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nederbördskemiska nätet samt EMEP 
Sammanfattning 

På uppdrag av Naturvårdsverket har IVL Svenska Miljöinstitutet gjort en studie av trender för nedfallet 
av kväve med nederbörden över Sverige inom de tre mätnäten Luft- och Nederbördskemiska nätet 
(LNKN), EMEP samt Krondroppsnätet. Analyserna gäller bulkdeposition, som huvudsakligen 
inkluderar nedfall med nederbörden men även ett visst inslag av torrdeposition till insamlingstrattarna. 
Det finns en betydande torrdeposition av oorganiskt kväve över Sverige, i synnerhet till skogen, som 
det för närvarande inte finns några mätningar av och som inte ingår i mätningarna av bulkdeposition. 
Metod föreslås för att möjliggöra en rutinmässig övervakning även av torrdepositionen av kväve. 

Det samlade nedfallet av oorganiskt kväve (NO3+NH4) som bulkdeposition har minskat vid vissa 
mätplatser där särskilt långa mätserier (>25 år) finns tillgängliga, i synnerhet för norra Sverige. Detta 
gäller dock inte alla mätplatser med långa mätserier.  

En omfattande analys av medelvärden för ett flertal mätplatser, uppdelat på tre olika regioner, norra, 
sydöstra och sydvästra området, och på två olika tio-årsperioder, 1990-1999 och 2000-2010, visar inte 
på någon statistiskt säkerställd förändring vad gäller det samlade nedfallet av oorganiskt kväve via 
nederbörden. Det finns en statistiskt säkerställd minskning vad gäller nedfallet av nitratkväve för 
sydvästra området under perioden 2000-2010. I övrigt finns inga säkerställda nedgångar för varken NO3 
eller NH4 för något område eller för någon tidsperiod. Vid enstaka mätlokaler finns dock signifikanta 
trender, i några med ökande, och i andra fall med minskande nedfall. 

Vi finner ingen betydande skillnad i resultaten vad gäller bulkdepositionen av oorganiskt kväve mellan 
de två mätnäten Krondroppsnätet och LNKN, utan resultaten från dessa mätnät kan användas 
tillsammans. Resultaten från lockprovtagare inom EMEP och LNKN kan tills vidare inte användas för 
att analysera tidstrender i nedfall beroende på tekniska svårigheter med provtagarna.  

Det samlade nedfallet av oorganiskt kväve med nederbörden över Sverige har under 1990-1999 
och 2000-2010 inte minskat i den utsträckning att det kan påvisas som en statistiskt säkerställd 
förändring i någon del av landet, trots betydande minskningar av Europas kväveutsläpp.  

Vid ett fåtal mätplatser med mycket långa mätserier kan man dock påvisa ett minskat nedfall 
av oorganiskt kväve, främst i norra Sverige. 
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Sammanfattning 

På uppdrag av Naturvårdsverket har IVL Svenska Miljöinstitutet gjort en studie av trender 
för nedfallet av kväve med nederbörden över Sverige inom de tre mätnäten Luft- och 
Nederbördskemiska nätet (LNKN), EMEP samt Krondroppsnätet. Analyserna gäller s.k. 
bulkdeposition, som huvudsakligen inkluderar nedfall med nederbörden men även ett visst 
inslag av torrdeposition till insamlingstrattarna. Det finns en betydande torrdeposition av 
oorganiskt kväve över Sverige, i synnerhet till skogen, som det för närvarande inte finns 
några mätningar av och som inte ingår i mätningarna av bulkdeposition. Metod föreslås för 
att möjliggöra en rutinmässig övervakning även av torrdepositionen av kväve. 

Det samlade nedfallet av oorganiskt kväve (NO3+NH4) som bulkdeposition har minskat 
vid vissa mätplatser där särskilt långa mätserier (>25 år) finns tillgängliga, i synnerhet för 
norra Sverige. Detta gäller dock inte alla mätplatser med långa mätserier.  

En omfattande analys av medelvärden för ett flertal mätplatser, uppdelat på tre olika 
regioner, norra, sydöstra och sydvästra området, och på två olika tio-årsperioder, 1990-
1999 och 2000-2010, visar inte på någon statistiskt säkerställd förändring vad gäller det 
samlade nedfallet av oorganiskt kväve via nederbörden. Det finns en statistiskt säkerställd 
minskning vad gäller nedfallet av nitratkväve för sydvästra området under perioden 2000-
2010. I övrigt finns inga säkerställda nedgångar för varken NO3 eller NH4 för något 
område eller för någon tidsperiod. Vid enstaka mätlokaler finns dock signifikanta trender, i 
några med ökande, och i andra fall med minskande nedfall. 

Jämförelsen av minskat nedfall av kväve över Sverige med Europas minskade utsläpp av 
kväve begränsas av att torrdepositionen inte ingår i nedfallsmätningarna. Att den enda 
trend som kan påvisas gäller nedfallet av NO3 i sydvästra Sverige har en viss relevans 
eftersom Europas utsläpp av oxiderat kväve har minskat i större utsträckning jämfört med 
reducerat kväve. Nedfallet av NO3 minskade endast under perioden 2000-2010, men inte 
under 1990-1999, medan Europas utsläpp av oxiderat kväve minskade snabbare under 
1990-1999 jämfört med den senare perioden. Detta tyder på att nedfallet av kväve med 
nederbörden över Sverige inte är linjärt kopplat till Europas minskande utsläpp. Detta kan 
bero på att depositionshastigheten för de olika kväveformerna kan förändras över tiden, i 
sin tur beroende på komplexa kemiska interaktioner mellan de olika kväveformerna och 
andra komponenter i atmosfären såsom halterna av sulfatsvavel. 

Vi finner ingen betydande skillnad i resultaten vad gäller bulkdepositionen av oorganiskt 
kväve mellan de två mätnäten Krondroppsnätet och LNKN, utan resultaten från dessa 
mätnät kan användas tillsammans. Resultaten från lockprovtagare inom EMEP och LNKN 
kan tills vidare inte användas för att analysera tidstrender i nedfall beroende på tekniska 
svårigheter med provtagningsutrustningen.  

Det samlade nedfallet av oorganiskt kväve med nederbörden över Sverige har under 
1990-1999 och 2000-2010 inte minskat i den utsträckning att det kan påvisas som en 
statistiskt säkerställd förändring i någon del av landet, trots betydande minskningar 
av Europas kväveutsläpp.  

Vid ett fåtal mätplatser med mycket långa mätserier kan man dock påvisa ett 
minskat nedfall av oorganiskt kväve, främst i norra Sverige. 
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1. Inledning 
 
På uppdrag av Naturvårdsverket har IVL Svenska Miljöinstitutet gjort en jämförande studie 
av kvävedepositionstrender inom de olika mätnäten för nederbörd i Sverige.   

I Sverige mäts nedfall av luftföroreningar via nederbörden inom tre stora nationella och/ 
eller regionala miljöövervakningssystem: Luft- och Nederbördskemiska nätet (LNKN) och 
EMEP (båda nationella mätnät) samt Krondroppsnätet, som huvudsakligen är ett regionalt 
mätnät men till viss del även nationellt. Samtliga mätningar drivs av IVL. LNKN och 
EMEP drivs på uppdrag av Naturvårdsverket och Krondroppsnätet på uppdrag främst av 
Luftvårdsförbund, Länsstyrelser och Naturvårdsverket men även av enskilda företag, 
kommuner samt vissa specifika miljöförbund. Mätningarna utvärderas främst individuellt 
inom varje mätnät. I denna studie har även data från Integrerad Monitoring (IM) använts.  

