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FÖRORD   

Rapporten har tagits fram som ett led i att följa utvecklingen och beskriva 
vad som händer i Stockholms län med skogen och skogsmarken. Frågorna 
om hur skogen och skogsmarken mår väcktes under 1980-talet då ett antal 
rapporter om skogsdöd presenterades från olika delar av Europa. Det ledde 
även till att ett antal undersökningar startade i Stockholms län. De data som 
har sammanställts och utvärderats är kronutglesning på gran och tall samt 
analyser av markprov från ett antal provpunkter i länet.  

På de första sidorna ger Länsstyrelsen en sammanfattande bild av utveck-
lingen i Stockholms län för nedfallet av svavel och kväve, kronutglesning på 
gran och tall, markkemi och markvattenkemi i skogsmarken. Sedan under-
sökningarna startade har luftföroreningssituationen förbättrats. Den 
viktigaste faktorn är att nedfallet av svavel har minskat. 

Utvärderingen har gjorts vid Institutionen för skoglig marklära vid Sveriges 
lantbruksuniversitet. Torbjörn Nilsson har skrivit kapitlet om kronutglesning 
och Maj-Britt Johansson och Åke Nilsson kapitlet om markförsurning med 
en prognos fram till 2010.   

De markkemianalyser som använts vid utvärderingen beskriver i första hand 
den produktiva skogsmarken. Vad som sker i marker med tunna jordtäcken 
är svårare att beskriva på grund av bristen på analyser.  

Genom miljöövervakningsprogrammet har Länsstyrelsen för avsikt att fort-
satt följa tillståndet i länets skogar och skogsmarker. De miljömål som 
berörs är ”Bara naturlig försurning” och ”Levande skogar”.   

Det är glädjande att med denna rapport kunna visa på en minskad försurning 
i skogsmarken i länet.  

Rapporten kan hämtas på Länsstyrelsens hemsida  http://www.ab.lst.se  
Publikationer och Rapporter eller beställas från Länsstyrelsen. 

 

Stockholm, mars 2006 

 

 

 

 

Lars Nyberg 

Miljö- och planeringsdirektör 
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Länsstyrelsens  
sammanfattande beskrivning 

Nedan följer Länsstyrelsens sammanfattande beskrivning av trender i 
nedfall, kronutglesning och försurning i skogsmark och markvatten. 

Nedfallet av svavel minskar men inte av kväve 
Under många år har nedfallet av svavel minskat i länet. Det är en följd av 
kraftigt minskade utsläpp av svaveldioxid både i Sverige och i Europa under 
1990-talet och framåt. Nedfallet av kväve har däremot minskat endast 
marginellt. Utsläppen av kväveoxider har minskat i Sverige och i Europa, 
men inte i samma grad som för svaveldioxid. Även utsläppen av ammoniak 
beräknas ha minskat endast marginellt.  

Den svavelmängd som belastar skogsmarken kan mätas i det vi kallar 
krondropp – nederbörd som passerat trädkronorna. Den mätserie som finns 
från hösten 1992 ger en entydig bild av minskat nedfall under 90-talet och 
fram till i dag. Under en tioårsperiod minskade nedfallet av svavel i kron-
droppet med cirka 50 procent i länet. I beräkningar för 2002/03 redovisar 
SMHI ett nedfall mellan 3,0 och 5,5 kgS/ha och år. 

Nedfallet av kväve har inte minskat i samma grad som svavel. Nedfalls-
mätningar i länet visar på stora skillnader mellan enskilda år, men ingen 
tydlig trend nedåt. I stora delar av Europa är nedfallstrenden densamma, 
dvs. svavelnedfallet minskar tydligt de senaste åren medan kvävenedfallet 
varierar i storlek eller minskar endast marginellt. I beräkningar för 2002/03 
redovisar SMHI ett nedfall på mellan 6 och 9 kgN/ha och år i länet.  

Små förändringar i kronutglesningen 
I rapporten konstateras att kronutglesningen på gran och tall inte har för-
ändrats speciellt mycket under perioden från mitten av 80-talet och framåt. 
Kronutglesningen är i genomsnitt lägre än motsvarande värde för övriga 
Sverige. Det anmärkningsvärda är att antalet skadade granar har ökat i vissa 
skadeklasser. Om detta är kopplat till trädens ålder eller till miljöförhål-
landen är inte klarlagt. På 1990-talet gjordes en analys av orsakerna till 
kronutglesningen och då var åldern på träden den viktigaste faktorn.  
I dagsläget är den genomsnittliga beståndsåldern inom skogsprovytorna hög. 

Minskad surhetsgrad i skogsmarken 
Resultatet av den minskade belastningen av främst svavel ger nu mätbara 
förändringar i skogsmarken, det vill säga försurningsgraden minskar. 
Skogsmarken är normalt ett trögt medium som kräver tydligt förändrade 
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förhållanden och lång tid för att reagera. Förändringarna är speciellt tydliga 
i den norra länshalvan där basmättnadsgraden och pH-värdet ökar samtidigt 
som halten aluminium minskar.  

Fram till 2010 beräknas att försurningen minskat i större delen av länets 
skogsmarker. Det här gäller marker som klassas som produktiv skogsmark. I 
den södra länshalvan går återhämtningen långsammare. Det beror på att här 
finns en högre andel av näringsfattiga marker med tunna jordtäcken.  

År 1983 hörde hela länet till surhetsklass 3, det vill säga måttlig surhetsgrad. 
Klasserna 4 och 5, det vill säga hög och mycket hög surhetsgrad saknades 
helt. Under de följande åren ökar klass 1+2 i omfattning med början i de 
norra delarna av länet. Fram till år 2010 beräknas att en något större andel 
av länets yta hör till klass 3, måttlig surhetsgrad, och en något mindre andel 
till klass 1+2, låg surhetsgrad.  

Utvecklingen i näringsfattiga marker med tunna jordtäcken är inte med i 
utvärderingen. Prov från den här typen av marker saknas vanligen. Våra 
hällmarkstallskogar hör till den här typen och är normalt de känsligaste för 
påverkan av svavel- och kvävenedfall. Den bedömning som kan göras är att 
de här markområdena förbättras långsammare jämfört med de produktiva 
skogsmarkerna.  

Minskad surhetsgrad även i markvattnet 
En minskad surhetsgrad kan även mätas i markvattnet på 50 cm djup. 
Resultaten från provtagningar under 1990-talet och framåt visar att en åter-
hämtning är tydlig i flertalet undersökta ytor. Den positiva utvecklingen kan 
följas genom sakta stigande pH-värde och sjunkande aluminiumhalter. 

Undantag är en kalkrik lokal som aldrig påverkats av sentida försurning, och 
ytan Lämshaga (Värmdö) som avviker genom ökad surhetsgrad. Att en åter-
hämtning sker när svavelnedfallet minskar visar även att skogsytorna, utom 
den kalkrika lokalen, varit påverkade av tidigare nedfall av försurande 
luftföroreningar. 

Långsiktig utveckling 
Den minskade surhetsgraden i den produktiva skogsmarken innebär inte att 
vi återgått till ett ursprungligt tillstånd. Utvecklingen går dock i rätt riktning 
enligt de resultat som presenteras i denna rapport, men de sämsta markerna 
kräver minskat nedfall och mera tid för att utvecklas positivt.  

För den intresserade finns mera att läsa i 
Föreliggande rapport: Hur mår skogen och skogsmarken i Stockholms län.  
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Utvärdering av markvattnets kvalitet och förändringar:  
Uppföljning av miljömål för försurning och näringstillstånd i skogsmark i 
Stockholms län. Olle Westling, Therese Zetterberg. IVL Svenska 
Miljöinstitutet AB. Rapport B 1632.  

Mätresultat som rör nedfall och markvatten:  
Övervakning av luftföroreningar i Stockholms län. Resultat till och med 
september 2004. Anna Liljergren, red. IVL Svenska Miljöinstitutet AB. 
Rapport B 1627.  

 

Rapporterna kan hämtas på länsstyrelsens hemsida http://www.ab.lst.se 
under Publikationer samt Rapporter.   
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Sammanfattning 

I denna rapport har data från tjugo års inventeringar utnyttjats för att 
beskriva tillstånd och utveckling av trädens kronutglesning och markens 
försurningssituation i Stockholms län.  
 
Bedömning av kronutglesning har utförts på ett stort antal skogsprovytor 
inom Stockholms län sedan 1985. Denna miljöövervakning har lett till ett, 
nationellt sett, unikt datamaterial över kronutglesningen, som kan användas 
för att bedöma om träden i olika delar av länet utsätts för naturliga stress-
faktorer och mänsklig påverkan. 
 
Totalt har det, sedan 1985, lagts ut 101 skogprovytor inom Stockholms län. 
Hösten 2002 fanns det 68 ytor kvar där kronutglesning fortfarande inven-
terades. Den genomsnittliga beståndsåldern inom dessa kvarvarande 
provytor var då nästan 90 år. Detta betyder att dessa skogsbestånd var i 
medeltal drygt 30 år äldre än den genomsnittliga beståndsåldern för länets 
samtliga skogar. 
 
Kronutglesningen för gran och tall inom Stockholms län är i genomsnitt 
lägre jämfört med motsvarande snittvärden för hela Sverige. Sedan mitten 
av 1990-talet har dock antalet skadade granar (21-60 procents kron-
utglesning) ökat i Stockholms län. Det finns dessutom, sedan 1989, en 
stadigt ökande andel granar i klassen 11-20 procents kronutglesning. En del 
av dessa granar tenderar att så småningom övergå i nästa kronutglesnings-
klass (21-30 procents), vilket anses indikera att träden är stressade eller 
skadade.  
 
För tall kan det inte observeras någon ökning av andelen skadade trädkronor 
under perioden 1988-2002, däremot finns det sedan 1992 en viss ökning av 
andelen tallar med 11-20 procents kronutglesning. 
 
Den tendens till ökad kronutglesning för gran, som observerats på skogs-
provytorna inom länet, beror troligen till stor del på att den genomsnittliga 
beståndsåldern inom dessa ytor är hög. Äldre träd har nämligen naturligt 
oftast en högre kronutglesning, jämfört med yngre träd. 
 
För beskrivning och utveckling av markens försurningssituation har 
Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för klassificering av skogsmarkens 
surhetstillstånd tillämpats. Enligt systemet anges markens surhetsgrad i fyra 
klasser (låg, måttlig, hög och mycket hög) baserat på pH(H2O), effektiv 
basmättnadsgrad och extraherbart aluminium i B-horisonten.  
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Data från sju olika markkemiska undersökningar, som utförts inom länet 
under åren 1983 - 2002, har använts för att klassificera surhetstillståndet. 
Totalt omfattas underlaget av analysvärden från 145 provytor spridda över 
länet. Såväl den rumsliga variationen i materialet (geografiskt läge på 
provytorna) som variationen i tid (provtagningsår) har utnyttjats i analysen av 
försurningstillståndet och dess utveckling. Med underlagsmaterialet som 
grund har funktioner framtagits som utnyttjats till att beskriva försurnings-
tillståndet vid olika tidpunkter, trender samt trendbrott. Det har även varit 
möjligt att prognostisera hur försurningssituationen i länets skogsmark ser ut 
år 2010.  
 
Föreliggande undersökning ger i stort en positiv bild av länets försurnings-
situation och utveckling under de senaste 20 åren. Resultatet från analysen 
tyder på att försurningstillståndet och dess utveckling är mycket gynnsamt i 
norra halvan av länet där försurningen avstannat. Här har såväl pH-värdet 
som den effektiva basmättnadsgraden signifikant ökat under den studerade 
tidsperioden. Surhetsgraden har minskat från klass 3 till klass 1-2 samtidigt 
som halten utbytbart aluminium minskat väsentligt. Dessa förändringar har 
även kunnat säkerställas statistiskt.  
 
Den gynnsamma utvecklingen av markens försurningssituation i norra 
halvan av länet förväntas i stort förstärkas fram till 2010 men förbättrings-
takten för pH och basmättnadsgrad kommer att avta. I södra halvan av länet 
går återhämtningen långsammare med ett något sämre marktillstånd som 
följd. Hit hör Södertörn och till viss del även Södertälje kommun. Oftast 
handlar det dock om att förbättringen går långsamt från en redan relativt 
gynnsam nivå.  
 
Den gynnsamma försurningssituationen i norra halvan av länet hänger 
samman med att skogsjordarna i denna del av länet är mindre känsliga för 
försurning till följd av sitt kalkinnehåll och sina jordarts- och jordmåns-
förhållanden. I södra halvan av länet är markernas känslighet mot försurning 
betydligt större till följd av starkt svallade moräner, svallgrus, grova 
sediment, isälvsavlagringar samt en betydande hällfrekvens med i bästa fall 
ett tunt mineraljordslager.  
 
