för att sedan öka norrut. Avvikelser från detta mönster före-
kommer lokalt främst beroende på geologins inverkan på markens buffringsförmå-
ga. Områden med kalkhaltig berggrund eller kalkhaltiga jordar (t ex nordöstra Upp-
land) har de högsta pH värdena i landet, medan områden med svårvittrad berg-
grund (t ex nordvästra Dalarnas sandstensområden) är surare än sin närmaste om-
givning.  
 

 
Figur 2. Tillståndet i skogsmarken avseende pH i B-horisonten, C:N kvoten i O-horisonten och 
dominerande tillståndsklass enligt bedömningsgrunderna för markens surhetstillstånd. Färgnyan-
sen anger dominansgraden av respektive klass inom en 50 km radie (mörk nyans >50%, ljus 
nyans <50%). (Markinventeringen 1993-2002). 

 
Kartan över utbredningen av tillståndsklasserna (Figur 2) visar på samma mönster, 
med marker som domineras av hög och mycket hög surhetsgrad starkt koncentre-
rade till sydvästra Sverige. Det förekommer dock ett område med hög surhetsgrad i 
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västra Jämtland, fast här inverkar områdets sedimentära berggrund som har natur-
ligt höga aluminiumhalter, dvs. klassningen kan ej hänföras till sur deposition. 
Statistiken för pH, effektiv basmättnad och utbytbart aluminium (Tabell 2) för de 
tre regionerna visar även upp mönstret med minskande surhet mot norr, men för 
basmättnaden har mellersta och sydöstra Sverige högst värden. 
 
Tabell 2. Tillståndet i skogsmarken för variablerna pH, basmättnaden och utbytbart aluminium i 
markens B-horisont för perioden 1993-2002 (baserat på Ståndortskarteringen). 

 
Percentil 

 
Sydvästra 

 
Mellersta/ 
sydöstra 

Norrland 
 

pH 10:e 4.28 4.43 4.49 
 50:e 4.67 4.78 4.86 
 90:e 5.21 5.60 5.29 
     
Effektiv  10:e 5.1 6.8 7.5 
basmättnad (%) 50:e 10.3 17.8 19.9 
 90:e 52.9 92.9 66.3 
     
Al3+ (mmol kgTS

-1) 10:e 2.1 0.7 1.2 
 50:e 6.8 5.5 4.7 
 90:e 15.5 14.0 12.6 

 
Detta kan förklaras av förekomsten av kalkrika marker med mycket god vittrings-
förmåga, vilket tydligast kan ses i ett betydligt högre värde för 90 % percentilen för 
denna region. Markens C:N kvot påverkas även av depositionen och speglar där-
med också markens försurningsgrad. Den ökar generellt från söder till norr med 
undantag för visa områden (Figur 2). De lägsta kvoterna förekommer i sydvästli-
gaste Sverige och runt Mälardalen. De mönster i markens surhetsgrad som kan 
utläsas stämmer överens med depositionsmönstret för svavel och kväve, men även 
skillnader i historisk markanvändning kan ha bidragit till detta. Intensivt brukande 
av marken under 1800-talet följt av beskogning och successivt ökande tillväxt kan 
också ha bidragit till detta mönster (Skyllberg et al. 2001). 
 
Trädslagets påverkan 
Skillnader i markens syra-basstatus har undersökts utifrån Markinventeringens 
databas i en annan mer omfattande rapport (Nilsson et al. 2007) och här ges en kort 
sammanfattning av resultaten. Trädslagets påverkan är tydligast i markens humus-
skikt och den största enskilda effekten är att lövträdsbestånd har högre pH och 
basmättnadsgrad. Skillnaden mellan gran och tall är mindre, men tall har ett något 
lägre pH värde i humusskiktet. Markens B-horisont speglar i högre grad försur-
ningspåverkan på marken genom depositionen och i denna horisont är skillnaderna 
mellan trädslagen mindre än i humusskiktet. Högst pH värde och basmättnad hade 
tall-, följt av lövträds- och granbestånd. I föreliggande rapport var pH värdet för 
lövträdsbestånd något högre än för tallbestånd (Tabell 3), men granbestånden hade 
klart lägst pH värde. Urvalet av provytor skilde sig dock något mellan undersök-
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ningarna. Eftersom skillnaderna mellan trädslagen var små i B-horisontens syra-
basstatus kan man dra slutsatsen att regionala mönster baserade på denna horisont 
inte kan förklaras av skillnader i trädslag. 
 
Tabell 3. Förändringar i markens pH i B-horisont under perioden 1983-2003 baserat på Stånd-
ortskarteringen. Analysen är gjord med en mixad statistisk modell där värdena anger modellerat 
utgångstillstånd tillsammans med årlig förändring. Olika utgångsvärden indikerar signifikanta 
skillnader i medelvärde mellan klasserna. Signifikansgraden anges med stjärna (*, ** och *** 
motsvarar p<0.10, p<0.05 och p<0.01). 