Svaveldepositionstrenden är entydigt nedåtgående i samtliga mätnät, medan trenden för 
bulkdeposition av kväve över öppet fält skiljer sig åt beroende på vilka data som har 
använts vid analysen och hur analysen har genomförts. Tidigare rapporter har visat på olika 
trender för kvävedepositionen via nederbörden över Sverige. Dessa trendanalyser har oftast 
genomförts på olika långa tidsserier ,varför en jämförelse rakt av ej går att göra. En 
trendrapport (Karlsson m. fl., 2010) indikerar att data från Krondroppsnätet inte visar 
någon övergripande tydlig trend för kvävenedfallet i Sverige mellan 1997-2008 och att 
resultaten från enskilda mätlokaler kan visa signifikanta förändringar i olika riktningar. En 
annan rapport redovisar resultat från EMEP, Luft- och Nederbördskemiska nätet och 
Krondroppsnätet. När medelvärden görs av alla mätningarna sammantaget minskar 
kvävedepositionen i sydvästra Sverige med ca 30 % mellan 2000-2009, medan den är 
oförändrad i andra delar av Sverige (Sjöberg m. fl., 2011). De beräkningar av kvävenedfallet 
som i dagsläget rapporterats till Naturvårdsverket för Miljömålsuppföljningen, baseras på 
resultat från EMEP (lockprovtagare) och Luft- och nederbördskemiska nätet (LNKN, 
bulkprovtagare), (Naturvårdsverket, 2010). Beräkningen visar att kvävenedfallet i Sverige 
var 23 % lägre 2006-2008 (som ett treårsmedelvärde) jämfört med perioden 1989-1991. 

Det finns således ett stort behov av att klargöra hur kvävedepositionen, via nederbörden, 
över Sverige har förändrats över tiden.  

2. Syfte 
 
Syftet med uppdraget var att utvärdera kvävedepositionstrenden från de olika 
miljöövervakningssystemen i Sverige, utvärdera eventuella skillnader mellan 
miljöövervakningssystemen. Ett annat syfte var att beskriva eventuella skillnader i tidigare 
bedömningar av kvävedepositionstrenden över Sverige. Ett ytterligare syfte med studien 
var att ge förslag på vilka data (mätstationer och metodik) som bör användas i framtiden 
när man beräknar och redovisar totaldeposition av kväve till Sverige samt motivet till detta. 
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3. Övergripande sammanfattning och 

slutsatser beträffande kvävenedfallet till 

Sverige 

3.1. Mätningar av kvävenedfallet 
 

 Nedfallet av kväve från luften till Sveriges areal sker via två processer; nedfall av 
ämnen lösta i nederbörden, s.k. våtdeposition, samt avsättning av gaser och 
partiklar till olika ytor i ekosystemen, s.k. torrdeposition. I denna studie analyseras 
bulkdepositionen av oorganiskt kväve över Sverige. Bulkdepositionen består i 
huvudsak av våtdeposition, men har även ett litet inslag av torrdeposition till 
insamlingstrattarna. 

 Det främsta skälet till att det i dagsläget ej går att göra en trendanalys av totalkväve 
över Sverige är att det saknas mätningar av torrdeposition av kväve. I denna 
rapport ges förslag till metodik och platsval för framtida rutinmässig övervakning 
av kvävenedfall som även inkluderar torrdeposition.  

 Såväl modelleringsstudier samt empiriska studier tyder på att torrdepositionen kan 
utgöra så mycket som 30-50 % av det totala nedfallet av kväve, främst i sydvästra 
Sverige. 

 Våtdepositionen av kväve över Sverige mäts i nuläget regelbundet inom tre olika 
övervakningssystem; EMEP, Luft- och nederbördskemiska nätet (LNKN) samt 
Krondroppsnätet. 

 Torrdepositionen av kväve över Sverige mäts i nuläget ej rutinmässigt. 

 Det finns metodsvårigheter med att mäta våtdepositionen av kväve, där tekniska 
svårigheter med lockprovtagare, svårigheter med att provta rätt nederbördsmängd 
vid vindutsatta platser samt förekomsten av en viss torrdeposition till 
bulkprovtagarna på öppet fält framstår som de största problemen. Svårt är det även 
att korrekt provta snö. Under 2012 kommer bulkprovtagarna som använts att bytas 
ut, varvid detta problem antas minska avsevärt. 

 I studien har mätningarna av våtdeposition av kväve med lockprovtagare inom 
EMEP och LNKN analyserats, men dessa mätningar underskattar sannolikt 
våtdepositionen i varierande grad beroende på att provtagarna inte öppnar i tid för 
att samla in all nederbörd, varvid de har uteslutits ur denna analys.  

 Vi finner inga betydande skillnader vad gäller resultaten från nedfallsmätningar av 
oorganiskt kväve mellan de två mätnätet Krondroppsnätet och LNKN. Vi drar 
därför slutsatsen att resultaten från dessa mätnät kan användas tillsammans. 

 Under perioden 1980-2010 har bulkdepositionen mätts på öppet fält, med minst 
nio års data, vid totalt 29 platser över Sverige med LNKN-bulkprovtagare och 80 
platser med Krondroppsnätet-bulkprovtagare, med varierande grad av 
överlappande mätserier. Dessa mätningar lämpar sig väl för trendanalyser. 
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3.2. Storleken på kvävenedfallet samt förändringar 
över tiden 

 

 För platser med dataserier fram t.o.m. 2010 omfattande en period överstigande 25 
år, finns en statistiskt säkerställd nedgång i det samlade nedfallet av oorganiskt 
kväve (NO3+NH4) som våtdeposition vid fyra av sex platser i norra Sverige och vid 
en av totalt två mätplatser i sydvästra Sverige. I sydöstra Sverige fanns inga 
mätplatser med dataserier överstigande 25 år. 

 Analyser av kortare mätserier vid individuella mätplatser visar statistiskt säkerställda 
uppgångar och nedgångar i kvävenedfallet vid enskilda platser för olika tidsperioder 
utan något konsistent mönster. I de flesta fall fanns ingen statistisk signifikant 
förändring. 

 En analys av det samlade nedfallet av oorganiskt kväve som bulkdeposition visade 
inga statistiskt säkerställa förändringar över tid, varken för perioden 1990-1999 eller 
för perioden 2000-2010, när data analyserats som medelvärden för mätplatser 
samlat områdesvis.  

 Det samlade, årliga nedfallet av oorganiskt kväve (NO3+NH4) som bulkdeposition 
var som medelvärde under slutet av 1990-talet respektive slutet av 2000-talet för 
sydvästra området 10-12 respektive 6-10 kg N/ha, för sydöstra området var 
motsvarande värden, 6-8 respektive 2-4 kg N/ha och för norra området var 
motsvarande värden runt 2 kg/ha i slutet av både 1990-talet och slutet av 2000-
talet. I dessa värden ingår även en viss torrdeposition till mättratten. 

 En analys av nedfallet av NO3 regionvis visade att nedfallet av NO3 har minskat 
signifikant under perioden 2000-2010 i sydvästra området, vid två av sex lokaler 
inom Krondroppsnätet. Nedgången för nedfallet av NO3 i det sydvästra området 
under 2000-2010 var signifikant även när data analyserats som medelvärden för 
mätplatser inom området. Vid fyra av fem mätplatser i norra området inom LNKN 
med mätserier som sträcker sig från före 1985 fram till 2010 har nedfallet av NO3 
minskat signifikant. 

