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Krondroppsnätet 

Tillståndet i skogsmiljön 

i Kronobergs län 
 



Krondroppsnätet 
 
Sedan 1985.  
 
Idag ca 65 aktiva övervakningsytor i brukad skog.  
 
- Mäter lufthalter och nedfall av luftföroreningar samt 

markvattenkemi 
 

- Beräknar belastningen av luftföroreningar på skog, 
mark och vatten. 
 

- Modellerar underlag som används i det regionala 
och nationella miljömålsarbetet 

 
Främst regional finansiering:  
Luftvårdsförbund, Länsstyrelser, kommuner, företag, 
Naturvårdsverket, m. fl.  
 
Nationell samordning, används i nationell 
miljömålsuppföljning 

www.krondroppsnatet.ivl.se 
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Målsättning: 

Att genom mätningar och modellering skapa 

underlag för det regionala och nationella 

miljömålsarbetet 

Krondroppsnätet 

Mätningar: 

o Nedfall med 
nederbörd till 
öppet fält 

o Nedfall som 
krondropp 

o Torrdeposition till 
strängprovtagare 
under tak 

o Markvattenkemi, 
50cm djup 
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Mätningar i länet 2012/2013 

Öppet fält Tagel 

Krondroppsytan Tagel 

Krondroppsytan Attsjö 

Krondroppsytan Angelstad 

Lokal Dominerande trädslag Öppet fält Krondropp Markvatten 

Attsjö (G 21) Tall  X X 

Tagel (G 22) Gran X X X 

Angelstad (G 23) Gran  X X 

 



Försurningsproblematik i Kronobergs län 

År 2010 bedömdes 55 % av länets 
sjöar som antropogent försurade, 
dvs med dpH >0.4. 



Försurningsproblematik i Kronobergs län 

Tre källor som försurar i skogsekosystemet 

Svavelnedfall 

Skogsbruk 

Kvävenedfall 
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Försurningsproblematik i Kronoberg län 
– svavelnedfall i krondropp 

Tagel 
 

Angelstad 
 

Attsjö 
 

Hjärtsjömåla (Blekinge)  



Markvattenkemi i Kronobergs län 

 
Halterna av SO4-S 
minskar långsam-
mare än svavel-
nedfallet och ned-
gången planar ut. 
 
Generellt minskar 
försurningen av 
markvattnet; pH 
ökar, ANC ökar, 
[oorg-Al] minskar 
 
Men, försurnings-
situationen är 
fortfarande relativt 
dålig. 
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Försurningsproblematik i Kronobergs län 

pH-förändring sedan 

förindustriell tid (dpH) i 

sjöar 2010, baserat på 

MAGIC-biblioteket 

Ca2+ Mg2+ 
K+ 

H+ 
H+ 

H+ 
H+ H+ 

Hur försurar skogsbruk? 
 

(Akselsson m. fl., presentation vid Krondroppsdagarna 2013) 



Övergödningsproblematik i Kronobergs län 

Två källor som bidrar till övergödningen  
i skogsekosystemet 

Gödsling i skogen 

Kvävenedfall 



Kvävenedfall i Kronobergs län –  
nedfall med nederbörden 

Minskningen av nedfallet av 

NO3-N med nederbörden vid 

Tagel är statistiskt säkerställd. 

Den årliga minskningen ligger 

på ca 0.1 kg N/ha. 



Totalt nedfall av oorganiskt 

kväve, beräknat med 

strängprovtagare. 

Gäller perioden 2003-2008. 

Kvävenedfall i Kronobergs län –  
Totalt nedfall (torr- + våtdeposition) 

Karlsson m. fl., 2011.  

IVL Rapport  B 1952 

Kritisk belastning: 5-10 kg N/ha 

 

Det totala årliga nedfallet av 
NO3-N + NH4-N till granskog i 
Kronoberg bedöms i nuläget till 
ca 6-10 kg N/ha. 

 

Kvävenedfallet i Kronobergs län 
överskrider den nedre gränsen 
för kritisk belastningen. 
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Kväve i markvatten i Kronobergs län –  
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Provytan vid Angelstad påverkades 

av stormarna Gudrun och Per 
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På gång inom 
Krondroppsnätet  
 

• Minskad svavelutsläpp från sjöfarten 
2015 

• Från markvatten till bäckvatten 

• Nya gödslingsrekommendationer inom 
skogsbruket 

• Vem förorenar Kronobergs län? 

Krondroppsnätet 



År 2006/2007 sänktes från 1.5 till 1%. 
2015 kommer svavelhalten att sänkas till 0.1%. 

(Ansökan till NV 2013) 

Anpassning till omvärldsförändringar –  
Sänkt svavelhalt i fartygsbränsle 



Koppling markvatten – bäckvatten 

Etablering av nya krondroppsytor i områden med pågående 
bäckvattenmätningar. Med finansiering från HaV-myndigheten. 

Storskogen, Västra 

Götaland 



Skogsstyrelsen reviderar sina allmänna råd för 
kvävegödsling av svensk skog.  
Område 2: Kravet om GROT uttag tas bort. 
Gödsling av tallskog tillåts med 150 kg N. 
 
Beslut om nya rekommendationer i april 2014. 
Krävs en utökad övervakning av kväveläckage, 
främst i tallskog i område 2. 

Anpassning till omvärldsförändringar –  
kvävegödsling av tallskog i sydöstra 
Sverige 

 

Område  Begränsning av gödselgiva 

1 Ingen kvävegödsling 

2 Normalt ska kvävegödsling inte ske. Dock kan 

skogsgödsling ske med maximalt 150 kg N/ ha och 

skogsgeneration i granbestånd om GROT uttag har skett 

eller planeras ske i samband med föryngringsavverkning 

3 Maximalt 300 kg N/ ha och skogsgeneration 

4 Maximalt 450 kg N/ha och skogsgeneration 



             Kronobergs län 

[SOx]1,[NOx]1,[NH3]1 

Deposi- 
tion 

Emission 

[SOx]2,[NOx]2,[NH3]2 

Vem förorenar Kronoberg ?  



Miljötillståndet i skogsekosystemen i Kronobergs län 2012/2013 

• Svavelnedfallet har minskat till en nivå runt 1-2 kg S/ ha/ år, i takt med minskade 

svavelutsläpp från Europa. 

 

• Markvattnet återhämtar sig långsamt från försurning, i olika utsträckning vid olika 

platser i länet, men försurningsstatus är ännu ej tillfredsställande 

 

• Kvävenedfallet är relativt högt, 6-10 kg N/ ha/ år, vilket överskrider det nedre värde 

som används för kritiskt belastning i Sverige, 5 kg N/ha /år. 

 

• Förhöjda nitrathalter i markvattnet efter stormskador tyder på att det sker en 

upplagring av kväve till skogsmarken i länet som riskerar att komma ut i markvattnet 

vid störningar, såsom avverkning, stormskador, insektsangrepp etc. 

 



Tack för er uppmärksamhet 

Krondroppsnätet 