Region Värde1982  Jordmån Värde1982

Norrland 4.73  Brunjord 4.77 
Mellersta/sydöstra 4.73  Podsoler 4.57 
Sydvästra 4.56  Sumpjordar 4.72 
     
Trend (år-1) 0.0099***  Trend (år-1) 0.0162***

     
Fuktighet Värde1982  Trädslag Värde1982

Torr 4.55  Tall 4.70 
Frisk 4.65  Gran 4.64 
Fuktig 4.77  Löv 4.79 
     
Trend (år-1) 0.0112***  Trend (år-1) 0.0100***

 
 
Trender i markens surhetstillstånd 
Förändringarna över tiden har studerats genom att följa utvecklingen av tillstånds-
klassernas utbredning och genom att studera förändringar hos enskilda variabler 
som påverkas vid försurning av marken. Skogsmarkens fördelning mellan till-
ståndsklasserna visar på ett klart förbättrat surhetstillstånd under den studerade 
perioden (Figur 3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A. Norrland     B. Mellersta/sydöstra Sverige 
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C. Sydvästra Sverige    D. Andel i tillståndsklasser 4 & 5 
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Figur 3. Fördelningen av skogsmarken mellan tillståndsklasserna över tidsperioden 1983-2003 (A-
C), samt utvecklingen av andelen sur och mycket sur mark (tillståndsklass 4 och 5) i olika regio-
ner (D). Notera att värdena baserar sig på överlappande 5-årsintervall. (Markinventeringen 1985-
2003). 

 
Förskjutningen från de två suraste tillståndsklasserna till klassen måttligt surt till-
stånd är mycket kraftig i sydvästra Sverige, från 48 % under perioden 1985-1987 
till 21 % under den senaste perioden 1999-2003. Andelen mark med låg surhets-
grad har dock endast ökat marginellt under samma period. I de övriga regionerna 
har förekomsten av de suraste klasserna också minskat fast betydligt måttligare, 
medan däremot någon ökning i andelen mark med låg surhetsgrad inte kan påvisas. 
Den minskade förekomsten av de två suraste klasserna kan följas över tiden i kart-
serien över frekvensen skogsmark i de två suraste tillståndsklasserna (Figur 4). 
Minskningen är tydligast i sydväst och avtar sedan norrut.  
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Figur 4. Den geografiska fördelningen av sur och mycket sur skogsmark i Sverige för tidsperio-
derna 1985-1987, 1993-1998 och 1999-2003. Figuren anger fraktionen av skogsmarken som 
tillhör dessa tillståndsklasser och det prickade området i kartan från 1985-1987 indikerar att resul-
tatet baserar sig på mindre än 10 ytor. (Markinventeringen 1985-2003). 

 
Resultaten från förändringen av pH värdet i B-horisonten visar på en generell ök-
ning som är av storleksordningen 0,1 pH enhet/10 år under den studerade perioden. 
Den visar också att pH värdet skiljer sig mellan regionerna, men också mellan 
jordmånsklasser, fuktighetsklasser och beroende på trädslaget (Tabell 3). En kart-
läggning av förändringen mellan 80- och 90-talets data visar hur denna fördelar sig 
geografiskt (Figur 5).  
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Figur 5. Förändringen i pH värdet för markens B-horisont mellan perioden 1983-1987 och perio-
den 1993-2002. Punkterna i kartan anger svaga eller icke-signifikanta skillnader, medan avsak-
naden av punkter betyder att skillnaderna är signifikanta. (Markinventeringen 1983-2002). 

 
Signifikanta ökningar i pH förekommer i större delen av landet. Det bör dock på-
pekas att en förändring i pH värde i lägre pH intervall innebär en större förändring i 
mängd vätejoner än vid högre, dvs. förändringen i mängden utbytbara vätejoner är 
betydligt större i södra Sverige än vad resultaten för pH visar (Figur 5). Större 
områden med oförändrat tillstånd eller tendens till minskning finns i nordligaste 
Sverige och i norra Götaland. Norrland har antagligen inte varit utsatt för försur-
ning i någon större grad och man kan därmed inte förvänta sig någon större föränd-
ring heller. I norra Götaland har det inte skett någon påvisbar förändring, vilket kan 
tolkas som att återhämtningsförmågan här är svag. Detta gäller även för övriga 
områden i södra Sverige där ingen signifikant förändring skett. Inga signifikanta 
minskningar av pH värdet kan konstateras någonstans i Sverige. Resultaten för 
tillståndsklassernas utbredning visar på en betydligt större förbättring i sydvästra 
Sverige än i övriga landet, vilket inte resultaten för pH visar. Detta kan förklaras 
med att en förändring vid låga pH värden, som är vanligare i sydvästra Sverige, 
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snabbare ger en förskjutning mot en mindre sur tillståndsklass än vid högre pH 
värden.  

Markens surhetstillstånd speglas av ett flertal markvariabler och analysen om-
fattar även förändringar, samt regionala effekter för utbytbara baskatjoner, alumi-
nium, effektiv basmättnad, samt titrerbar aciditet (Tabell 4).  