En ytterligare faktor som förstärker markens sårbarhet är nedfallet av 
försurande ämnen som är generellt högre i södra halvan av länet än i dess 
norra. Mot bakgrund av nedfallsbilden över länet och det faktum att många 
försurningskänsliga marker på Södertörn inte ingår i dagens övervaknings-
program, bland annat hällmarksskogar med grunda jordtäcken vars årliga 
produktion understiger en skogskubikmeter per hektar, bör dessa inkluderas 
i den framtida markkemiska övervakningen av länets skogar.  
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Summary 
 

How are the Forests and Forest Soils Faring? 

In this report the data from almost 20 years of monitoring have been used to 
describe conditions and developments concerning tree crown density and 
soil acidification within the county of Stockholm, Sweden.  

Since 1985, the assessment of crown density has been made on a large 
number of forest monitoring plots in the county. This environmental 
monitoring has led to a uniquely Swedish data base for crown density, 
which can be used to assess if trees in different parts of the county are 
exposed to natural stress factors and/or to anthropogenic influence. 

Since 1985, 101 monitoring plots for the assessment of crown density have 
been designated within the county of Stockholm. On 68 of these plots, 
crown density assessments were still being made in the autumn of 2002. The 
mean stand age at the remaining monitoring plots was almost 90 years, 
which is more than 30 years older than the mean stand age for all the forests 
within the county. 

The crown density of Norway spruce and Scotch pine within the county of 
Stockholm is, on the average, lower compared to corresponding values for 
the whole of Sweden. However, the portion of Norway spruce with 
moderate degrees of defoliation (21-60 % defoliation) has increased since 
the middle of 1990’s. Since 1989, there has also been a steadily increasing 
amount of Norway spruce with slight degrees of defoliation (11-20 % 
defoliation). Some of these latter mentioned spruce trees tend to gradually 
develop into a higher defoliation class, which indicates that the trees are 
stressed or damaged.  

During the period 1988-2002, there was no increase in the share of damaged 
pine trees. However, since 1992 the share of pine trees with 11-20 % 
defoliation has increased. 

The observed increased defoliation of spruce trees within the monitoring 
plots probably depends to a high degree on the high average stand age 
within these plots. Old trees have naturally, in most cases, a higher 
defoliation state compared to younger trees. 

In order to describe the status and development of the soil acidification 
situation within the county, this report makes use of the classification and 
assessment system employed by the Swedish Environmental Protection 
Agency. According to this classification, the acidification condition in the 
soil can be one of four classes (1-2 = low, 3 = moderate, 4 = high, and  
5 = very high), and is based on pH (H2O), effective base saturation, and 
extractable aluminium in the B-horizon.  
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Data from seven different soil chemical studies made between 1983-2002 
was used. These seven studies were composed of totally 145 plots 
distributed around the county. Both the spatial distribution of the plots and 
the variation in time (year of sampling) have been used in the analysis of the 
soil acidification condition and its progress. With this data material as a 
base, different functions have been developed to describe the acidification 
conditions at different points in time, trends, and breaks in these trends. By 
these functions it has also been possible to forecast the acidification 
situation in the forest soils of the county by the year 2010. 

This study gives mainly a positive picture of the soil acidification situation 
and its development in the county of Stockholm during the last 20 years. 
The conditions are very favourable in the northern part of the county, where 
the soil acidification has stopped. Here pH and effective base saturation 
have increased significantly during the studied period. Further, the acidity 
class has decreased from class 3 to class 1-2, and at the same time the 
concentration of extractable aluminium has decreased considerably. These 
changes are statistically significant.  

The favourable development of the soil acidification situation in the 
northern part of the county is mainly expected to proceed to 2010, but the 
increase of pH and effective base saturation will diminish. In the southern 
part of the county, and especially in the  Södertörn area, and to some degree 
even in the municipality of Södertälje, the recovery is proceeding more 
slowly  However, the soil acidification conditions here are usually already at 
a relatively favourable level. 

The favourable soil acidification situation in the northern part of the county 
depends on the fact that the soils in this region are less sensitive to 
acidification, as they contain calcium carbonate, and in many cases also 
have a favourable soil texture. In the southern part of the county the soils are 
considerably more sensitive to acidification due to strongly wave-washed 
tills, water-sorted gravels, coarse-textured sediments, glaciofluvial deposits, 
and a high frequency of outcrops of bedrock (with, in the best cases, a thin 
layer of mineral soil).  

An additional factor that increases the soil vulnerability is the higher 
deposition of acidifying compounds in the southern part of the county. 
Considering the deposition patterns in the county, and the fact that many of 
the soils within the Södertörn area with a high sensitivity to acidification 
(among others, forests standing on outcrops of bedrock with thin soil cover 
and a forest production that falls below one forest cubic metre) are not 
included in the present monitoring programme, they, in fact, ought to be 
included in forthcoming forest monitoring programmes of soil chemistry in 
the Stockholm county. 
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Bakgrund 

Vid industrialismens genombrott på 1800-talet ökade utsläppen av sura 
svavel- och kväveföreningar kraftigt och under 1900-talet ökade utsläppen 
ytterligare. Huvudorsaken till detta var en ökad förbränning av fossila 
bränslen som kol och olja. De försurande föroreningarna sprids i luften och 
deponeras på mark, växter och vattensystem både nära och långt från 
utsläppskällorna. Stora delar av Sveriges urbergsområden är försurnings-
känsliga på grund av tunna jordtäcken, samt en naturligt låg buffrings-
förmåga hos markmineralen. Marken i de svenska urbergsområdena har 
sedan den senaste istiden försurats på grund av naturliga processer, som 
exempelvis bildning av kolsyra när koldioxid löser sig i markvattnet eller 
produktion av organiska syror vid nedbrytning av organiskt material. Den 
kraftigt ökande depositionen av försurande ämnen påskyndade således 
drastiskt markförsurningen, speciellt i de delar av landet som hade ett högt 
nedfall av de sura ämnena.  
 
Försurningen av skogsmarken har medfört förluster av mineralnärings-
ämnen och markkemiska betingelser som kan påverka den biologiska 
mångfalden i skogen och eventuellt även påverka skogsträdens vitalitet och 
därmed produktionsförmågan. Det sura nedfallet har reducerat markens 
buffertsystem och detta har yttrat sig först som en ökad utlakning av 
mineralnäringsämnen från marken och därefter som sjunkande pH-värden 
och förhöjda aluminiumhalter i sjöar och vattendrag. I de försurade vatten-
systemen har känsliga växt- och djurarter drabbats av skador eller för-
svunnit. Det sura nedfallet har således lett till omfattande miljöskador, 
främst i sjöar och vattendrag, inte bara i Sverige utan även i andra delar av 
norra Europa, samt i Centraleuropa och östra Nordamerika. 
 
I Stockholms län är nedfallet av försurande ämnen inte lika stort som i 
sydvästra Sverige. Belastningen på ekosystemen inom länet är därför inte så 
kraftigt. Den stora befolkningsmängden i länet medför dock en betydande 
vägtrafik av motordrivna fordon, särskilt i och runt storstaden Stockholm. 
Utsläppen av försurande och ozonbildande ämnen från dessa fordon, 
inklusive andra större punktutsläpp, orsakar således en hög belastning på 
skog och skogsmark, speciellt i storstadsområdet. 
 
Genom fortlöpande miljöövervakning kan förändringar i miljön upptäckas i 
olika ekosystem. Miljöförändringar i skogliga ekosystem kan avslöjas 
genom olika slags mätningar av främst mark, vatten och vegetation. Ett mått 
på trädens vitalitet kan fås genom att bedöma den så kallade kronutgles-
ningen, där trädens aktuella krontillstånd jämförs med en tänkt trädkrona 
utan några skador. För barrträd används ofta termen barrförlust istället för 
kronutglesning.  
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Nationella övervakningar av kronutglesningen, speciellt på barrträd, 
inleddes i några europeiska länder i början av 1980-talet sedan man på 
1970- och 1980-talen observerat regionalt omfattande skogsskador (bland 
annat kraftig kronutglesning). Inledningsvis antogs att dessa skogsskador 
huvudsakligen berodde på luftföroreningar och markförsurning (exempelvis 
Ulrich m.fl., 1979; Rost-Siebert, 1983; Nihlgård, 1985). En ökad kron-
utglesning kan dock bero på flera olika stressfaktorer (tabell 1), till exempel 
klimat, vattentillgång, vilt, insekter, svampar, luftföroreningar, näringsbrist, 
naturligt åldrande etc. (Christersson & von Fircks, 1989; Ehnström, 1989; 
Karlman, 1989; Larsson, 1989; Barklund, 1989, 1991, 1995; Auclair m.fl., 
1992; Innes, 1993; Tomlinson, 1993; Nelleman & Frogner, 1994; Aronsson 
m.fl., 1995; Skärby m.fl., 1995; Strand, 1995, 1997; Valinger & Fridman, 
1995; Webster m.fl., 1996; Rosengren-Brinck, 1998; Harrison m.fl., 1999; 
Solberg, 1999; Klap m.fl., 2000; Nevalainen & Yli-Kojola, 2000; Seidling, 
2000; Aamlid & Horntvedt, 2002; Drohan m.fl., 2002; Duchesne m.fl., 
2002; Zierl, 2004).  
 
Tabell 1. Exempel på faktorer som påverkar trädens vitalitet och därmed även 
kronutglesningen. Från Manion (1981). 
 
Allmänt försvagande  Utlösande   Bidragande 
Klimat         Frost       Insekter 
Markförhållande     Torka       Svampangrepp 
Ålder         Insekter      Virusangrepp 
Konkurrens       Salt       Rotröta 
Olämplig proviens     Luftföroreningar    Konkurrens 
Luftföroreningar      Skogsskötsel 
 
 
I Europa har årliga nationsövergripande inventeringar av kronutglesningen 
pågått sedan 1986. Med åren har allt fler länder deltagit och år 2002 
utfördes inventeringar i 34 europeiska länder. I den nationsövergripande 
studien av kronutglesningen inventeras cirka 130 000 träd inom mer än  
6 000 observationsytor runt om i Europa. Riktlinjerna för denna nations-
övergripande inventering av kronutglesningen fastläggs inom det europeiska 
samarbetsprogrammet ICP-Forest. Inventeringarna utförs på ungefär samma 
sätt i alla länder i form av stickprovsinventeringar i rutnät 16 x 16 km  
(nivå I), samt i form av mer intensiv övervakning på ett mindre antal ytor 
(nivå II). De senare är avsedda att ge en ökad förståelse för de orsaks-
samband som råder mellan förändringar i skogsekosystem och de faktorer 
som påverkar ekosystemet. 
 
I Sverige utförs årligen två oberoende inventeringar av kronutglesningen; 
Riksskogstaxeringens skadeinventering och Skogsvårdsorganisationens 
(SVO) bevakning av permanenta observationsytor. Då båda inventeringarna 
huvudsakligen utförs på barrträd kan kronutglesning oftast likställas med 
barrförlust.  
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Riksskogstaxeringens skadeinventering påbörjades 1984 och baseras på 
uppgifter insamlade från taxeringens permanenta och tillfälliga provytor. 
Syftet med riksskogstaxeringens skadeinventering är främst att få en 
representativ bild av skadeutvecklingen i landet. Från och med 1995 utförs 
en separat skadeinventering på 778 av de permanenta ytorna. Sedan 1995 
bygger 60 procent av resultaten från riksskogstaxeringens skadeinventering 
på denna särskilda skadeinventering och resterande 40 procent på data från 
den ordinarie skadeinventeringen. År 2002 bedömdes kronutglesningen på 
totalt 8 009 granar och 7 918 tallar. 
 
Syftet med Skogsvårdsorganisationens skadeinventering är att följa skade-
utvecklingen över tiden. De knappt 300 permanenta observationsytor som 
Skogsvårdsorganisationen lade ut åren 1984-1985 över hela landet har 
avvecklats under 1995-1997. Dessa ytor var subjektivt utlagda, då mer-
parten lades ut i bestånd som redan uppvisade skadesymptom. Detta 
medförde att de ofta lades i medelålders eller äldre granskogsbestånd. 
Huvuddelen av ytorna låg i södra eller mellersta Sverige. Ett nytt system 
med totalt 223 observationsytor etablerades successivt under 1995-1997. 
Dessa ytor är objektivt utlagda efter särskilda kriterier på bland annat 
trädslag, beståndsålder, marktyp, exponering och homogenitet. Barrträds-
ytorna är huvudsakligen medelålders skog (40-80 år) i relativt homogena 
bestånd. Då ytorna är geografiskt fördelade för att representera depositions-
gradienten för svavel och kväve, finns flest ytor i södra Sverige (se 
http://www.svo.se/halsa/obsytor.htm). 
 