 Nedfallet av NH4 analyserat regionvis, visar en säkerställd nedåtgående trend för 
2000-2010 i norra området vad gäller mätplatser inom LNKN (n=7) men inte inom 
Krondroppsnätet (n=4). Om man gör en gemensam analys för alla mätplatserna i 
norra området erhålls ingen statistiskt säkerställd minskning. 

 Det finns komplicerade, kemiska interaktioner mellan de olika kväveformerna och 
sulfatsvavel. Den minskande förekomsten av svavel på senare tid kan påverka 
depositionshastigheterna för de olika kväveformerna, vilket kan medföra icke-
linjära relationer mellan koncentrationer i luften och nedfallet av kväve till 
ekosystemen. Detta kan delvis förklara att våtdepositionen av oorganiskt kväve inte 
har minskat i samma utsträckning som utsläppen av kväve i Sverige och från 
Europa. En ökande nederbörd skulle kunna vara en annan förklaring. 
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 Inga mätserier visar dock någon trend för nederbördsmängden under de 
analyserade tidsperioderna, vare sig inom Krondroppsnätet, LNKN eller om man 
ser till SMHI:s data. 

 Den statistiska metoden som används verifierar endast s.k. monotona förändringar, 
d.v.s. förändringen som gått åt samma håll under hela den analyserade perioden. 
Särskilt nederbördsrika år kring millennieskiftet, samt tillfälliga episoder med nedfall 
av långväga transporterat NH4, kan ha förhindrat säkerställande av nedåtgående 
trender vad gäller nedfallet av oorganiskt kväve över Sverige. 

 En slutsats av denna analys är att då data rapporteras till Naturvårdsverket för 
miljömålsuppföljning bör data från de båda mätnäten utvärderas integrerat för att 
beräkna kvävedepositionstrenden i Sverige. 

 

Det samlade nedfallet av oorganiskt kväve med nederbörden över Sverige har under 
1990-1999 och 2000-2010 inte minskat i den utsträckning att det kan påvisas som en 
statistiskt säkerställd förändring i någon del av landet, trots betydande minskningar 
av Europas kväveutsläpp.  

Vid ett fåtal mätplatser med mycket långa mätserier kan man dock påvisa ett 
minskat nedfall av oorganiskt kväve, främst i norra Sverige. 

3.3. Skillnader mot tidigare bedömningar av 
kvävedepositionstrenden över Sverige 

 
Tidigare utvärderingar av kvävedepositionstrenderna över Sverige för 
miljömålsuppföljningen har utgjort en jämförelse mellan antingen enskilda år eller två olika 
3-års-perioder. Detta gäller både underlagsrapporten till fördjupad utvärdering av 
miljömålsarbetet ”Bara naturlig Försurning”(Naturvårdsverket, 2007) samt det som idag 
redovisas på Miljömålsportalen (http://www.miljomal.se/3-Bara-naturlig-forsurning/). I 
dessa analyser har ingen statistisk trendanalys genomförts.  

I föreliggande rapport har en statistisk analys av trender genomförts med Mann-Kendall-
metodik. Ett strikt urval har gjorts vad gäller de mätplatser som ingår i analysen, utifrån 
perspektivet fullständiga datamängder.  
 
Mot bakgrund av ovanstående föreslås att den nuvarande beräkningen av kvävenedfallet 
som används till miljömålsuppföljningen i Miljömålsportalen ses över.     

http://www.miljomal.se/3-Bara-naturlig-forsurning/
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Sammanfattande figurer 

 
Områdesvis analys av medelvärden för förekommande mätplatser – norra, sydöstra och sydvästra 
områdena. Vidstående kartor visar vilka mätplatser som är inkluderade i medelvärdesbildningen för 
respektive område. Figurer med röda symboler visar medelvärden som har bildats utifrån data från 
både LNKN och KD-nätet. Figurer med blå symboler visar medelvärden som har bildats utifrån 
data från endast det ena av LNKN och KD-nätet. 
 
 
NO3 + NH4 

 

 
  



Kvävedeposition till Sverige  IVL rapport B 2030 
Jämförelse av depositionsdata från Krondroppsnätet, Luft- och nederbördskemiska nätet samt EMEP 

9 

NO3 

 
NH4 
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4. Bakgrund 
 

I det följande ges en sammanfattande bakgrund till problematiken kring nedfallet av kväve 
till marken. För en mer utförlig bakgrund hänvisas till Bilaga 1. 

Nedfallet av kväve spelar en stor roll för de terrestra ekosystemen i Sverige (se t.ex. Bertills 
& Näsholm, 2000). Om kvävenedfallet överstiger upptaget till växtligheten samt bortförsel 
vid t ex skogavverkning finns risk för att kväve lagras upp i marken och nitrat slutligen kan 
läcka till ytvatten. Därigenom kan kväve bidra till övergödningen av ytvatten och hav längs 
Sveriges kuster. Det finns vidare en betydande risk att kvävenedfallet påverkar 
biodiversiteten hos olika växtsamhällen. 

4.1. Processer som styr nedfallet av kväve 
 
Deposition av luftföroreningar till skogen sker genom främst två processer: våtdeposition 
och torrdeposition. Våtdepositionen innefattar det nedfall som sker av olika ämnen lösta i 
nederbörden som når marken. Torrdeposition innefattar adsorption av olika gasformiga 
och partikelbundna ämnen till olika ytor inom ekosystemen, vilket sedan slutligen sköljs till 
marken med nederbörden.  

4.1.1. Våtdeposition 

Våtdeposition definieras som ”uttvättning” av gasformiga och partikelbundna ämnen från 
atmosfären med nederbörden. NH3 och HNO3 är mycket vattenlösliga ämnen och tvättas 
lätt ur atmosfären av regn. NO och NO2 är mycket svårlösliga och tvättas inte ur i 
nämnvärd utsträckning. 

Effektiviteten varmed nederbörden ”tvättar ut” luftföroreningar från atmosfärer beror av 
en serie icke-linjära processer (Simpson m.fl., 2011). Detta medför att en viss mängd 
nederbörd resulterar i olika mängd våtdeposition beroende på om nederbörden kommer 
som en kraftig skur eller om den kommer som ett antal mindre skurar.  

Våtdepositionen, liksom regnmängder generellt, kan bero starkt av den lokala topografin. 
För att bedöma lokal våtdeposition av t ex kväve måste man således ta hänsyn till 
topografin. Exempelvis inom Krondroppsnätet syns en variation i deposition beroende på 
läget i terrängen, i sin tur beroende på vindutsatthet och nederbördsmängd.   

4.1.2. Torrdeposition 

Torrdepositionen är en kontinuerlig process där gasformiga och partikelbundna ämnen 
adsorberas till olika ytor inom ekosystemen. Det kan även ske ett upptag av gasformiga 
ämnen genom de s.k. klyvöppningarna, som är mikroskopiska porer på bladens yta. 
Torrdepositionen av ett ämne beror av koncentrationen av ämnet i luften, samt 
depositionshastigheten. Depositionshastigheten beror i sin tur av luftens turbulens, ämnets 
kemiska egenskaper samt ytans förmåga att fånga upp ämnet ifråga. Under vissa 
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förhållanden kan flöden av ämnen även vara riktade från växtligheten till atmosfären. T ex. 
kan ammoniak avges från växtytor till atmosfären. 

4.1.3. Interaktioner med andra ämnen 

Olika former av kväve kan i atmosfären interagera med ett flertal andra ämnen. 
Ammonium kan i en förorenad atmosfär bilda salter tillsammans med svavel ((NH4)2SO4), 
salpetersyra (NH4NO3) samt med saltsyra (NH4Cl) (Hertel m. fl., 2011). Ammoniumsulfat 
kan i partikelform transporteras med vindarna långa sträckor (Brosset et al., 1975).  