 
Tabell 4. Förändringar i markens kemiska tillstånd med hänsyn till utbytbara joner i markens B-
horisont under perioden 1983-2003 baserat på Ståndortskarteringen. Analysen är gjord med en 
mixad statistisk modell där värdena anger modellerat utgångstillstånd tillsammans med årlig 
förändring. Olika utgångsvärden och trender indikerar signifikanta skillnader i medelvärde respek-
tive förändringstakt mellan regionerna. Signifikansgraden anges med stjärna (*, ** och *** motsva-
rar p<0.10, p<0.05 och p<0.01). 

  Värde1982   Trend (år-1)  

 Norrland 
Mellers-

ta/sydöstra Sydvästra 
kNorrland 

 
kMellersta/sydöstra

 
kSydvästra

Ca (mmol kgTS
-1) 3.04 8.91 2.20 0.029 i.s. ← ← 

Mg (mmol kgTS
-1) 0.76 1.65 0.72 0.0002 i.s. ← ← 

K (mmol kgTS
-1) 0.63 0.90 0.59 -0.008i.s. -0.003 i.s. -0.016**

Na (mmol kgTS
-1) 0.47 0.62 0.71 0.0038 i.s. ← ← 

Eff. basmättnad (%) 28.3 34.4 20.1 0.102 i.s. ← ← 
Al (mmol kgTS

-1) 6.27 6.70 8.06 0.012 i.s. ← ← 
TA (mmol kgTS

-1) 70.0 68.6 78.6 -0.570*** ← ← 
 

Samtliga variabler skiljer sig signifikant mellan regionerna i nivå, vilket speglar 
effekten av försurningen. Dessutom har regionala skillnader i geologi inverkan, 
vilket t ex kan utläsas i mängden kalcium och kalium som är hög i mellersta och 
sydöstra Sverige. Den titrerbara aciditet, som speglar surhet förknippad både med 
väte- och aluminiumjoner, minskar signifikant i hela Sverige (Tabell 4), vilket 
ytterligare stärker bilden av att surhetstillståndet förbättrats. Däremot minskar 
mängden utbytbart kalium signifikant för sydvästra Sverige, vilket indikerar att 
återhämtningen genom vittringen inte kompenserar pågående försurningsprocesser 
fullt ut. Förändringar i övriga variabler kunde inte bestämmas med säkerhet och 
bör betraktas som tendenser. Dessa tendensen indikerar dock i de flesta fall en 
förändring mot ett mindre surt tillstånd. Modellstudier har förutspått en långsam 
eller utebliven återhämtning av baskatjonförrådet i marken (Moldan et al. 2004; 
Sverdrup et al. 2005), vilket också kan vara en tolkning av resultaten av denna 
analys. Jämfört med tidigare utvärderingar är resultaten i stort de samma med un-
dantag för den tidigare rapporterade ökningen i utbytbart aluminium (Naturvårds-
verket 2003) som inte längre kan beläggas.  
 
Utvecklingen av aluminium 
Halten utbytbart Al visar på en mycket stor mellanårsvariation som gör det svårt att 
med säkerhet påvisa en förändring över tiden. Några år i början av 90-talet hade 
mycket höga Al värden vilket har lett till att medelvärdet för omdrevet har sjunkit i 
takt med att nya data tillkommit. Detta har bidragit till att den tidigare påvisade 
ökningen i utbytbart Al från 80- till 90-talet blivit mindre markant ju fler år som 
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inkluderas i utvärderingen. En ytterligare faktor som visat sig vara viktig vid utvär-
dering av Al data är urvalet av provytor. Data för de utbytbara jonerna (inklusive 
Al) från första omdrevet togs inte fram inom det löpande analysarbetet, utan härrör 
från två särskilda analysinsatser för ett urval av ytor. Urvalskriterierna för dessa 
ytor låg till grund för en tidigare utvärdering av utvecklingen av utbytbart Al (Na-
turvårdsverket 2003). Utvärderingen visade på en ökning för Al mellan 80- och 90-
talet som är orimligt stor och som dessutom inte kan spåras inom respektive om-
drev. Detta måste vara en effekt av urvalskriterierna tillsammans med de extrema 
åren i början av 90-talet. Utvärderingen i föreliggande rapport bygger på urval 
enligt de kriterier som används inom bedömningsgrunderna för markens surhets-
grad (Naturvårdsverket 1999). Resultaten tyder nu tyder på ett oförändrat tillstånd, 
vilket kan utläsas både inom och mellan omdreven. 
 
Slutsatser 
Skogsmarkens fördelning över tillståndsklasserna visar på en tydlig förbättring av 
surhetsgraden, främst i sydvästra Sverige. Förändringen i mineraljordens pH värde 
och titrerbara aciditet visar på en trend mot mindre surhet för hela landet, med 
undantag för nordligaste Sverige och Västra Götaland (samt vissa mindre områden) 
där inga förändringar i pH kan påvisas. Mängden utbytbart kalium minskar för 
sydvästra Sverige och för övriga baskatjoner kan ingen förändring påvisas, vilket 
kan tolkas som att återhämtningen av markens baskatjonförråd dröjer eller uteblir. 
Inga förändringar kan heller säkerställas för aluminium. 
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