Inom Stockholms län har Skogsvårdsstyrelsen från 1985 och framåt lagt ut 
ett stort antal observationsytor (i fortsättningen kallat skogsprovytor) för 
inventering av barrförluster. Dessa skogsprovytor har bekostats av 
Skogsvårdsstyrelsen, kommunerna, Landstingets miljövårdsfond och 
Luftfartsverket. Av de totalt 101 skogsprovytor som lagts ut inom 
Stockholms län fanns det 68 ytor kvar på hösten 2002, huvudsakligen då 
bestånd med både gran och tall (figur 1). På dessa 68 ytor bedömdes, hösten 
2002, kronutglesningen på totalt 1 511 granar och 952 tallar. Det stora 
antalet observationsytor samt att inventeringen pågått så lång tid medför att 
det inom länet finns en, nationellt sett, unik dataserie på kronutglesning. 
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Figur 1. Antal skogsprovytor inom Stockholms län 1985-2002.  

 
Sveriges riksdag fastställde år 1999 femton nationella miljökvalitetsmål, 
vilka anger vad vi inom en generation ska uppnå i olika miljöavseenden. 
Efter ytterligare ett par år av utredningar fastställde riksdagen även 
nationella delmål i slutet av 2001. Dessa utgör i huvudsak etappmål på 
några års sikt, oftast till år 2010. 
 
Ett av dessa femton miljökvalitetsmål är ”Bara naturlig försurning”, som 
direkt berör frågan om markförsurning. Huvudmålet för detta miljökvalitets-
mål är bland annat att: ”De försurande effekterna av nedfall och mark-
användning ska underskrida gränsen för vad mark och vatten tål.” Ett av 
delmålen under ”Bara naturlig försurning” är att: ”Före år 2010 ska trenden 
mot ökad försurning av skogsmarken vara bruten i områden som försurats 
av människan, och en återhämtning ska ha påbörjats.” 
 
De olika länsstyrelserna har fått i uppdrag att regionalt anpassa, precisera 
och konkretisera de nationella miljökvalitetsmålen. Även delmål och 
sektorsmål ska regionalt preciseras om så behövs. I ”Förslag till regionala 
miljömål för Stockholms län” (Länsstyrelsen i Stockholms län, 2004) anges 
som förslag till regionalt miljömål under rubriken ”Bara naturlig försurning” 
bland annat att: ”Trenden mot ökad försurning av skogsmarken i 
Stockholms län ska vara bruten i områden som försurats av människan och 
en återhämtning ska ha påbörjats före år 2010.” I texten påpekas också att 
det är viktigt att trenden mot ökad försurning bryts för att skogsmarkens 
långsiktiga produktionsförmåga ska kunna upprätthållas. 
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Ett led i det regionala miljömålsarbetet är således att undersöka om det finns 
några trender vad gäller försurningen av skogsmark i Stockholms län. 
Denna rapport utgör en viktig del i detta arbete i vilket Naturvårdsverkets 
bedömningsgrunder för klassificering av skogsmarkens surhetstillstånd har 
tillämpats (Naturvårdsverket, 1999). Totalt ingår data från sju olika 
markkemiska undersökningar utförda under åren 1983 - 2002. Dessa är 
Länsstyrelsens två undersökningar från 1986/87 respektive 1997, den 
markundersökning som VIAK AB utförde åt sex kommuner i länet år 1988, 
Södertälje kommuns inventering 1990, Sollentuna kommuns undersökning 
1999 samt Ståndortskarteringens två omdrev (1983-87 samt 1993-2002). 
Totalt omfattas underlaget av analysvärden från 145 provytor spridda över 
länet. När trender i miljötillstånd ska utredas är man hänvisad till att utnyttja 
data från olika undersökningar utförda vid olika tidpunkter under en 
tidsperiod. Undersökningarna kan ha haft helt olika syfte, olika utförare och 
helt olika försöksupplägg. Detta gäller även i denna studie och flera under-
sökningar utförda i länet där oklarheter beträffande till exempel provtagna 
horisonter, analysmetoder med mera har därför fått uteslutas. Vidare har 
vissa korrigeringar gjorts för olika analysmetoder. Vi bedömer att det under-
lagsmaterial som vi baserat vår analys på är tillförlitligt även om mark-
proven insamlats av olika personer. Det faktum att underlagsmaterialet 
dessutom härrör från ett mycket stort antal provytor och funktioner 
utnyttjats för beskrivning av markkemins utveckling över tiden gör att udda 
resultat jämnats ut och resultaten bör ses som en generell beskrivning av 
markförsurningens utveckling i Stockholms län.  



– 20 –

 

Material och metoder 

Kronutglesningsbedömning på skogsprovytorna 
Bedömningen av kronutglesningen på träden inom länets skogsprovytor 
startade 1985 och utfördes både på våren och hösten fram till och med 1995. 
Från 1996 och framåt har inventeringen enbart utförts under höstperioden. 
Därför har vi i denna rapport valt att enbart redovisa kronutglesningen under 
höstarna för perioden 1985-2002. 
 
Vid bedömning av kronutglesningen i ett bestånd redovisas kronutgles-
ningen för varje träd vanligtvis i olika procentklasser. Exempelvis  
0-10 procents, 10-20 procents kronutglesning och så vidare upp till 90-100 
procents kronutglesning. I Sverige betraktas träd med upp till 20 procents 
kronutglesning vara oskadade, medan högre kronutglesning anses indikera 
att trädet är stressat eller skadat. 

Beräkning av genomsnittlig kronutglesning 
För hela beståndet kan en genomsnittlig kronutglesning anges i procent. 
Detta medelvärde beräknas genom att multiplicera mittenvärdet i varje 
kronutglesningsklass (exempelvis 5 för 0-10 procents kronutglesning) med 
den andel av beståndet som har denna kronutglesningsklass och sedan 
summera dessa produkter. För ett bestånd där alla träd ligger i klassen  
0-10 procents kronutglesning blir således den genomsnittliga kronutgles-
ningen 5 procent. 

Bedömningsgrunder för klassificering av skogsmarkens 
surhetstillstånd  
Vid bedömning av markens försurningsstatus har Naturvårdsverkets 
bedömningsgrunder för klassificering av skogsmarkens surhetstillstånd 
tillämpats (Naturvårdsverket, 1999). Enligt systemet anges markens 
surhetsgrad i fyra klasser (låg, måttlig, hög och mycket hög) baserat på 
pH(H2O), effektiv basmättnadsgrad och extraherbart aluminium i  
B-horisonten (tabell 2). Värdet för pH används som utgångspunkt vid 
klassningen. Marken tilldelas den tillståndsklass som anges av pH-värdet 
om minst en av de andra två parametrarna också faller inom denna klass, 
eller om en faller över och en under. Om båda dessa parametrar faller i 
högre eller lägre klass än pH-värdet justeras tillståndsklassen ett steg uppåt 
respektive nedåt.  
 
Klassificeringen avser jordprov hämtade från de översta fem centimetrarna i 
anrikningsskiktet (B-horisonten) i väldränerad (ej alltför blöt) mark med 
medelålders eller äldre skog. Den effektiva basmättnaden definieras i denna 
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rapport som baskatjonernas andel (i procent) av den totala halten av 
baskatjoner plus aluminiumjoner (Al3+) - alla halter ska därvid räknas i 
ekvivalenter (se nedan).  
 
Effektiv basmättnadsgrad (procent) =  
 

)AlMgCaKNa(
)MCaKNa(100 322

22

+++++

++++

++++
+++ g  

 
 
Tabell 2. Tillståndsklasser för surhetsgrad enligt Naturvårdsverkets 
bedömningsgrunder (Naturvårdsverket, 1999). 
 
Klass  Surhetsgrad  pH(H2O)   Effektiv bas-  Utbytbart 

mättnadsgrad  aluminium 

                 (procent)    (mmol/kg 
TS) 

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 

 

Markkemiskt dataunderlag 
Analysvärden för de markvariabler som utnyttjats vid tillståndsklassningen 
har hämtats från totalt sju olika markkemiska undersökningar utförda i länets 
skogsmark under åren 1986 till 2002 (tabell 3). Dessa är Länsstyrelsens två 
undersökningar från 1986/87 respektive 1997, den markundersökning som 
VIAK AB utförde åt sex kommuner i länet år 1988, Södertälje kommuns 
inventering 1990, Sollentuna kommuns undersökning 1999 samt Ståndorts-
karteringens två omdrev (1983-87 samt 1993-2002). Totalt omfattas under-
laget av analysvärden från 145 provytor. Vissa kriterier har beaktats vid 
urvalet av provytor. Mark med hög grundvattenyta har normalt lägre surhets-
grad än omgivande väldränerad mark och den beskrivna klassificeringen av 
surhetstillstånd är därför ej tillämplig i sådana miljöer. Provytor där jord-
månen är sumpjordmån eller tät jordart eller där marken klassats som blöt har 
därför sorterats bort. Vidare har även eventuella provytor på hyggen eller i 
ungskog uteslutits då det använda systemet med tillståndsklasser för surhets-
grad avser medelålders- och äldre skog. På hyggen och i plant- och ungskog 
är markens pH-värde vanligen 0,2–1,0 enheter högre än i äldre skogar. De 
utnyttjade ytornas geografiska fördelning inom länet framgår av figur 2. 
Undersökningarnas upplägg samt beskrivning av provtagningsmetodik och 
kemiska analyser finns redovisat i Bilaga 1.  
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Tabell 3. Antalet provytor med analyser av pH, utbytbart aluminium samt effektiv 
basmättnadsgrad som utnyttjats i tillståndsklassificeringen av markens 
surhetsgrad. 
 
Undersökning    Utförande år  Antal provytor med analys av pH, 
            basmättnadsgrad och utbytbart  
           aluminium i B-horisonten 
Länsstyrelsen     1986/87     45 
Länsstyrelsen     1997       8 
Kommuner / VIAK AB  1988      18 
Södertälje kommun  1990      15 
Sollentuna kommun  1999       3 
Ståndortskarteringen  1983-1987    14 
Ståndortskarteringen  1993-2002    42 
 
 
 
 

 
 

Figur 2. Provytornas geografiska läge. 
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Analysvärdena för Na+, K+, Ca2+ och Mg2+ från ståndortskarteringens 
undersökning 1983-87 har till följd av ett systematiskt analysfel (Karltun, 
1998) korrigerats enligt följande: 
 
Na+

korr = 0,7235Na+
mätt   K+

korr = 0,7467 K+
mätt  

 
Ca2+

korr = 0,7235 Ca2+
mätt  Mg2+

korr = 0,9219Mg2+
mätt 

 
Även pH-värdet för proverna från ståndortskarteringens undersökning 1983-
87 har korrigerats för att vara jämförbara med de analysvärden som erhållits 
med de metoder och den utrustning som använts i ståndortskarteringens 
undersökning 1993-2001. Korrigeringen har gjorts på följande sätt:  
 
pHcorr=0,5997465.(pHmätt - 5,205) + 4,757 
 

Beräkningar och framtagning av kartor över markens 
surhetstillstånd 
Underlagsmaterialet i studien (pH, basmättnadsgrad, utbytbart aluminium i  
B-horisonten) härrör från 145 provytor fördelade över länet. Förutom denna 
rumsliga variation innehåller underlagsmaterialet även en variation i tiden till 
följd av att ytorna provtagits vid olika tillfällen under tidsperioden 1983-2002. 
Detta ger oss möjlighet att dels ge en geografisk bild av surhetstillståndet i 
marken men även att visa hur surhetstillståndet utvecklats över tiden.  
 
För att åskådliggöra den geografiska variationen inom länet har en karta 
över surhetstillståndet framställts samt även kartor över var och en av de 
parametrar som ingår i klassningen av surhetstillståndet (pH, basmättnads-
grad och utbytbart aluminium i B-horisonten). Varje ruta på kartorna mot-
svarar en yta på 25 km2 (5x5 km). Värdet i varje ruta har beräknats på 
följande sätt: Ett tänkt "rutnät" har lagts ut över länet med ett avstånd på  
25 km mellan skärningspunkterna. Värdet i varje skärningspunkt har beräk-
nats som medelvärdet för alla ytor som hamnar inom en radie på 55 km från 
skärningspunkten (figur 3). Hänsyn har tagits till det faktiska avstånd som 
varje provyta har till den skärningspunkt som den ska representera i beräk-
ningen. Detta har skett enligt principen att ju längre bort ytan ligger från 
skärningspunkten desto mindre betydelse (vikt) ska den ha i beräkningen. 
Det värde som slutligen presenteras på kartan för varje ruta (5x5 km2) är ett 
”medelvärde” framinterpolerat från värdet i den aktuella punkten och de 
närmaste punkterna.  
 