I avsaknad av SO4 reagerar NH3 huvudsakligen med HNO3 till NH4NO3. HNO3 har i 
gasform en mycket hög depositionshastighet, medan nitrat i partikelform samt som 
ammoniumnitrat har en betydligt lägre depositionshastighet.  

Relationerna mellan minskade emissioner av oorganiskt kväve och minskande 
koncentrationer av oorganiskt kväve i nederbörden är i många fall inte linjära (Fowler m.fl., 
2007, Fagerli & Aas, 2008, Hertel m.fl., 2011). Konsekvenserna av dessa icke-linjära 
relationer kan bli att nedfallet av oorganiskt kväve med nederbörden i mindre förorenade 
områden inte minskar lika mycket som kan förväntas utifrån minskade utsläpp i de mer 
förorenade områdena inom Europa.  

4.2. Historik för nedfallet av kväve 
 

Nedfallet av kväve med nederbörden över Sverige har ökat kraftigt sedan 1950-talet och 
nådde troligen sin topp under 1980-talet (Lövblad, 2000, Figur 1), i varje fall vad gäller 
oxiderat kväve.    

A 

 
 

B 

 

Figur 1. Historisk utveckling vad gäller emissioner och nedfall av oorganiskt kväve i Sverige. A, 
Beräknat utsläpp av kväveoxider och ammoniak i Sverige. B, Beräknat nedfall av oxiderat och 
reducerat kväve med nederbörden (våtdeposition) i centrala, södra Sverige. Källa: Lövblad, 2000. 

 

Simpson m.fl. (2011) har med den s.k. EMEP-modellen (www.emep.int) beräknat 
kvävenedfallet till olika typer av ekosystem över Europa. Nedfallet till ekosystemen i de 
nordiska länderna domineras enligt EMEP-modellen av torr- och våtdeposition av oxiderat 
kväve. Man beräknar att torrdepositionen av oxiderat och reducerat kväve tillsammans kan 
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utgöra så mycket som 50 % av det totala kvävenedfallet till Sverige (Simpson m.fl., 2006). 
De mätningar av kvävenedfallet som bedrivs på öppet fält (bulkdeposition) i Sverige 
domineras av våtdepositionen, med endast en liten andel torrdeposition till trattarna som 
ingår i provtagningsutrustningen.  

4.2.1. Kväveformer; Oxiderat kväve 

Oxiderat kväve emitteras huvudsakligen som kvävemonoxid, NO, och i mindre 
utsträckning, 5-20%, som kvävedioxid, NO2 (Hertel m. fl., 2011). NO reagerar snabbt med 
ozon och bildar NO2.  

EMEP beräknar att mer än 90 % av nedfallet av oxiderat kväve över Sverige beror av 
långdistanstransport från områden utanför Sveriges gränser. De områden som bidrar mest 
till nedfallet av oxiderat kväve över Sverige är fartygstrafiken på Nordsjön och Östersjön 
samt Tyskland, Polen och Storbritannien. 

4.2.2. Kväveformer; Reducerat kväve 

Det reducerade kväve (NH3, NH4
+) som faller ner till Sverige härrör även det till stor del, 

ca 67 %, från utländska källor. Det är alltså en större del av nedfallet av reducerat kväve 
som härrör från lokala källor inom Sveriges gränser, jämfört med oxiderat kväve. De 
områden som bidrar mest till nedfallet av reducerat kväve över Sverige är Tyskland, Polen, 
Danmark och Frankrike. 

Det finns även organiskt kväve i atmosfären som bidrar till kvävenedfallet, dock i relativt 
liten utsträckning (Hertel m. fl., 2011). 

4.2.3. Minskande utsläpp av kväve från Europa  

EMEP sammanställer utsläppen av olika luftföroreningar för alla Europas länder. 
Utsläppen av oxiderat kväve från EU har minskat 26 % mellan 1990 till 2000 och 18 % 
mellan åren 2000 och 2008. Över hela perioden 1990-2008 har Europas utsläpp av NOx 
minskat 39 %, medan motsvarande siffra för Sverige separat är 49 %.  

Vad gäller utsläppen av reducerat kväve föreligger en större skillnad mellan Sverige separat 
och EU. EU minskade sina utsläpp med ca 16 % mellan 1990 och 2000 och 10 % mellan 
2000 och 2008. Sverige ökade sina utsläpp av NHx mellan 1990 och 2000 med 3 %, varefter 
en minskning har skett med 10 % mellan 2000 och 2008. Över hela perioden 1990-2008 
har Europas utsläpp av reducerat kväve minskat 24 %, medan motsvarande siffra för 
Sverige separat är 8 %, Figur 2. 
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Figur 2. Årliga utsläpp av oxiderat svavel (SOx) samt oxiderat (NOx) och reducerat kväve (NH3) från 
Sverige och från Europeiska Unionen. Källa: EMEP. 

4.2.4. Nya metoder för att beräkna totala kvävenedfallet 

till svenska skogar 

Kvävedepositionen till ekosystemen sker som beskrivits ovan via två olika processer, torr- 
och våtdeposition. Våtdepositionen, som mäts över öppet fält, är lättare att mäta än 
torrdepositionen som är avsevärt svårare att mäta korrekt. Mätningar av s.k. krondropp, 
d.v.s. nederbörd som passerat genom trädkronorna, skall kunna ge ett samlat mått på både 
torr- och våtdeposition. I teorin fungerar trädkronorna som ett ”filter” för 
torrdepositionen. I praktiken sker det dock en interaktion så att vissa ämnen antingen tas 
upp till eller avges från trädkronorna. Detta gäller alla ämnen utom natrium, klorid samt 
sannolikt svavel. Det går därför inte att använda krondropp ”rakt av” för att uppskatta 
torrdepositionen för de flesta ämnen. Istället blir det nödvändigt att använda någon typ av 
inert surrogatyta och att relatera till krondropp av natrium för att uppskatta 
torrdepositionen till trädkronorna. Till detta behövs närliggande mätningar av 
bulkdeposition över öppet fält, av provtagare med surrogatytor under tak samt av 
krondropp inne i skogen. 

En nyligen utförd studie, baserad på mätningar av torrdepositionen av kväve till en 
surrogatyta bestående av teflontrådar, s.k. strängprovtagare, har visat att torrdepositionen 
av kväve i sydvästra Sverige i nuläget kan utgöra upp till 40 % av den totala depositionen 
till skogen (Karlsson m. fl., 2010, Figur 3).  

Analyser av torr- och våtdepositionen, baserade på strängprovtagare, visade på ett avsevärt 
högre nedfall av kväve i sydvästra Sverige, jämfört med vad som beräknats med t.ex. 
MATCH-modellen (Karlsson m. fl., 2010). För t.ex. Halland visar MATCH-modellen på 
ett nedfall på knappt 11 kg N/ha och år, medan beräknade värden baserat på 
strängprovtagare visar på värden upp mot 16 kg N/ ha och år. Analyserna omfattar 
visserligen något olika tidsperioder, men skillnaden är betydande. Detta tyder på att 
MATCH-modellen i sin nuvarande utformning något underskattar den samlade 
kvävedepositionen i sydvästra Sverige. 
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Figur 3. Det årliga nedfallet av oorganiskt kväve till barrskog över Sverige, beräknat med en metod 
baserad på strängprovtagare (vänster). Nedfallet utgör ett årligt medelvärde över en längre period, 
4-7 år, i de flesta fall perioden 2003-2007. Dessutom visas en karta för hur andelen torrdeposition 
av den totala depositionen av oorganiskt kväve varierar över landet (höger). Kartan är ett resultat av 
interpolering av beräknade data för 12 platser över landet, vilka illustreras med svarta punkter. 
Metoden kan endast interpolera värden inom det område där det finns numeriska värden. Därför 
lämnas en stor del av norra Norrland och södra delen av Skåne utanför det område som 
interpoleringen täcker. 
 