I beräkningarna har även viktning skett med arealfaktorn, som är ett mått på 
den andel av skogsmarken inom ett visst område som ytan representerar. 
Detta görs för att skillnader i bland annat provytetäthet inom olika områden 
i länet inte skall leda till felaktigt skattade medelvärden. Provytorna från 
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Länsstyrelsens och kommunernas undersökningar har ansatts medelareal-
faktorn för länets Ståndortskarteringsytor.  
 
 

 
 

Figur 3. Illustration av rutnätet med skärningspunkter på 25 km´s avstånd från 
varandra och den cirkelyta, med 55 km radie, inom vilken belägna provytor ingår i 
beräkningarna (figuren till vänster). Värdet för nästa skärningspunkt, belägen på  
25 km:s avstånd från den förra, beräknas på samma sätt genom att en cirkel med 
55 km radie(den tunna cirkeln) läggs ut och ytor belägna inom cirkeln får ingå i 
beräkningen (figuren till höger).  

 
För att undersöka om någon förändring skett i markens surhetstillstånd eller 
i någon av de ingående parametrarna i klassningen (pH, aluminium, effektiv 
basmättnadsgrad) under den tidsperiod som provtagningarna omfattar (1986 
till 2002) utnyttjades de framräknade värdena i det utlagda rutnät över länet. 
I varje skärningspunkt kan ett eventuellt samband mellan tiden (X) och den 
mätta variabeln (Y) studeras. Resultatet visade att inom vissa delar av länet 
förelåg ett linjärt samband mellan tiden (X) och den mätta variabeln (Y) det 
vill säga linjens lutningskoefficient är signifikant skild från 0. Detta innebär 
att variabeln (Y) förändrats med tiden och att en trend föreligger. Med 
residualstudier kunde dock vissa trendbrott i materialet påvisas varför vi 
ansåg det lämpligt att skapa två grupper med avseende på tid (grupp 
A=1983-1998, grupp B=1986-2002). Dessa har sedan anpassats till 
gemensam funktion med separata lutningar (figur 4). 
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Figur 4. Illustration av den gemensamma funktionen för grupperna A 
(observationer från 1983-1998) och B (observationer från 1986-2002) (heldragna 
tjocka linjer). Den streckade tjocka linjen markerar prolongeringen av funktionen. 
De tunna linjerna visar de använda estimaten. Y är den mätta variabeln (pH, 
aluminium, effektiv basmättnadsgrad och surhetsklass), X är tiden (år). 

 
Där trendbrott har skett är linjerna A och B signifikant skilda åt det vill säga 
linjernas lutnigskoefficienter är statistiskt signifikant skilda åt. Det betyder 
att lutningskoefficienten inte nödvändigtvis behöver byta tecken, från + 
(positiv lutning) till – (negativ lutning) eller tvärs om, för att ett trendbrott 
anses föreligga. En förändrad lutningskoefficient inom det positiva eller det 
negativa området innebär även det att ett trendbrott föreligger. Trendbrottet 
speglar i detta fall en förändring i hastigheten med vilket förändringen sker. 
Med funktionens hjälp har vidare variabeln (Y) estimerats för några olika 
tidpunkter som redovisas i kartform under resultatdelen. Trendbrottsanpass-
ningen möjliggör att med relativt hög trovärdighet gå utanför mätområdet 
och estimera förhållanden framåt i tiden (2010). 
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Resultat 

Trender i kronutglesning 

Europa 
Kronutglesningen i Europas skogar ökade under perioden 1986-1995.  
År 1995 var 25.6 procent av alla inventerade träd klassade som skadade 
eller döda (i övriga Europa betraktas träd med mer än 25 procent kron-
utglesning som skadade träd). En viss minskning av kronutglesningen 
skedde 1996-1997, men därefter har kronutglesningen ökat något igen. 
Skadeutvecklingen bör dock tolkas med försiktighet eftersom data-
underlaget har ändrats under tiden. År 2002 klassificerades drygt en 
femtedel (21.3 procent) av alla inventerade träd som skadade eller döda 
(UNECE - EC, 2003). För gran noterades en ökad andel skadade och döda 
träd under perioden 1990-1994 och 1994 bedömdes 38 procent av granarna 
tillhöra denna klass. Därefter minskade andelen skadade och döda granar till 
cirka 29 procent år 1999, men hade år 2002 ökat något till 31.7 procent. Tall 
uppvisar en liknade bild, med den högsta andelen skadade och döda träd år 
1994 (46 procent), varefter denna klass minskade kraftigt till 22 procent år 
1999. År 2002 bedömdes 23.3 procent av tallarna vara skadade eller döda 
(UNECE, 2004).  
 

 
 
Figur 5. Andelen skadade barrträd (> 25 procent kronutglesning) i Danmark, 
Finland, Norge och Sverige under perioden 1992 – 2002. Data från www.icp-
forest.org. 

 

I de nordiska länderna har kronutglesning för barrträd, under perioden 1992-
2002, utvecklats olika (figur 5). Den högsta andelen skadade barrträd fanns, 
i början av 1990-talet, i Danmark. Från 1995 minskade dock denna andel 
kraftigt i Danmark och sedan 1999 är andelen skadade barrträd lägst i 
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Danmark av de nordiska länderna. I Finland har andelen skadade träd varit 
ganska konstant, med en svag trend av minskad andel skadade träd. För 
Sverige och Norge noteras en större variation mellan åren och ingen lång-
siktig trend. Andelen skadade barrträd är dessutom betydligt större i Norge 
än i Sverige (UNECE, 2004). 
 
Den kraftigaste ökningen av kronutglesningen för gran i Europa, under 
perioden 1997-2002, skedde i mellersta och norra Sverige. Enligt UNECE - 
EC (2003) beror denna ökning troligen på grund av svampskador på barren 
och rotröta. Klimat, speciellt nederbörd är annars en viktig rumslig och 
tidsmässig faktor som påverkar kronutglesningen för bland annat gran och 
tall. Hög nederbörd medför således oftast en låg kronutglesning (UNECE - 
EC, 2003). 
 

Sverige – Riksskogstaxeringen 

Gran 
Andelen skadade granar (> 20 procent kronutglesning) inom 
Riksskogstaxeringens skadeinventering varierar kraftigt mellan åren före 
1995. Detta beror till stor del på att andelen permanenta ytor då var lägre, 
vilket medförde att kronutglesningsbedömningen till stor del utfördes på 
olika träd varje år. Från 1995 och framåt har andelen skadade granar legat 
kring 30 procent av alla inventerade granar. Denna andel är betydligt högre i 
norra Sverige jämfört med södra Sverige. Skillnaden beror troligen i hög 
grad på att granarna i norra Sverige i genomsnitt är äldre än granarna i södra 
Sverige. Beståndsålder är en faktor som i många undersökningar visat sig 
påverka kronutglesningen för gran i hög grad (Thomsen & Nelleman, 1994; 
Rosengren-Brinck, 1998; Solberg, 1999; UNECE - EC, 2003). Andelen 
svårt skadade eller döda granar (> 60 procent kronutglesning) har sedan 
1994 utgjort mer än två procent (figur 6). 
 

 
Figur 6. Kronutglesning för granar i olika kronutglesningsklasser inom 
rikskogstaxeringens provytor i Sverige under perioden 1984-2002.  
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Tall 
Tall har, i genomsnitt för hela landet, en betydligt lägre kronutglesning än 
gran. Skillnaden mellan norra och södra Sverige är heller inte så uttalad som 
för gran. Före 1995 var mellanårsvariationen av skadade tallar (> 20 procent 
kronutglesning) relativt stor beroende på mindre antal permanenta ytor  
(se gran). Den relativt kraftiga ökningen av skadade tallar år 2001 (se  
figur 7) beror på svampangrepp (främst Gremmeniella abietina), till stor del 
inom yngre gallringsskogar. Denna kraftiga ökning år 2001 påverkade även 
andelen skadade barrträd (det vill säga både tall och gran, se figur 5). Värst 
var skadorna på tall inom delar av Bergslagen. Betydande skador förekom 
även i östra Småland, i delar av Dalsland och norra Bohuslän. Kronutgles-
ningen under 2002 påverkades också av detta svampangrepp.  
 

 
 
Figur 7. Kronutglesning för tall i olika kronutglesningsklasser inom 
rikskogstaxeringens provytor i Sverige under perioden 1984-2002.  

 

Stockholms län - skogsprovytor 

Gran 
Andelen skadade granar varierade relativt kraftigt de första åren efter 
inventeringens start. Den största andelen skadade granar observerades 
hösten 1987, då 14.8 procent av granarna bedömdes ha en barrförlust på mer 
än 20 procent. Efter en relativt låg andel skadade eller döda granar i början 
av 1990-talet har denna andel stadigt ökat och utgjorde hösten 2002 10.0 
procent (figur 8). Huvuddelen av de skadade granarna är dock bara lindrigt 
skadade (21-40 procent kronutglesning). Jämfört med värden från Riks-
skogstaxeringens kronutglesningsinventering för hela Sverige eller region 4 
(det vill säga Stockholms, Uppsala, Västmanlands, Örebro, Södermanlands, 
Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs och Kalmar län samt Västra 
Götalands län utom f.d. Göteborgs och Bohus län) är dock andelen skadade 
eller döda granar i Stockholms län fortfarande mycket eller något lägre 
(figur 9). 
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Figur 8. Kronutglesning för gran i olika kronutglesningsklasser på skogsprovytor i 
Stockholms län, höstobservationer 1985-2002.  

 

 
 
Figur 9. Procentuella andelen skadade eller döda granar under perioden 1984-
2002 i Riksskogstaxeringens inventering för hela landet (RT: Hela landet) eller 
region 4 (RT: Region 4), samt i Skogsvårdsstyrelsen inventering på skogsprovytor 
inom Stockholms län (SVO: Stockholms län). 

 
Frånsett hösten 1987 har andelen svårt skadade granar (> 60 procent kron-
utglesning) varit mindre än en halv procent (figur 10). Under flera år på 
1990-talet fanns inga svårt skadade granar på skogsprovytorna. Sedan 1997 
har dock andelen svårt skadade granar ökat något och hösten 2002 utgjorde 
de 0.34 procent av alla bedömda granar (det vill säga 5 av 1511). 
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Figur 10. Andelen svårt skadade (kronutglesning > 60 procent) granar och tallar på 
skogsprovytor i Stockholms län under höstobservationer 1985-2002. 

 
Studerar man klassen oskadade granar (0-20 procent kronutglesning) 
närmare finner man att de granar som eventuellt börjar bli skadade (11-20 
procent kronutglesning) har ökat oroväckande mycket, från 13.0 procent 
hösten 1989 till hela 40.6 procent hösten 2002 (figur 11).  
 
Som tidigare påpekats medför en ökad beståndsålder en ökad kronutgles-
ning, speciellt för gran. Ökningen av andelen granar i kronutglesningsklass 
11-20 procent och i klassen skadade granar (> 20 procent kronutglesning) 
kan således till stor del förklaras av att beståndsåldern i de befintliga skogs-
provytorna successivt har ökat (figur 12). Det kan dock inte uteslutas att 
andra faktorer (exempelvis klimat, luftföroreningar, skadegörare m.m.) kan 
ha bidragit till att andelen lindrigt skadade granar, samt granar i kronutgles-
ningsklassen 11-20 procent har ökat. 
 

 
 
Figur 11. Kronutglesning för gran i olika kronutglesningsklasser på skogsprovytor i 
Stockholms län, höstobservationer 1985-2002.  
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Beståndsåldern på de skogsprovytor som lades ut i mitten på 1980-talet var i 
medeltal cirka 80 år. Hösten 2002 var beståndsåldern på de kvarvarande 
skogsprovytorna i genomsnitt nästan 90 år (figur 12). Under denna mätperiod 
har den genomsnittliga beståndsåldern inom länets skogsmarker i övrigt 
minskat från cirka 60 år till 57 år (Skogsstatistisk årsbok, 1988, 2003). 
 
Träden på skogsprovytorna är således i genomsnitt betydligt äldre än den 
övriga skogen i länet. Som en ytterligare jämförelse kan nämnas att hösten 
2002 hade drygt 37 procent av skogsprovytorna en beståndsålder som 
översteg 100 år, medan bara 16 procent av skogen i övrigt inom länet hade 
en beståndsålder som var mer än 100 år. 
 

 
 
Figur 12. Genomsnittlig beståndsålder på skogsprovytor inom Stockholms län 
1985-2002.  

 

Tall 
Även för tall varierade andelen skadade träd kraftigt under första årens 
inventering. Hösten 1987 bedömdes 38.5 procent av de inventerade tallarna 
vara skadade (figur 13). Från 1988 och framåt har andelen skadade eller 
döda tallar inom länets skogsprovytor varierat mellan 3 och 8 procent. Detta 
är lägre än motsvarande värden för tall i hela landet eller inom region 4 
(figur 14). 
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Figur 13. Kronutglesning för tall i olika kronutglesningsklasser på skogsprovytor i 
Stockholms län, höstobservationer 1985-2002.  

 
 

 
 
Figur 14. Procentuella andelen skadade eller döda tallar under perioden 1984-
2002 i Riksskogstaxeringens inventering för hela landet (RT: Hela landet) eller 
region 4 (RT: Region 4), samt i Skogsvårdsstyrelsen inventering på skogsprovytor 
inom Stockholms län (SVO: Stockholms län). 

 
Andelen svårt skadade tallar (> 60 procent kronutglesning) inom länets 
skogsprovytor har sedan 1988 varit lägre än 0.3 procent, det vill säga högst 
2-3 tallar av som mest cirka 1 000 bedömda tallar (figur 10). 
 
En viss ökning av andelen tallar i kronutglesningsklassen 11-20 procent kan 
observeras de senaste tio åren (figur 15). Ökningen är dock inte lika kraftig 
som för gran, delvis kanske beroende på att andelen tallar i denna klass har 
varit relativt hög från början. Detta kan eventuellt bero på att beståndsåldern 
för tall, inom skogsprovytorna, varit något högre än för gran (figur 12). 
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Figur 15. Kronutglesning för tall i olika kronutglesningsklasser på skogsprovytor i 
Stockholms län, höstobservationer 1985-2002.  
 

Genomsnittlig kronutglesning 
Värdena i de olika kronutglesningsklasserna kan också räknas om till ett 
genomsnittligt kronutglesningsvärde för respektive skogsprovyta vid varje 
observationstillfälle. Ett diagram över den genomsnittliga kronutglesningen 
för tall och gran visar på liknande fluktuationer under mätperioden (figur 
16). För tall var dock fluktuationerna i kronutglesning betydligt större än för 
gran de första åren (1985-1988). Efter ett minimum i kronutglesning 1988-
89 har kronutglesningen haft en klart ökad tendens för gran, medan mot-
svarande trend för tall varit betydligt svagare (figur 16). Den genomsnittliga 
kronutglesningen för gran har ökat från 6.96 procent hösten 1989 till 11.45 
procent hösten 2002, det vill säga en ökning på 4.49 procent på 13 år, vilket 
motsvarar en årlig ökning på 0.35 procent. Motsvarande värden för tall var 
8.82 procent hösten 1989, 10.58 procent hösten 2002, det vill säga en 
ökning på 1.76 procent på 13 år eller 0.14 procent per år. 
 

 
 
Figur 16. Årsmedelvärden på kronutglesning (höstobservationer) för gran och tall 
på skogsprovytorna inom Stockholms län under perioden 1985-2002. 
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Under åren 1992-1995 (mitt i mätperioden 1985-2002) förklarar bestånds-
åldern för gran och tall, 52 procent respektive 16 procent av den variation 
som förekommer i den genomsnittliga kronutglesningen på skogsprovytorna 
(figur 17). För gran är således beståndsåldern den dominerande faktorn som 
bestämmer kronutglesningen, medan det för tall finns andra faktorer som 
enskilda eller samverkande påverkar kronutglesningen betydligt mer än 
beståndsåldern. Sambandet beståndsålder – kronutglesning har påvisats i 
många andra undersökningar i Sverige och Europa (Söderberg, 1989; Innes 
1993; Nelleman & Frogner, 1994; Rosengren-Brinck, 1998; Derome m.fl., 
2001). 
 

 
 
Figur 17. Sambandet mellan beståndsålder och genomsnittlig kronutglesning 
(höstobservationer) under perioden 1992-1995 på skogsprovytor inom Stockholms 
län. Varje punkt representerar en skogsprovyta.  

 

Kronutglesning i centrala respektive distala skogsprovytor 
För att bedöma om den ökade kronutglesningen de senaste åren, speciellt för 
gran, kan bero på luftföroreningar har vi delat upp skogsprovytorna inom 
länet i två kategorier; centrala och distala ytor. Till centrala ytor räknas de 
ytor som ligger inom kommunerna Danderyd, Järfälla, Lidingö, Nacka, 
Sollentuna, Solna, Stockholm, Sundbyberg och Täby, samt vissa ytor (nära 
större bebyggelse eller större vägar) inom kommunerna Huddinge, Tyresö 
och Upplands-Väsby. Övriga skogsprovytor inom länet har betecknats som 
distala ytor. 
 
För gran noteras en högre genomsnittlig kronutglesning inom de centrala 
ytorna jämfört med de distala ytorna (figur 18). Denna skillnad kan till stor 
del förklaras av den högre beståndsåldern i de centrala ytorna. Skillnaden i 
genomsnittlig kronutglesning har inte accentuerats med tiden vilket tyder på 
att andra skadefaktorer inte skiljer sig nämnvärt mellan centrala och distala 
ytor. Den ökning i genomsnittlig kronutglesning som skett på både centrala 
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och distala ytor från 1989 och framåt beror troligen i främsta hand på att 
beståndsåldern ökat. 
 

 
 
Figur 18. Genomsnittlig kronutglesning för granbestånd varje höst inom dels 
centrala skogsprovytor (heldragen linje) och distala skogsprovytor (streckad linje). 

 
Studerar man däremot andelen skadade granar kan man se att på de centrala 
ytorna har, sedan 1988, andelen skadade granar ökat något mer än på de 
distala ytorna (figur 19). Detta kan också huvudsakligen förklaras av den i 
medeltal högre beståndsåldern på de centrala ytorna; ju äldre granarna är 
desto mer ökar andelen skadad gran. 
 

 
 
Figur 19. Procentuell andel döda och skadade granar (> 20 procent kronutgles-
ning) inom centrala och distala skogsprovytor under perioden 1985-2002. 

 
En intressant iakttagelse är att för granar äldre än 80 år var, hösten 2002, 
andelen skadade träd ungefär lika stor på centrala och distala ytor (figur 20). 
Om luftföroreningar är en viktig faktor för kronutglesningen borde det yttra 
sig i att äldre träd hade en högre kronutglesning i områden med mer luft-
föroreningar. Man kan dock också i figur 20 se att för yngre granar (0-80 år) 
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var, hösten 2002, andelen skadade träd betydligt högre på de centrala ytorna 
jämfört med de distala ytorna. Någon bra förklaring till detta kan vi för 
närvarande ej leverera, men det bör påpekas att det hösten 2002 bara fanns 
åtta centrala ytor med ’unga’ granar (0-80 år) och att variationen i kron-
utglesning är mycket stor mellan dessa ytor (0-42 procent skadade granar). 
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Figur 20. Procentuell andel skadade granar på distala och centrala skogsprovytor, 
hösten 2002, uppdelat på två beståndsåldersklasser (0-80 år resp. > 80 år). 

 
För tall är skillnaden i genomsnittlig kronutglesning oftast liten mellan 
centrala och distala ytor (figur 21). De sista två åren (2001 och 2002) var 
den genomsnittliga kronutglesningen dock högre i de centrala ytorna. Detta 
kan eventuellt tolkas som att de centrala ytorna kan ha drabbats hårdare av 
Gremeniella-angrepp. En närmare kontroll av varje enskild yta kan ge en 
bättre förklaring. 
 

 
 
Figur 21. Genomsnittlig kronutglesning för tallbestånd varje höst inom dels centrala 
skogsprovytor (heldragen linje) och distala skogsprovytor (streckad linje). 
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Andelen skadade tallar bedömdes hösten 1987 vara mycket hög både på 
centrala och distala ytor. Under åren 1988-2002 har dock denna andel varit i 
stort sett konstant. En tendens till ökning kan dock noteras på de centrala 
ytorna 1999-2002 (figur 22). Detta bör följas upp för att se om det var en 
tillfällig ökning eller starten på en långsiktig trend. 
 

 
 
Figur 22. Procentuell andel döda och skadade tallar (> 20 procent kronutglesning) 
inom centrala och distala skogsprovytor under perioden 1985-2002. 

 
En uppdelning av de bedömda tallarna i två beståndsåldersklasser (0-80 år 
och > 80 år), visar att hösten 2002 var andelen skadade tallar högre på de 
centrala ytorna i båda åldersklasserna (figur 23). Från figur 23 kan man även 
se att år 2002 var lite speciellt genom att andelen skadade tallar var högre i 
den yngre beståndsåldersklassen, jämfört med den äldre åldersklassen, på 
både centrala och distala provytor. 
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Figur 23. Procentuell andel skadade tallar på distala och centrala skogsprovytor, 
hösten 2002, uppdelat på två beståndsåldersklasser (0-80 år resp. > 80 år). 
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Trender i markförsurningen 

pH i B-horisonten 
Under tidsperioden 1983-1995 har en markant förbättring av pH i  
B-horisonten (ett lager i den övre delen av mineraljorden, där utlakade järn- 
och aluminiumföreningar från ovanliggande markskikt anrikats) skett i den 
norra halvan av länet samt i den södra halvans nord-ostliga del som omfattar 
Värmdö och delar av Södertörn (figur 24A-C). År 1983 dominerade pH-
värden < 4,70 i länet och inom den centrala Upplandsdelen var pH till och 
med lägre än 4,58 (figur 24A). Den successiva förbättring av pH som sedan 
följde fram till år 1995 resulterade i att pH översteg 4,70 i alla delar av länet 
(figur 24C). Mellan 1995 och 2001 breder området i norr med pH > 5,19 ut 
sig söderut (gult på kartan) samtidigt som pH minskar något på delar av 
Södertörn (figur 24C-D). Prognostiseringen av pH år 2010 visar på en 
fortsatt ökning av pH i länets norra del där området med pH > 5,19 ökar i 
omfattning söderut (figur 24E). Samtidigt ökar försurningen på Södertörn 
där området söder om Värmdö med pH mellan 4,59 och 4,70 år 2001 ökar 
något i storlek. (figur 24D-E).  
 
I figur 24F visas förändringen i pH för perioden 1983-2002. Som framgår 
har pH ökat i norra halvan av länet medan ingen förändring skett i den södra 
halvan. Särskilt tydlig är ökningen av pH i den nordligaste delen av norra 
halvan av länet men ökningen är statistiskt signifikant på 95-procentsnivån i 
hela norra halvan av länet (figur 24G).  
 

 
 

Figur 24. Beräknat pH-värde för 1983-2010 (A-E), förändring i pH (F) och dess 
sannolikhetsvärde (G)samt eventuellt trendbrott (H). 
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Trendanalysen, tyder på att ett svagt trendbrott (negativt) föreligger i 
utvecklingen av pH inom i stort sett hela norra halvan av länet samt inom 
några mindre områden på Södertörn (figur 24H). I norra halvan av länet 
handlar det emellertid enbart om en nedväxling i förbättringstakten och inte 
om ett avbrott i den positiva utvecklingen, det vill säga pH ökar inte lika 
snabbt 1986-2002 som 1983-1998. Däremot kan det negativa trendbrottet 
som observeras inom det begränsade området på Södertörn indikera att pH 
börjat minska och den positiva utvecklingen ersatts av en negativ utveckling. 
 
Den positiva utveckling som norra halvan av länet uppvisar avseende pH i 
markens B-horisont sammanfaller med den generella utvecklingen i landet 
som helhet. I en sammanställning baserad på resultaten från den nationella 
övervakningen av svensk skogsmark (den så kallade ståndortskarteringen) 
redovisades en pH-ökning på i medeltal 0,14 enheter mellan inventeringar 
utförda 1983-87 och 1993-98. Medelvärdet för pH i det första omdrevet 
uppgick till 4,72 och i det andra omdrevet till 4,86 (Lundblad och Karltun, 
2002). Värt att notera är att den norra halvan av länet, där pH uppgår till 
omkring 5 och över 5, uppvisar ett mycket gynnsamt läge jämfört med 
rådande situation i många andra län i landet. Även situationen i södra halvan 
av länet där pH-värden mellan 4,71 och 4,88 trots allt dominerar måste ses 
som ett gott tillstånd mot bakgrund av de jordartsmässiga förhållandena i 
regionen.  
 