4.2.5. Trender för kvävenedfallet i andra nordeuropeiska 

länder 

Bulkdepositionen av oorganiskt kväve vid de norska s.k. ICP Forest Level II-ytorna har 
inte förändrats under perioden 1990-2008 (Andreassen et al., 2009). Detsamma gäller vid 
två danska övervakningsytor med gran och bok för perioden 1986-2005 (Hansen et al., 
2006). I en nyutkommen rapport från Storbritannien anges att bulkdepositionen av kväve 
inte förändrats i någon större utsträckning under den senaste tjugoårsperioden (Kernan et 
al., 2010). 
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5. Metodbeskrivning 

5.1. Genomförande 
 

De tre mätnäten, tillsammans med data från IM, utvärderas först var för sig, med hjälp av 
trendanalys både på stationsnivå, nationell nivå samt med avseende på olika delar av landet. 
Data från IM användes då det vid två av de totalt fyra lokalerna används samma utrustning 
som inom Krondroppsnätet och vid en lokal används samma utrustning som inom LNKN.  

Vid denna analys visade det sig dock att resultat från lockprovtagare (samtliga EMEP-
lokaler och vissa LNKN-lokaler) ej kunde användas, varför det endast återstod 
bulkprovtagarna från LNKN och Krondroppsnätet. 

Mätnäten jämfördes på stationsnivå (lokaler som är närliggande), samt med avseende på tre 
definierade områden i Sverige, se nedan. Eventuella skillnader i trender har utvärderats för 
att hitta förklaringen till skillnaderna. Möjliga förklaringar kan vara mätperiodens längd, 
vilket tidsperiod som utvärderats, hur olika mätmetoder fungerar eller ytornas lokalisering. 

Syftet med rapporten var att dra slutsatser om samt i vilken utsträckning kvävenedfallet 
över olika delar av Sverige har förändrats över tiden. Då Sverige är ett så stort och avlångt 
land har ingen slutsats dragits för Sverige som en helhet. 

Studien skulle även mynna ut i ett förslag på vilka metoder samt vilka stationer som bör 
ligga till grund för att redovisa totaldepositionen av kväve till Sverige. 

5.2. Problem med nederbördskemiska 
provtagningar 

 
För att korrekt mäta nedfallet av olika ämnen till en öppen yta är det mycket viktigt att en 
provsamlare samlar in en sann nederbördsmängd, och att fördelningen av insamlade stora 
och små regndroppar i så stor utsträckning som möjligt överensstämmer med verkligheten. 
En i alla avseende idealisk provtagare finns tyvärr inte, men det är viktigt att de som 
används fungerar så bra som möjligt, bland annat för att möjliggöra att 
nederbördsprovtagningens mätresultat kan fungera som indata eller valideringen av olika 
modeller (Hellsten m.fl., 2010) eller användas för miljömålsuppföljning. 

Tidigare studier har visat att de nederbördsmängder som uppmäts månadsvis med 
nuvarande utrustning kan uppvisa stora avvikelser jämfört med t.ex. en s.k. ”SMHI-kanna” 
med dygnsvis provtagning. Persson m.fl., 2004 visade att det vid några av de svenska mät-
stationerna inom LNKN under vissa perioder har funnits problem med felaktigheter i 
uppmätta nederbördsmängder. Även jämförelser mellan uppmätt månadsvis nederbörd 
över öppet fält inom Krondroppsnätet (KD) med motsvarande värden för närliggande 
SMHI-stationer visar på stora avvikelser vid flera tillfällen under vintermånaderna, i 
synnerhet i Skåne, där nederbörden i de flesta fall kommer som regn även vintertid 
(Karlsson m.fl, 2010). 



Kvävedeposition till Sverige  IVL rapport B 2030 
Jämförelse av depositionsdata från Krondroppsnätet, Luft- och nederbördskemiska nätet samt EMEP 

16 

Nederbörd som faller lodrätt är lätt att provta på ett representativt sätt. Detta sker 
emellertid sällan eftersom vinden samtidigt förflyttar nederbörden i sidled. Vinden påverkas 
i sin tur av uppstickande föremål såsom nederbördssamlare. Meteorologer har konstruerat 
nederbördssamlare som är bra på att mäta nederbördsmängder, men inte bra för 
efterföljande analys av vattnet. Miljöforskare har gjort tvärtom, d.v.s. konstruerat samlare 
som är lämpliga för provtagning av kemiska ämnen, men dåliga på att mäta mängden 
vatten. Utformningen av nederbördsmätarna har en mycket stor betydelse för uppsamlings-
effektiviteten av nederbörd. Även detaljer hos nederbördsmätarna kan ha avsevärd 
betydelse för de aerodynamiska förhållandena runt mätaren och därmed för den 
uppsamlade nederbördsmängden (Ferm, 2007).  

IVL har tagit fram en ny provtagare, WoF-provtagaren, för nederbördskemisk provtagning, 
se kapitel 4.5. nedan. I framtagandet av den nya utrustningen har man försökt kombinera 
funktionen vad gäller att så korrekt som möjligt samla upp olika typer av nederbörd med 
att minimera riskerna för att kontaminera proverna inför de kemiska analyserna. Flera 
studier finansierade av Naturvårdsverket har visat på goda resultat med den nya 
provtagaren, som bättre överensstämmer med SMHI-kannan vad gäller 
nederbördsmängder och med tidigare mätningar vad gäller kemisk sammansättning av 
nederbörden (Ferm, 2007, Pihl Karlsson, 2011). IVL har nyligen fått finansiering från 
Naturvårdsverket för att byta ut alla provtagare på öppet fält inom Krondroppsnätet och 
LNKN mot den nya provtagaren under 2012. 

5.3. Mätnäten 
 

I denna studie utvärderas de tre miljöövervakningssystemen: Luft- och Nederbördskemiska 
nätet (LNKN), EMEP och Krondroppsnätet. Data från IM har även inkluderats, se Figur 
4. 

Inom LNKN fanns data från totalt 28 mätplatser som alla användes vid analysen med alla 
data, varav 14 användes för analys av perioden 1990-1999 och 9 för perioden 2000-2010. 
Inom Krondroppsnätet fanns data från totalt 78 mätplatser som alla användes vid analysen 
med alla data, varav 20 användes för perioden 1990-1999 och 20 för perioden 2000-2010. 
Inom IM fanns totalt 4 mätplatser varvid inga användes för perioden 1990-1999 och två 
för perioden 2000-2010. Dock har även trenderna för kvävedeposition från Gårdsjön inom 
IM, som har en egen bulkprovtagningsutrustning, analyserats.  