Utbytbart aluminium i B-horisonten 
Utbytbart aluminium i B-horisonten är den markparameter som genomgått 
den tydligaste förbättringen. År 1983 (figur 25A) uppgick halten till  
>9,6 mmol /kg TS i den södra länshalvans östra delar (Södertörn och 
Värmdö) samt på Ljusterö och på fastlandet väster därom (figur 25A). Halten 
sjunker sedan stadigt under de efterföljande två årtiondena till under  
7,0 mmol /kg TS år 2001 i nästan hela länet (figur 25B-D). Undantaget är 
några mindre områden på Södertörn där halten fortfarande är något högre 
(7,1-9,5 mmol /kg TS). Prognostisering av utvecklingen till år 2010 tyder 
dessutom på att tillståndet kommer att förbättras ytterligare. Som framgår av 
figur 25E kommer halten utbytbart aluminium då att understiga 4,5 mmol /kg 
TS inom länets nordöstra del samt ha sjunkit till under 7,0 mmol /kg TS inom 
i stort sett hela Södertörnsområdet.  
 
Huvuddelen av länet uppvisar en svag minskning av halten utbytbart 
aluminium, bortsett från de östra delarna där minskningen är stark (figur 
25F). Förändringen är statistiskt signifikant i hela länet bortsett från dess 
nordligaste och dess sydligaste delar (figur 25G) och dessutom mycket 
stabil. Det sistnämnda bekräftas av att inget trendbrott kan observeras 
bortsett från inom några mycket begränsade områden där trendbrottet är 
svagt positivt (figur 25H). Ett positivt trendbrott, när man går från högre till 
lägre värden, innebär visserligen att minskningstakten avtar. I detta fall 
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förekommer det positiva trendbrottet inom mycket begränsade områden. 
Situationen vad gäller utbytbart aluminium i B-horisonten i länets 
skogsmark fram till år 2010 kan därför betecknas som god.  
 

 
 

Figur 25. Beräknad Al-halt (mmol/kg TS) för 1983-2010 (A-E), Al-haltens förändring 
(F) och dess sannolikhetsvärde (G) samt eventuellt trendbrott (H).  

 
Sannolikt är minskande halter av utbytbart aluminium i B-horisonten i 
skogsmark ett nationellt fenomen även om det för landet som helhet kan 
vara svårt att påvisa. Lundblad och Karltun (2002) konstaterade expempel-
vis att medelhalten utbytbart aluminium i svensk skogsmark i stället 
signifikant ökat mellan första och andra omdrevet i ståndortskarteringen 
från 6.04 till 7,50 mmol /kg TS. Under andra omdrevet hade dock halten 
utbytbart aluminium minskat signifikant i landet som helhet när jämförelser 
gjordes mellan åren 1993/94 och 1997/98.  
 

Effektiv basmättnadsgrad i B-horisonten 
Basmättnadsgraden har successivt ökat i länets alla delar under den senaste 
tjugoårsperioden (figur 26A-D). Ökningen har varit mest utpräglad och 
starkast i länets allra nordligaste del där ökningen även är statistiskt 
signifikant (figur 26F-G). Här har basmättnadsgraden ökat från under  
42 procent till över 50 procent och i vissa fall till över 57 procent. I de 
centrala delarna av länets norra halva visar trendbrottsanalysen (figur 26H) 
att ökningstakten där är svagt negativ. Som i fallet för pH handlar det enbart 
om en nedväxling i ökningstakten, det vill säga basmättnadsgraden ökar inte 
lika mycket under perioden 1986-2001 som under 1983-1998. Prognosen 
för situationen år 2010 tyder på att basmättnadsgraden kommer att öka i 
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stort sett i hela länet (figur 26E). En betydande orsak till detta är att halten 
utbytbart aluminium minskar vilket påverkar basmättnadsgraden i positiv 
riktning.  
 

 
 

Figur 26. Beräknad effektiv basmättnadsgrad för 1983-2010 (A-E), basmättnads-
gradens förändring (F) och dess sannolikhetsvärde (G) samt eventuellt trendbrott (H). 

 
Det är värt att notera att skogsmarken i länets alla delar överstiger medel-
värdet för landet som helhet (cirka 30procent). Speciellt i länets allra 
nordligaste del antar basmättnadsgraden mycket höga värden (>57procent).  
 

Surhetstillstånd i B-horisonten 
År 1983 tillhörde hela länet surhetsklass 3 vilket innebär en måttlig surhets-
grad. Klasserna 4 och 5, dvs. hög och mycket hög surhetsgrad, saknades helt i 
länet (figur 27A). Sex år senare (1989) har surhetstillståndet i den allra nord-
ligaste delen av länet, kring Hallstavik, förbättrats till klass 1+2 (figur 27B). 
Under den efterföljande tioårsperioden breder detta område (med surhetsklass 
1+2) ut sig söderut och ökar därmed i omfattning (figur 27C-D). Förbätt-
ringen är stark i denna del av länet men en svag förbättring kan också ses i 
övriga delar av länet med undantag för Södertäljeområdet och Södertörn 
(figur 27F). Denna förbättring är inte tillräckligt stor för att området ska byta 
surhetsklass från 3 till 1+2 men ändå statistiskt signifikant (figur 27G). Fram-
skrivningen av situationen till 2010 tyder på att surhetstillståndet kommer att 
förbättras något men fortfarande är klass 3 dominerande i länet (figur 27E).  
 
I trendbrottsanalysen finns inga tecken på att den positiva utvecklingen ska 
brytas. Snarare syns ett negativt trendbrott på fastlandet strax nordväst om 
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Ljusterö vilket tyder på att återhämtningstakten i detta område kommer att 
öka (figur 27H). Ett negativt trendbrott, när man går från högre till lägre 
värden, innebär som tidigare påpekats i fallet med aluminium, att 
minskningstakten ökar.  
 

 
 

Figur 27. Beräknad surhetsklass för 1983-2010 (A-E), förändring i surhetsklass (F), 
dess sannolikhetsvärde (G) och eventuellt trendbrott (H). 

 
Eftersom pH är den variabel som är viktigast för klassificeringen i surhets-
klasser har den positiva utvecklingen av pH i länets skogsmark starkt 
bidragit till att surhetsklass 3 minskat i omfattning. Den förskjutning som 
skett i förekommande surhetsklasser, med en ökad förekomst av surhets-
klass 1-2 tillsammans med en minskning av surhetsklass 3, innebär att 
försurningen länets skogsmark minskat från en redan relativt låg nivå.  
 
Föreliggande undersökning ger i stort en positiv bild av länets försurnings-
situation och utveckling under de senaste 20-åren. Detsamma gäller för 
utvecklingen fram till år 2010. Dessutom är utvecklingen stabil även om 
förbättringstakten vad gäller pH och basmättnadsgrad tenderar att avta något 
där de största förbättringarna hittills skett. I södra länshalvan finns mindre 
områden där återhämtningen går långsamt och där marktillståndet är sämre 
än i länets norra del. Hit hör Södertörn och till viss del Södertälje kommun. 
Oftast handlar det dock om att förbättringen går långsamt från en redan 
relativt gynnsam nivå. 
 
När Länsstyrelsens två undersökningar från 1986/87 och 1997 jämförs ses 
också en tendens till att pH minskat något i den södra länshalvan under den 
aktuella tioårsperioden (figur 28). På ytorna Gladö och Farstanäs, som båda 
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ligger i södra länshalvan (Gladö på Södertörn och Farstanäs i Södertälje 
kommun), har pH mätt i KCl, minskat med 0,15 -0,20 pH-enheter. Det-
samma gäller för ytan Sticklinge på Lidingö. På ytorna Alby (i nordvästra 
delen av länet) och Lämshaga (på Värmdölandet) har ingen förändring i pH 
skett mellan de två provtagningarna. Samma jämförelse av basmättnads-
graden visar att den ökat på samtliga ytor vilket också överstämmer med 
den bild som presenterats i figur 26.  
 

 
Figur 28. pH(KCl) och basmättnadsgrad i B-horisonten uppmätt vid två prov-
tagningstillfällen (1986/87 och 1997) på Länsstyrelsens övervakningsytor i 
Stockholms län. Den heldragna linjen anger förhållandet 1:1 som innebär att ingen 
förändring skett mellan provtagningarna. Punkter belägna under linjen indikerar en 
sänkning av den uppmätta kemiska parametern 1997 relativt 1986/87. Punkter 
som ligger över linjen indikerar det motsatta, det vill säga en ökning av parameter-
värdet 1997 relativt 1986/87.  

 
Att norra halvan av länet har ett bättre marktillstånd ur försurningssynpunkt 
har tidigare konstaterats i flera olika undersökningar (exempelvis  
Björkhem, 1989; Ljungqvist 1989). Detta hänger samman med att norra 
halvan av länet är mindre känsligt för försurning till följd av sitt kalk-
innehåll och sina jordarts- och jordmånsförhållanden. Leriga moräner med 
stabila brunjordar, som återfinns i norra länshalvan, har oftast en hög 
neutraliseringsförmåga mot sur nederbörd till följd av sin stora samman-
lagda yta per viktsenhet (Nilsson och Olsson, 1995; Johansson och Nilsson, 
1997). I södra halvan av länet domineras den östra delen av Södertörns och 
Stockholmsskärgårds bergområden (Lundqvist, 1958). I väster, kring 
Södertälje, återfinns Östsvenska berg-, morän- och lerområdet (Lundqvist, 
1958). Markernas känslighet mot försurning är här betydligt större än i norra 
länshalvan till följd av starkt svallade moräner, svallgrus, grova sediment 
och isälvsavlagringar. Dessutom förekommer inom dessa områden en 
betydande hällfrekens med i bästa fall ett tunt mineraljordslager (Johansson 
och Nilsson, 1997). Dessa marktyper får en låg neutraliserande förmåga mot 
det sura nedfallet då vattnet snabbt rinner igenom och jonbytet begränsas av 
den grova texturens låga sammanlagda yta per viktsenhet.  
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En ytterligare faktor som förstärker områdenas sårbarhet är nedfallsbilden 
av svavel och kväve över länet. Nedfallet av dessa försurande ämnen är 
generellt något högre i södra halvan av länet än i norra halvan (figur 29-31). 
Inom vissa områden på Södertörn uppmättes år 2002-2003 den högsta 
depositionen av svavel i länet och även Södertälje kommun hade ett högre 
nedfall än länets norra del. Depositionen av kväve är dock högst närmast 
Stockholms stad vilket hänger samman med trafikintensiteten. När det gäller 
nedfallet av svavel till skogsmark har dock en markant förbättring skett i 
länet under den senaste tioårsperioden. Från 1992/93 till 2002/2003 
minskade nedfallet i granskog, uppmätt som krondropp, med hela 50 
procent (Länsstyrelsen, 2004).  
 
I föreliggande undersökning har bland annat Södertörn identifierats som ett 
område med sämre marktillstånd och en något mindre gynnsam utveckling 
ur markförsurningstillstånd än andra delar av länet Det bör dock påpekas att 
en betydande del av Södertörns hällmarksskogar och andra marker med 
mycket tunna jordtäcken (exempelvis hällmark med < 10 cm tjockt mineral-
jordslager) eller låg produktion (så kallade impediment där den årliga skogs-
produktionen är lägre än en kubikmeter per hektar) inte täcks in av de mark-
undersökningar som utgör underlag för analysen i föreliggande studie. 
Normalt övervakas inte dessa marktyper eftersom övervakningsprogrammen 
representerar normal skogsmark eller snarare ägoslaget skogsmark. Dess-
utom är det svårt att provta tunna mineraljordslager på häll eftersom vissa 
markhorisonter kan saknas eller vara av ringa omfattning.  
 
Till ägoslaget skogsmark hör marker som har en årlig skogsproduktion med 
minst en skogskubikmeter (=stamvolym på bark) per hektar enligt 
Riksskogstaxeringens definition. Den procentuella skogsmarksarealen i 
Stockholms län är låg i jämförelse med andra län och uppgår till endast  
44 procent av landarealen (Fridman m.fl., 1992). Detta orsakas bland annat 
av att en stor del av landarealen är bebyggd (18,6 procent) men även av den 
höga förekomsten av berg i dagen eller stenbunden mark (11,5 procent, 
Fridman m.fl., 1992). Skogsmarksarealen och ägoslaget bergs fördelning 
över länet framgår av figur 32. Den låga andelen skogsmark i dess centrala 
del förklaras av bebyggelse och i sydöst (delar av Södertörn, Södertälje samt 
Värmdö – Ingaröområdet) upptar ägoslaget berg en stor andel av land-
arealen. Inom dessa områden finns en betydande andel mark som inte täcks 
in av de markundersökningar som tidigare gjorts. Den bebyggda marken går 
inte att provta men marker med grunda jordtäcken och en årlig skogs-
produktion lägre än en skogskubikmeter per hektar bör inkluderas i den 
framtida övervakningen. De områden inom länet som har en stor andel av 
denna marktyp (exempelvis i Södertörn, Södertäljetrakten och Värmdö – 
Ingaröområdet) brukar också, vid undersökningar av sjöar, betecknas som 
de mest försurningskänsliga områdena inom länet. Utgående från andra 
undersökningar (exempelvis Hasselsten, 1982; Jacks, 1992) kan man sluta 
sig till att dessa marker ofta har relativt låga pH-värden och en låg bas-
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mättnadsgrad. Med tanke på de relativt låga pH-värdena i dessa jordar krävs 
dock troligen en ökning av dagens deposition av sura föreningar för att 
tillståndet i dessa jordar ytterligare skall försämras i försurningshänseende. 
Återhämtningen i dessa jordar sker förmodligen långsamt på grund av att 
vittringen är låg. Å andra sidan är buffertkapaciteten låg, så att en 
förändring kan ske relativt snabbt.  
 

S nedfall 2001-2002 

 

S nedfall 2002-03 

 

Figur 29. Totalt nedfall av svavel (torr + våtdeposition) i Stockholms län  
2001-2002 samt 2002-2003. Beräkningar av SMHI. 
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Figur 30. Totalt nedfall av kväve från NOx (kväveoxider, torr + våtdeposition) i 
Stockholms län 2001-2002 samt 2002-2003. Beräkningar av SMHI.  

 

 

 

NOx nedfall 2001-2002 

 

NOx nedfall 2002-2003 
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NHx nedfall 2001-2002 

 

NHx nedfall 2002-2003 

 

 

Figur 31. Totalt nedfall av kväve från NH4 (ammoniak, torr + våtdeposition) i 
Stockholms län 2001-2002 samt 2002-2003. Beräkningar av SMHI.  
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Figur 32. Landarealens procentuella fördelning på ägoslaget skogsmark och ägo-
slaget berg i Stockholms län. Kartor producerade med data från Ståndorts-
karteringen och Riksskogstaxeringen vid SLU. 
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Slutsatser 

Kronutglesning - trender 
Kronutglesningen för barrträd inom Stockholms län har varit ganska stabil 
under perioden 1988-2002. För gran finns dock en svag tendens till att 
andelen skadade träd (kronutglesning > 20 procent) ökar. Det finns också 
klara tendenser till att andelen granar som eventuellt håller på att bli 
skadade (kronutglesning 11-20 procent) blir större för varje år. Dessa 
tendenser har dock troligen en naturlig förklaring, genom att den genom-
snittliga åldern på de inventerade granarna är hög och ökar för varje år.  
 
För tall finns inte någon tendens till att andelen skadade träd tilltar, men det 
finns en svag tendens till att andelen tallar som eventuellt håller på att bli 
skadade (kronutglesning 11-20 procent) ökar. Även i detta fall är det troligt 
att detta främst beror på att den genomsnittliga åldern på de inventerade 
träden är hög och stiger för varje år. 
 
Genom fortsatta kronutglesningsbedömningar bör dock dessa tendenser 
följas upp, så att man i tid kan fånga upp förekommande trendbrott som kan 
kopplas till eventuella miljöförändringar i skogsekosystemet. 

Markförsurning - trender 
Analysen av försurningstillståndets utveckling i länets skogsmark  
(B-horisonten) från början av 1980-talet till 2010 kan sammanfattas enligt 
följande:  
 
Föreliggande undersökning ger i stort en positiv bild av länets försurnings-
situation och utveckling under de senaste 20 åren. Detsamma gäller för 
utvecklingen fram till år 2010. Samtliga analyserade parametrar (pH, 
utbytbart aluminium, basmättnadsgrad samt surhetsklass) tyder på att 
markförsurningen avstannat i norra halvan av länet. Basmättnadsgraden och 
pH-värdet ökar här, samtidigt som halten utbytbart aluminium minskar. 
Detta har medfört att en stor del av länets norra halva numera ligger i den 
lägsta surhetsklassen, det vill säga den långsiktiga risken för försurnings-
skador är liten. Denna förbättring har även kunnat säkerställas statistiskt. 
Utvecklingen är stabil och inget tyder på att situationen ska försämras fram 
till 2010 även om förbättringstakten vad gäller pH och basmättnadsgrad 
tenderar att avta något där de största förbättringarna hittills skett. Den 
positiva utveckling sammanfaller med den generella utvecklingen för landet 
som helhet.  
 
I södra halvan av länet går återhämtningen långsammare med ett något 
sämre marktillstånd som följd. Hit hör Södertörn och till viss del Södertälje 
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kommun. Oftast handlar det dock om att förbättringen går långsamt från en 
redan relativt gynnsam nivå. Mot bakgrund av nedfallsbilden över länet och 
det faktum att många försurningskänsliga marker på bland annat Södertörn 
inte ingår i dagens övervakningsprogram bör dessa inkluderas i den framtida 
övervakningen.  
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Tack 

Ett varmt tack riktas till Länsstyrelsen i Stockholms län som bistått med 
underlagsmaterial och information rörande övervakningsverksamhet av 
kronutglesning och markförsurning i länet.  
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Markundersökningar som utgjort 
underlag för klassificering av markens 
surhetstillstånd  

Länsstyrelsens markprovtagning 1986/87 

Omfattning 
Markprovtagningar utfördes på 68 ytor varav 50 så kallade ”skogsskade-
ytor” och 18 centralt belägna ytor (Björkhem, 1989). I föreliggande studie 
har resultat från 45 av dessa utnyttjats. För de resterande ytorna saknades 
analysvärden för någon av de ingående kemiska parametrarna i tillstånds-
klassificeringen av markens surhetsgrad.  

Provtagningsmetodik 
Jordprovtagningen utfördes inom kvadratiska provytor (30 x 30 m) och 15 
provtagningspunkter per diagonal, för insamling av prov från humusskiktet, 
blekjorden och B-horisonten, fördelades systematiskt så att en jämn fördel-
ning erhölls inom ytans fyra kvadranter. De 15 delproven från varje diagonal 
insamlades och slogs samman till ett generalprov vilket resulterade i två 
generalprov för humusskiktet, två för blekjorden och två för B-horisonten. 
Inga volymsbestämningar utfördes på de insamlade proven. Provtagning av 
C-horisonten utfördes på 50-60 cm djup genom att sammanlagt åtta profiler 
grävdes strax utanför ytorna. De åtta provgroparna fördelades på två av ytans 
sidor, fyra gropar utmed var och en av sidorna. Två generalprov per yta 
insamlades från detta skikt.  
 
Humusprovtagning: skedde med kannborr (diameter 4,5 cm). Före prov-
tagning skrapades den lösa förnan bort. Vid provtagning i mark med klart 
avgränsat mårlager (podsol), avgränsades detta väl nedåt så att mineraljord 
ej medföljde. När humusskiktet utgjordes av moder (övergångstyp), avgrän-
sades detta nedåt där huvuddelen av det organiska materialet försvann och 
mängden mineraljord bedömdes dominera. I humusskikt bestående av mull 
(brunjord), utan tydlig skiktning i profilen, provtogs de övre fem 
centimetrarna (0-5 cm). 
 
Mineraljordsprovtagning: utfördes med kannborr (diameter 2-3 cm). I 
podsol med blekjordsskikt togs ett B-prov från botten av blekjorden och ned 
till 10 cm i rostjorden. I brunjord med tydlig mull eller där blekjordsskiktet 
av annan anledning saknas, togs ett B-prov på 10-20 cm djup under den 
övre mineraljordsgränsen. Prov från blekjorden togs strax under humus-
skiktet. I de fall blekjordsskiktet ej kunde urskiljas togs ett blekjordsprov på 
10-20 cm djup under den övre mineraljordsgränsen.  
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Prov från C-horisonten uttogs med trädgårdsspade i botten av de hand-
grävda groparna, på ett sådant sätt att gropens alla hörn skulle vara väl 
representerade. 

Provberedning och analysteknik 
Efter lufttorkning i rumstemperatur i 14 dagar sållades humusproven genom 
6 mm såll och mineraljordsproven genom 2 mm såll.  

pH 
På samtliga prov utfördes pH-bestämning i 1M KCl. På vissa prov 
bestämdes även pH i destillerat vatten. I båda fallen skakades provet med 
extraktionsmedlet i 2 timmar, filtrerades genom V120H varefter mätning av 
pH utfördes. För humus invägdes 2 g prov och för mineraljord 10 g prov. 
Mängd extraktionsmedel var alltid 100 ml.  

Utbytesaciditet och Al 
Utbytesaciditeten och halten Al bestämdes genom att 2 g humus respektive 
10 g mineraljord skakades med 100 ml KCl (1M), pH 7 i två timmar. Efter 
filtrering genom V120H titrerades med 0.02 M NaOH respektive HCl.  

Utbytbart Na, K, Ca och Mg 
2 g humus respektive 10 g mineraljord skakades med 100 ml 0,5M NH4Ac, 
pH 4,8 i två timmar och filtrerades genom filter 00K. Metalljonerna 
analyserades direkt på oavrykta extrakt på VARIAN AAS 1473.  

Länsstyrelsens markprovtagning hösten 1997 

Omfattning 
Markprovtagningar utfördes på 8 ytor av Gunilla Björkhem och Ola Sundin. 
Sex av dessa ingick i Länsstyrelsens provtagning 1986/87 (Björkhem, 1989) 
och två var så kallade Skogsvårdsstyrelseytor (Bergby och Järinge).  

Provtagningsmetodik 
Jordproverna från de sex ytor som provtagits av Länsstyrelsen 1986/87 
insamlades inom de tidigare utlagda ytorna genom provtagning längs fyra 
linjer. Linjerna lades i anslutning till ytans diagonaler, inom de kvadratiska 
provytorna (30 x 30 m). En linje på var sida (avstånd till diagonalen 1,5 m) 
om rutans två diagonaler användes för provtagning. För de två så kallade 
Skogsvårdsstyrelseytorna : Bergby och Järinge användes en annan metod 
för utläggning av de fyra linjerna. De fyra cirka 30 m långa linjerna 
placerades utanför delytan men inom nettoytan. 
 
Utmed var och en av de fyra linjerna, insamlades 12 - 13 delprover. 
Delproverna från varje linje slogs samman till ett generalprov. För varje 
provyta erhölls på detta sätt fyra generalprov för humusskiktet och 
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sammanlagt åtta generalprov från mineraljordens två nivåer (R1 och R2). 
Blekjorden provtogs ej. 
 
I anslutning till var och en av de åtta ytorna grävdes två gropar för prov-
tagning av mineraljordens C- horisont. De två groparna placerades utanför 
delytorna på ett sådant sätt att var och en skulle vara representativ för ytan. 
Provgroparna provtogs på varierande djup (0,6 -1,2 m) beroende på var  
C-horisonten framträdde. I samband med markprovtagningen och djup-
grävningen gjordes också en bedömning av jordart och jordmån. 
 
Fältprotokoll från provtagningen som utfördes 1986/1987 (Björkhem, 1989) 
utnyttjades för kontroll av placeringar och bedömningar. Jordmånen inom 
varje yta fick sedan vara avgörande för hur provtagningen utfördes. Prov-
tagningen överensstämmer i allt väsentligt med den metodik som användes 
1986/1987 med den skillnaden att två delhorisonter i mineraljorden (R1 och 
R2) provtogs 1997. 
 
Humusskiktet provtogs med kannborr (diameter 4,5 cm). Före provtagning 
skrapades den lösa förnan bort. Vid provtagning i mark med klart avgränsat 
mårlager (podsol), avgränsades detta väl nedåt så att mineraljord ej med-
följde. När humusskiktet utgjordes av moder (övergångstyp), avgränsades 
detta nedåt där huvuddelen av det organiska materialet försvann och 
mängden mineraljord bedömdes dominera. I humusskikt bestående av mull 
(brunjord), utan tydlig skiktning i profilen, provtogs de övre fem 
centimetrarna (0-5 cm). 
 
Mineraljordsprovtagning: gjordes med kannborr (diameter 2-3 cm). I podsol 
med blekjordsskikt avskiljdes detta, och de övre 10 cm av rostjorden togs 
till prov R1. Prov R2 utgörs av nästa skikt på 10 - 20 cm djup från rost-
jordens övre gräns. I brunjord med tydlig mull togs provet R1 alltid på  
10 - 20 cm djup och R2 på 20 - 30 cm djup, från markytan räknat. Skiktet  
5 - 10 cm uteslöts alltid. I övergångstyper med otydligt blekjordsskikt togs 
provet R1 från den gräns där mineraljorden bedömdes dominera och 10 cm 
nedåt. Provet R2 utgörs av efterföljande 10 cm. 
 
Prov från C-horisonten uttogs med trädgårdsspade i botten av de hand-
grävda groparna, på ett sådant sätt att gropens alla hörn skulle vara väl 
representerade. 