Det finns idag 16 aktiva öppet fältlokaler inom LNKN som alla genomför månadsvis 
mätningar. Inom Krondroppsnätet finns i dagsläget 33 aktiva lokaler med månadsvis 
mätningar över öppet fält. 18 av dessa finansieras av Naturvårdsverket och resterande av 
andra aktörer. Det stora antalet mätplatser över öppet fält inom Krondroppsnätet är 
nödvändigt då detta mätnät främst är ett regionalt mätnät. Några av dessa 33 lokaler är inte 
med i denna analys, då de ännu ej har tillräckligt långa tidsserier. Inom EMEP finns 4 
aktiva mätplatser varav 2 har dygnsvisa mätningar (Råö, Bredkälen) och 2 har månadsvisa 
mätningar (Vavihill, Aspvreten).  
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Figur 4. Mätnät: EMEP, IM, KD-nätet eller LNKN. Vissa lokaler ligger mycket nära varandra 
vilket gör att det kan vara svårt att urskilja alla enskilda lokaler. 
 

5.3.1. Olikheter mellan mätnäten.  

5.3.2. Utrustningen  
 
Mätutrustningen mellan mätnäten skiljer sig i flera hänseenden. Inom EMEP används 
lockprovtagare (MISU-provtagare), medan inom LNKN och KDnätet används 
bulkprovtagare, se Bilaga 4 för mer detaljerad beskrivning av utrustningen. 
 

Lockprovtagare över öppet fält inom EMEP 
 

En lockprovtagare är utformad för att provta nederbörden och att undvika torrdeposition. 
Den undviker inte problemet med representativiteten hos provtagningen, som beskrivits 
ovan, vad gäller snett fallande nederbörd under blåsiga förhållanden. 
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Lockprovtagarna för nederbördsuppsamling tycks missa mycket av inledande 
nederbörd/lätt nederbörd vid varje nederbördstillfälle. Just den inledande nederbörden och 
de svaga nederbördstillfällena kan ha högst halter av föroreningar (Simpson m.fl., 2011). 
Dessa faller bort i större utsträckning än tillfällena med kraftig nederbörd. Det betyder att 
det kan finnas en betydande systematisk underskattning av analyserade halter i nederbörden 
mätt med lockprovtagare. Detta riskerar att ge artefakter både i uppmätt halt av olika 
föroreningar i nederbörden och vad gäller nederbördsmängd och därmed en felaktig 
våtdeposition. 

5.4. Jämförelser mellan lock- och bulkprovtagare 
för tillfällen då det finns data från båda 
provtagningstyperna 

 
I Figurerna 5 och 6 visas jämförelser av hur lockprovtagarna samt bulkprovtagarna samlar 
in nederbörd samt kvävedeposition vid två platser. Fler parametrar samt fler jämförelser 
med andra stationer visas i Bilaga 6.  
 
Bredkälen 
 
Nederbördsmängd 

 
Kvävedeposition 

 

Figur 5. Jämförelse av nederbördsmängd och kvävedeposition mellan bulk- och lockprovtagare i 
Bredkälen. Mätnät: EMEP och LNKN. 
 
I Bredkälen har lockprovtagaren efter 2004 fått stora problem med öppningsfunktionen, 
(Svensson m.fl., pågående arbete) varför data exkluderats i denna studie.  
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Vavihill 
 
I Vavihill finns sedan ett antal år en SMHI-kanna som jämförelse vad gäller 
nederbördsmängd. Figur 6 visar en jämförelse mellan de perioder då mätningar från både 
LNKN och EMEP funnits samtidigt eller då data från jämförande mätningar med SMHI-
kanna funnits. 
 
Nederbördsmängd 

 
 
 
Kvävedeposition 

 

Figur 6. Jämförelse av nederbördsmängd och kvävedeposition mellan bulk- och lockprovtagare i 
Vavihill. Mätnät: EMEP och LNKN. 
 
 
I figur 5 & 6 framgår att lockprovtagarna missar att provta en del av nederbörden. Det är 
samma typ av lockprovtagare som används vid alla mätstationer. På grund av detta väljer vi 
därför att i fortsättningen inte använda resultaten från lockprovtagarna när vi utvärderar 
trender för kvävenedfallet över Sverige i denna rapport. Arbete pågår för närvarande med 
att hitta ersättare till lockprovtagarna (Svensson & Peterson, pågående arbete). 
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5.5. Ny gemensam bulkprovtagare under 2012 

Under 2012 kommer bulkprovtagningsutrustningen att bytas ut inom LNKN samt de ytor 
inom Krondroppsnätet som ej redan har den nya utrustningen. Detta gör att i framtiden 
kommer samma provinsamlingsutrustning att användas vid samtliga mätplatser inom de 
båda mätnäten. Denna nya utrustning används både sommar- och vintertid. Detta medför 
att de problem som tidigare förekommit, se kapitel 4.2, framförallt vintertid, kommer att 
minska betydligt. Vid jämförelse med s.k. SMHI-kanna har denna nya utrustning visat 
mycket goda resultat (Ferm, 2007, Pihl Karlsson m. fl., 2011). 

 

 
Figur 7. Den nya provutrustning som skall användas på öppet fält och som skall monteras 2012 
på LNKN och Krondroppsnätets mätplatser. 

5.6. Hantering av saknade data inom KDnätet och 
LNKN 

Om ett månadsprov inom Krondroppsnätet har blivit kontaminerat eller om det saknas 
ersätts/uppskattas detta prov utifrån närliggande stationer. Detta gör att det ej finns några 
månader utan data inom Krondroppsnätet när årsmedelvärden och årsdeposition beräknas. 
Då saknade värden uppskattas med en närliggande station medför detta givetvis 
osäkerheter. Eftersom långväga transporterade föroreningar oftast uppträder samtidigt över 
större områden har filosofin inom Krondroppsnätet varit att ersätta med data från 
närliggande mätplatser. Detta har möjliggjorts genom det stora antalet mätplatser som 
ingått i Krondroppsnätet.  

Om ett månadsprov inom LNKN har blivit kontaminerat eller saknas lämnas denna månad 
utan resultat. Årshalter görs om det saknas maximalt en eller två månaders data enligt 
riktlinjer i EOI (Exchange of information, EU-direktiv 97/101-EC). Årsdepositionen i 
denna studie har beräknats utifrån de uppmätta nederbördsmängderna samt ett viktat 
medelvärde av analyserade ämnens månadshalter. Detta innebär att när deposition beräknas 
utifrån befintliga data, uppskattas månader med saknade halter utifrån resterande månader 
inom året i de fall där det finns t ex. halter för 10-11 månader och nederbördsmängd för 12 
månader. Om tre månader saknas beräknas ingen årsmedelkoncentration inom LNKN.  
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6. Statistik och geografisk indelning 

6.1. Analyser uppdelat i regioner  

Sverige är ett stort och avlångt land och påverkan från långdistanstransporterade 
luftföroreningar kan se mycket olika ut i olika delar av landet. Även klimatet, t ex 
nederbördsmängd och förhärskande vindriktning, varierar. Därför har vi valt att analysera 
kvävenedfallet i Sverige uppdelat på tre olika regioner. En karta över indelade områden 
visas i Figur 8: norra området, sydöstra området och sydvästra området. I denna studie har 
vi använt indelningen från NV Rapport 5766 – Bara naturlig försurning (Naturvårdsverket, 
2007) med modifieringen att Blekinge ingår i sydvästra Sverige, detta i enlighet med senaste 
fördjupade utvärderingen av miljömålen som är under arbete. Indelningen följer 
länsgränser och är baserad på den generella gradienten i luftföroreningsbelastning, från 
sydväst mot nordost, vilket i viss mån sammanfaller med skillnader i klimat. 
 