Provberedning och analysteknik 
Samma förfarande har tillämpats som vid Länsstyrelsens provtagning 
1986/87 (Björkhem, 1989). 
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Södertälje kommuns inventering 1990 

Omfattning 
Södertälje kommun utförde 1990 markprovtagningar på 15 så kallade över-
vakningsytor i kommunen (Björkhem och Sundin, 1990). Ytorna var 
belägna inom ett flygstråk där skogsskadebedömningar har utförts.  

Provtagningsmetodik 
Två generalprov från varje yta (a´15 delprov) insamlades utmed ytans 
diagonaler enligt samma provtagningsförfarande som tillämpades i 
Länsstyrelsens undersökning av länets skogsmark 1987/88 (Björkhem, 
1989). Även provtagna horisonter och provtagningsdjup överensstämmer 
med ovan nämnda undersökning. Provtagning av C-horisonten utfördes på 
>60 cm djup i två gropar grävda i anslutning till varje yta. I sex av de 15 
ytorna grävdes endast en grop på grund av de besvärliga markförhållandena. 
Provet togs från gropens fyra hörn och omblandades väl.  

Provberedning och analysteknik 
Provberedning och kemiska analyser (pH i vatten samt KCl, utbytbart H och 
Al, utbytesaciditet samt utbytbara halter av Na, K, Ca och Mg) har utförts på 
samma sätt som i Länsstyrelsens undersökning 1987/88 (se Björkhem, 1989). 

Sollentuna kommuns markprovtagning 1999 

Omfattning 
Sommaren 1999 utförde Sollentuna kommun markprovtagningar på tre ytor 
inom kommunen (Johansson och Nilsson, 1999). Dessa ytor (Väsby, 
Säbysjön och Tegelhagen) hade samtliga provtagits 1986/87 inom 
Länsstyrelsens länsomfattande markundersökning (Björkhem, 1989).  

Provtagningsmetodik 
Fyra generalprov insamlades från humusskiktet (H) och från två djup i rost-
jorden: B(0-10 cm) och B(10-20 cm). Från underlaget (C) insamlades två 
generalprov. De fyra generalproven från humusskiktet och rostjorden 
insamlades med jordborrar utefter fyra linjer (ett generalprov per linje) inom 
den kvadratiska provytan (30x 30 m). Linjerna placerades 1 m utanför ytans 
två diagonaler. Utefter varje linje insamlades 13 delprov, fördelade 
systematiskt längs linjen, och sammanfördes till ett generalprov. Prov från C-
horisonten insamlades genom att två gropar grävdes i omedelbar närhet till 
ytan. Groparnas lägen slumpades ut och prov togs från ett flertal platser i 
gropen och sammanfördes till ett generalprov. Det djup från markytan räknat, 
där C-horisonten provtagits har varierat mellan ytorna. Genomgående har 
dock gällt att provet tagits på ett djup där C-horisonten tydligt framträtt.  
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Provberedning och analysteknik 
Proven torkades i fläktförsedda torkskåp vid 40oC i två dygn. Efter torkning 
siktades mineraljorden genom en sikt med maskvidd 2 mm och humus-
proven maldes i kvarn.  

pH-analys 
Provens pH-värde har bestämts i destillerat vatten, 1M KCl och 0.1M BaCl2. 
Vid bestämning i vatten invägdes 2 g humus respektive 10 g mineraljord och 
20 ml destillerat vatten tillsattes. Provet omskakades därefter och fick stå över 
natten. Nästkommande morgonen omskakades provet igen, fick sedimentera 
och pH mättes med glaselektrod i den klara lösningen. För bestämning av pH 
i 1M KCl och 0.1M BaCl2 invägdes 2 g humus respektive 10 g mineraljord 
och 100 ml extraktionslösning tillsattes. Provet skakades i 2 timmar och 
filtrerades därefter genom filtrerpapper. En del av extraktet togs ut till pH-
bestämning. Resterande del av filtratet användes till analys av utbytesaciditet, 
utbytbart aluminium (KCl) och utbytbara baskatjoner (BaCl2). 

Utbytesaciditet (TA) 
Utbytesaciditeten, det vill säga den utbytbara mängden H+ och Al3+, 
bestämdes genom att 50 ml av KCl extraktet titrerades med 0.02M NaOH 
till pH 8.2. 

Utbytbart Al  
Den utbytbara mängden Al3+ bestämdes genom att det titrerade KCl 
extraktet från analysen av utbytesaciditet tillsattes 10 ml 4procent-ig NaF 
och titrerades med 0.02M HCl till pH 8.2. 

Utbytbart H 
Mängden H+ beräknades som skillnaden mellan utbytesaciditet och 
utbytbart Al3+. 

Utbytbart Na, K, Ca och Mg 
Utbytbara baskatjoner analyserades i BaCl2 extraktet på ICP. Halterna 
uttrycktes i mekv/100g torr jord. 

Ståndortskarteringens undersökningar 1983-87 och 1993-
2002 

Omfattning 
Ståndortskarteringen (SK) vid SLU samlar in grundläggande data om 
marken och markvegetationen på cirka 23 500 av riksskogstaxeringens (RT) 
permanenta provytor. Den första tillståndsbeskrivningen pågick mellan 
1983-1987 (första omdrevet) och den andra mellan 1993-2002 (andra 
omdrevet). Det andra omdrevet innebar en återinventering av ytor som 
inventerades under det första omdrevet. RT och SK utgör tillsammans 
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Sveriges enda objektiva, nationella inventering av skogsmark och vegetation 
och är en viktig del av miljöövervakningen av landekosystemen. 
 
Eftersom riksskogstaxeringens provytor är objektivt och systematiskt 
utlagda över hela Sverige nedanför fjälltrakterna ger de en statistiskt 
representativ bild av förhållandena i svensk skogsmark. Stickprovet för de 
permanenta provytorna där Ståndortskarteringen genomförs består av 
cirkelprovytor med 10 m radie (Fig. 1). Provytorna är placerade längs 
sidorna av så kallade trakter (se figur 2). Varje permanent trakt innehåller 
högst åtta provytor och har normalt formen av en kvadrat, där sidans längd 
varierar mellan 300 och 1200 m beroende på var i landet de ligger. Från det 
första omdrevet (1983-87) har markkemiska data från totalt 14 ytor belägna 
i Stockholms län utnyttjats. Från det andra omdrevet (1993-2002) användes 
data från 42 ytor. Det låga antalet ytor från omdrev 1 förklaras av att B-
horisonten vid denna tidpunkt provtogs på ett begränsat antal ytor. 
 

 
 
Figur 1. Ståndortskarteringens cirkelprovytor. 
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Figur 2. Ståndortskarteringens trakter och provytor ligger i ett systematiskt utlagt 
rutnät över landet. 

Provtagningsmetodik 
Från humuslagret (O-horisonten) har arealsbestämda prover insamlats, och 
från mineraljorden ej arealbestämda prover från olika markhorisonter (E-, 
B-, B/C- & ibland C-horisonten). Provtagningen har skett inom cirkelprov-
ytor med 10 m radie. Vid provtagning av humusskiktet har ett erforderligt 
antal stick gjort med humusborren för att erhålla en tillräcklig provvolym 
(minst 1,5 l per cirkelprovyta). Proven från varje stick (delprov) har 
sammanslagits till ett generalprov. Vid mineraljordsprovtagningen har en 
grop grävts i provcirkelns centrum och prov har insamlats från de olika 
mineraljordshorisonterna med spade, slev eller kåsa. Insamlad jordvolym 
har alltid varit minst 0,75 l. Rötter med en diameter >1 cm samt sten med 
diameter >2,5 cm har ej medtagits.  
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Analysteknik 

pH 
pH-bestämning utfördes i H2O (avjoniserat) och i 0.01 M CaCl2. I båda 
fallen skakades provet med extraktionsmedlet kraftigt och fick stå över 
natten varefter provet skakades på nytt och pH bestämningen utfördes när 
lösningen var klar. För humus invägdes 1,0, 2,0 eller 5,0 g beroende på 
volymdensitet. Man har alltid vägt in den mängd som ger ett volyms-
förhållande som liknar det för mineraljord. Om prov från ytan fanns från 
första omdrevet har samma mängd vägts in vid bestämningen av pH under 
omdrev 2. För mineraljord invägdes 5 g prov. Mängd extraktionsmedel var 
alltid 25 ml.  

Utbytesaciditet och Al 
Utbytesaciditeten bestämdes i 1 M ammoniumacetat som justerats till pH 
7,00 genom titrering med 0,1 M NaOH (om initialt pH <7,00) alternativt  
0,1 M HNO3 (om initialt pH>7,00). Samma provmängd och extraktions-
teknik användes som för baskatjonbestämningen. Halten Al bestämdes 
genom att 10 g humus eller mineraljord skakades med 100 ml KCl (1M), i 
två timmar. Efter filtrering genom OOK filter analyserades Al på ICP. 

Utbytbart Na, K, Ca och Mg 
2 g humus respektive 15 g mineraljord skakades med 100 ml 1N 
ammoniumacetat, pH = 7,00 i 1,5 timmar varefter suspensionslösningen 
filtreras genom pappersfilter. Baskatjonerna i proven från det första 
omdrevet har analyserats på AAS. I det andra omdrevet har baskat-
jonmätningen skett med ICP.  

Kommuner / VIAK AB:s markundersökning 1988  

Omfattning 
På uppdrag av kommunerna Haninge, Huddinge, Järfälla , Nacka och 
Tyresö samt Stockholms stad utförde VIAK AB en markundersökning 
hösten 1988. Undersökningen omfattade 19 provytor fördelade mellan 
kommunerna på följande sätt: 1 i Haninge, 2 i Huddinge, 5 i Järfälla, 4 i 
Nacka 3 i Stockholms stad och 4 i Tyresö. En yta har uteslutits eftersom den 
utgjordes av ungskog och det använda systemet med tillståndsklasser för 
surhetsgrad avser medelålders- och äldre skog.  

Provtagningsmetodik 
Ett generalprov insamlades från humusskiktet (H) och från tre djup i 
mineraljorden: mineraljord 0-5 cm (i huvudsak A-horisonten), mineraljord 
5-15 cm (i huvudsak B-horisonten) och mineraljord (C-horisonten prov-
tagen oftast på 50 cm:s djup, ibland djupare). Generalprovet för samtliga 
horisonter utom C-horisonten, insamlades längs med diagonalerna  
(8 delprov per diagonal) på provytor om 30 x 30 m, i vissa fall 20 x 20 m 
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beroende på terrängförhållandena. C-horisonten provtogs i två grävda gropar 
förlagda inom provytan men inte i närheten av diagonalerna. Vid provtagning 
av humusskiktet användes en humusborr bestående av ett plaströr med 10 cm 
diameter. Mineraljorden provtogs med rör av rostfritt stål med diameter 28 
mm för det övre skiktet (0-5 cm) och diameter 22 mm för det undre skiktet 
(5-15 cm). Om sten eller berg har hindrat provtagningen av mineraljords-
skikten har provtagningspunkten flyttats 0,5 m, 1,0 m, 1,5 m eller maximalt  
2 m åt höger från diagonalen sett från ytans södra del.  
 

Provberedning och analysteknik 
Proven torkades i fläktförsedda torkskåp vid 40oC. Analyserna utfördes vid 
Institutionen för Kulturteknik, KTH. Resultaten av de analyserade kemiska 
parametrarna anges på torkade prov (105oC).  

pH-analys 
Provens pH-värde har mätts i H2O (destillerat vatten) och 1M KCl. Vid båda 
bestämningarna invägdes 10 g humus respektive 25 g mineraljord och 100 
ml H2O eller KCl tillsattes varefter provet omskakades 1 timme. Innan 
pH(H2O) mättes fick provet sedimentera under 12 timmar. Vid bestämning 
av pH(KCl) filtrerades det omskakade provet först genom filterpapper. 
Innan pH-bestämningen utfördes togs en del av extraktet undan för att 
användas till analys av utbytesaciditet och utbytbart aluminium (KCl).  

Utbytesaciditet (TA) 
Utbytesaciditeten, det vill säga den utbytbara mängden H+ och Al3+, 
bestämdes genom att 50 ml av KCl extraktet titrerades med 0.02M NaOH 
till pH 8.2. 

Utbytbart Al  
Den utbytbara mängden Al3+ bestämdes genom att det titrerade KCl 
extraktet från analysen av utbytesaciditet tillsattes 10 ml 4procent-ig NaF 
och titrerades med 0.02M HCl till pH 8.2. 

Utbytbart H 
Mängden H+ beräknades som skillnaden mellan utbytesaciditet och 
utbytbart Al3+. 

Utbytbart Na, K, Ca och Mg 
10 g humus respektive 25 g mineraljord skakades med 100 ml 1M NH4Cl 
(obuffrad) i två timmar. Jordsuspensionen filtrerades genom filterpapper 
varefter metalljonerna bestämdes.  
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