 

 
Figur 8. Områdesindelning som används för analyserna inom denna studie tillsammans med 

samtliga lokaler inom LNKN, Krondroppsnätet samt EMEP 
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Att denna indelning i nord/sydlig respektive ost/västlig är relevant visar Figur 9, där värdet 
på X-axeln antingen är summan av X- och Y-koordinaten så att värdet ökar ju längre åt 
nordost man kommer, eller bara X-koordinaten, vilket gör att värdet ökar ju längre norrut 
man kommer. Resultaten visar en bättre korrelation mellan kvävenedfallet och (X+Y)-
koordinat, jämfört med korelationen med enbart X-koordinat. Detta visar i sin tur att även 
lokalernas placering i ost-västlig riktning har betydelse för depositionsmönstret över 
Sverige. Värt att notera är den ”puckel” som finns, i synnerhet i relationen till (X+Y)-
koordinat runt 8250000, visar på en förhöjd deposition i Stor-Stockholmsregionen. Fler år 
och parametrar visas i Bilaga 3. 

 

A

 

B

 
C

 

D

 
 
Figur 9. Sambanden mellan nedfall av nitrat respektive ammoium med nederbörden på öppet fält 
och geografisk position inom Sverige, för 1997. I figur A och C anges geografisk position på x-
axeln som summan av X och Y koordinater. Detta blir ett geografiskt index som ökar från sydväst 
mot nordost och platser i t ex Värmlands län kan ha samma värde som platser i Kalmar län. I figur 
B och D anges geografisk position på x-axeln som X koordinater, vilket blir ett geografiskt index 
som ökar från söder mot norr. Olika symboler och färger visar resultat för de olika mätnäten. 
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6.2. Grunder för bedömningar av förändringar i 
kvävenedfallet över tiden 

Det finns i grunden två faktorer att ta hänsyn till när man skall bedöma om kvävenedfallet 
över olika delar av Sverige har förändrats över tid. Den första faktorn är den slumpvisa 
variationen mellan olika år och mellan olika platser. Den slumpvisa variationen ligger dels i 
mätmetodernas variation, dels i mellanårsvariationer i det storskaliga väderläget, eftersom 
våtdepositionen beror starkt av nederbördsmängd etc. Den andra faktorn att ta hänsyn till 
är möjligheten till systematiska artefakter som förändrats över tid. Detta kan vara 
förändringar i mätutrustningens funktion. Det kan också vara att den närmaste 
omgivningen kring mätplatsen på något sätt förändrats över tid, t ex att omgivande 
växtlighet vuxit sig allt högre. 

Den slumpvisa variationen tas hänsyn till genom att trender analyseras med Mann-Kendall-
analys, som beskrivs nedan. Trendanalyser med Mann-Kendall kan i princip göras när det 
finns så lite som fyra årliga värden. Utifrån författarnas erfarenheter drogs från början 
slutsatsen att mätserier om minst 10 års data krävs för att få en god indikation på att en 
eventuell förändring av nedfallet inte orsakas av t ex en period med speciella 
värdersituationer. Dock framgick relativt snart att om denna gräns sänktes till 9 år, ökande 
antalet ingående mätserier avsevärt, vilket antags motverka den lilla osäkerhet som infördes 
när antalet ingående årsvärden sänktes från 10 till 9 år. 

Systematiska artefakter är svårare att ta hänsyn till om de inte alltid är uppenbara och 
dokumenterade. Ett eventuellt förändrat kvävenedfall över tid beror med största 
sannolikhet på förändringar i den långväga transporten av olika kväveformer från 
kontinentala och södra Europa, eftersom mätplatserna inte i något fall ligger nära lokala 
källor för kväveutsläpp. En förändring av den långväga transporten av kväve till Sverige 
bör drabba stora geografiska områden samtidigt. För att en förändring av kvävenedfallet 
skall bedömas som trovärdig bör den således detekteras samtidigt vid flera mätplatser inom 
samma område. Analysen av förändringar av kvävenedfallet har därför gjorts dels för 
individuella mätplatser dels för medelvärden för alla aktiva mätplatser inom de tidigare 
beskrivna tre olika områdena. 

Vid analyser av förändringar av regionala medelvärden över tid i en viss mätserie är det av 
största vikt att alla ingående mätplatser bidrar med mätvärden för alla år som ingår i 
analysen. Om vissa mätplatser inte ingår vissa år kan detta ge upphov till en falsk 
signifikans för trender, om inte totala antalet ingående mätstationer är mycket stort. Alla 
trendanalyser av olika mätserier i denna studie för tidsperioderna 1990-1999 respektive 
2000-2010 innefattar därför samma antal mätvärden och mätstationer för alla år inom en 
viss analys. Detta har kraftigt begränsat antalet och längden på de mätserier som kunnat 
analyseras. 
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6.3. Geografisk representativitet vid beräkning av 
kvävenedfall 

En förutsättning för att beräkna det samlade kvävenedfallet över Sverige är att de enskilda 
lokalerna som ingår i beräkningen är representativa för ett större område i sin närhet. 
Exempelvis har Persson m.fl. (2004) identifierat Abisko som en station med betydande 
representativitetsproblem. Abisko är placerad i ett geografiskt område vars klimat präglas 
av s.k. nederbördsskugga. Detta inverkar på det nederbördskemiska klimatet i området, 
vilket innebär att de nederbördskemiska förhållandena vid stationen inte är representativa 
för de längre bort liggande fjäll- och skogsområdena. I dagsläget har Abisko ingått som en 
av stationerna för beräkning av det nationella kvävenedfallet i miljömålsuppföljningen (mer 
information i kapitel 5.4). Abisko ingår dock inte i vare sig LNKN eller Krondroppsnätet, 
utan mätningarna finansieras separat.  

För att beräkna det samlade kvävenedfallet över Sverige är det viktigt att ha stationer som 
är jämnt fördelade över landet, såväl geografiskt som klimatmässigt. Om stationstätheten är 
högre i någon del av landet (exempelvis i södra Sverige) blir det beräknade kvävenedfallet 
viktat till den södra delen av landet (som generellt sett har ett högre kvävenedfall). Ett sätt 
att komma undan detta problem är att beräkna ett viktat medelvärde för nedfallet, d.v.s. 
dela in Sverige i regioner (inom vilka stationsrepresentativiteten är relativt homogen), 
beräkna ett genomsnittsvärde för respektive region, och därefter beräkna ett viktat 
medelvärde där vikten återspeglar områdenas arealstorlek.   

Önskar man dessutom beräkna trenden av kvävenedfallet i Sverige på nationell nivå, måste 
de ingående stationerna ha långa tidsserier. Eftersom antalet långa mätserier för kväve är 
begränsade bidrar det till en svårighet att beräkna en representativ nationell kvävetrend för 
hela Sverige.  

6.4. Beräkning av kvävenedfallet till 
Miljömålsuppföljningen i dagsläget 

De beräkningar av kvävenedfallet som i dagsläget levererats till Naturvårdsverket för 
Miljömålsuppföljningen baseras på EMEP (lockprovtagare) och Nederbördskemiska nätet 
(LNKN, bulkprovtagare) (Naturvårdsverket, 2010). Den slutsats som drogs från dessa 
beräkningar visade på att kvävenedfallet i Sverige har minskat med 23 % (en jämförelse av 
treårsmedelvärdet 1989-1991 och 2006-2008). Vid en utvärdering av Krondroppsnätets 
data (Karlsson, m.fl., 2010) drogs däremot slutsatsen att man inte kunde utläsa någon tydlig 
trend för kvävedepositionen i Sverige. Här följer några förklaringar till vad denna skillnad 
kan bero på: 

 Några av de lokaler som hittills har använts vid beräkningen av kvävenedfallet till 
Miljömålsuppföljningen är lockprovtagare (Bredkälen, Norra Kvill, Rörvik/Råö 
och Vavihill). 

 Abisko (en av stationerna som ingår i beräkningen) har identifierats som en station 
med betydande representativitetsproblem (Persson m.fl., 2004). 
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 För gles geografisk representation. Begränsningen till att endast använda mätserier 
från EMEP och LNKN, gör att andra lämpliga stationer med långa tidsserier (från 
Krondroppsnätet), inte tas med. Dessa data skulle kunna minska osäkerheterna i 
beräkningen. 
 

Mot bakgrund av ovanstående föreslås att den nuvarande beräkningen av kvävenedfallet 
som används till miljömålsuppföljningen i Miljömålsportalen ses över, och att ett förslag på 
lämpliga stationer för beräkningen tas fram. I detta förslag bör även lokaler från 
Krondroppsnätet beaktas, för att utöka dataunderlaget och minska osäkerheterna i 
beräkningen. Svårigheten är att prioritera långa tidsserier, samtidigt som man vill ha en 
representativ geografisk spridning på lokalerna (mer information i Kapitel 5.3.). Eftersom 
beräkningen görs återkommande är det även viktigt att lokalerna som ingår i beräkningen 
kvarstår framöver för miljömålsuppföljningen.    

6.5. Statistisk trendanalys  

Trendanalys har gjorts med Mann-Kendall-metodik för olika tidsperioder. Mann-Kendall 
(Mann, 1945) är en icke-parametrisk metod för att signifikant påvisa monotona trender. 
Monoton betyder att trenden inte har något trendbrott (dvs. att förändringen sker i endast 
en riktning under perioden). Metoden jämför relativa förhållanden och påverkas inte av hur 
stora skillnader det är mellan mätvärdena. Förenklat kan man säga att metoden jämför alla 
värden parvis och summerar hur ofta det senare värdet är större respektive mindre än det 
tidigare värdet. Mann-Kendall är i allmänhet mindre känslig än linjär regression, vilket 
innebär att det kan vara svårare att få statistisk signifikans för en trend. En mer detaljerad 
beskrivning ges i Bilaga 2. 
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7. Dataunderlag  

7.1. Lokaler där data ingår i analysen 
 

 
Figur 10. Utrustning (typ av provtagare) vid de olika lokalerna. Egen = Gårdsjön (IM).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kvävedeposition till Sverige  IVL rapport B 2030 
Jämförelse av depositionsdata från Krondroppsnätet, Luft- och nederbördskemiska nätet samt EMEP 

27 

Tidsomfattningen för LNKN data, presenterade från norr till söder   

 

  
Figur 11. Karta över LNKN-nätets lokaler 
enligt tabellen ovan. 

Figur 12. Karta över KD-nätets lokaler enligt 
tabellen nedan. 
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Tidsomfattningen för KDnätets data, presenterade från norr till söder
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8. Resultat  

I resultatkapitlet har vi delat upp analysen ämnesvis med först nitrat + ammonium, följt av 
nitrat och sist ammonium. Analyserna görs först för så långa tidsperioder som finns 
tillgängliga för de enskilda platserna. Trendanalys med Mann-Kendall är gjord även om det 
kan saknas något eller några år mitt i tidsperioden. Detta beroende på att Mann-Kendall-
metodiken klarar av att hantera detta på ett bra sätt. Dock har vi valt att för trendanalysen 
under 1990-1999 samt 2000-2010 endast ha med de stationer som har fullständiga 
mätserier.  

8.1. Oorganiskt kväve (summan av nitrat och 
ammonium) 

8.1.1. Alla data som finns 

Här redovisas alla resultat, oavsett tidsseriens längd (dock minst 9 år). Signifikant ökning 
respektive minskning har analyserats med Mann-Kendall-metodik, Figur 13. År för start 
och stopp av mätserien redovisas.  Data från 29 mätplatser inom LNKN och från 80 
mätplatser inom Krondroppsnätet, med samma typ av bulkprovtagningsutrustning, har 
använts i analyserna. I Tabell 1 visas mätstationer med statistiskt signifikanta förändringar 
av NO3 + NH4 depositionen. 

  
Krondroppsnätets bulk  LNKN bulk 

Figur 13. En illustration av resultaten från Mann-Kendall-analys av statistiskt säkerställda 
förändringar av nedfallet av oorganiskt kväve, NO3 + NH4. Resultaten är uppdelade på de två 
mätnäten. 
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Tabell 1.  Mätstationer med statistiskt signifikanta förändringar av NO3 + NH4 depositionen (OBS 
endast stationer som visar signifikant förändring är med i tabellen nedan).  

Mätnät Namn Förändring Förändring
/år i kg 

Antal mätår (startår,stoppår) anm. 

KDnätet Eneryda ökning 0.51 14 (1987-2000) 

KDnätet Fristad ökning 0.48 14 (1987-2000) 

KDnätet Fulufjället minskning -0.06 16 (1995-2010) 

KDnätet Gungvala minskning -0.49 9 1986-1994) 

IM-KDnätet Kindla minskning -0.14 15 (1996-2010) 

KDnätet Koberg ökning 0.33 14 (1987-2000) 

KDnätet Kvisterhult ökning 0.17 15 (1994-2010) 2002 & 2003 saknas 

KDnätet Luleå minskning -0.16 9 (1992-2000) 

KDnätet Åker ökning 0.38 10 (1991-2000) 

IM Gårdsjön * minskning -0.17 20 (1991-2010) 

LNKN Ryda 
Kungsgård 

minskning -0.12 17 (1993-2010) 

LNKN Sännen minskning -0.12 27 (1983-2010) 1992 saknas, flyttad 
2009 

LNKN Stormyran minskning -0.11 12 (1988-2000) 

LNKN Jädraås minskning -0.11 16 (1995-2010) 

LNKN Tandövala minskning -0.08 22 (1987-2010) 2008 saknas 

LNKN Docksta minskning -0.07 28 (1983-2010) flyttad 1996 

LNKN Pålkem minskning -0.06 28 (1983-2010) 

LNKN Rickleå minskning -0.06 28 (1983-2010) 

LNKN Ammarnäs minskning -0.02 28 (1983-2010) 

 
LNKN 

 
Sjöängen 

 
ökning 

 
0.23 

10 (1995-2010) 1998, 99, 01, 02, 04 
och 2005 saknas. Flyttad 2003 

IM -LNKN Gammtratten minskning -0.17 12 (1999-2010) 
*Finns ej på kartan ovan, har egen typ av bulkprovtagningsutrustning. 
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I Figurerna 14-16 visas trendlinjer för Mann-Kendall-analysen av individuella mätplatser 
omfattande alla tillgängliga mätdata vid de tre områdena: norra, sydöstra och sydvästra. 
Signifikanta trender visas som tjocka färgade linjer tillsammans med en angivelse om vilken 
färg som representerar vilken mätplats. Icke-signifikanta trendlinjer visas med tunna grå 
linjer. 

A 

 
 
B 

 
 
Figur 14. Trendlinjer för Mann-Kendall-analysen av individuella mätplatser omfattande alla 
tillgängliga mätdata inom det norra området. Signifikanta trender visas som tjocka färgade linjer 
tillsammans med en angivelse om vilken färg som representerar vilken mätplats. Icke-signifikanta 
trendlinjer visas med tunna grå linjer. A= LNKN Norra området (14 lokaler) B=KD-nätet Norra 
området (10 lokaler). 
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B 

 
 
Figur 15. Trendlinjer för Mann-Kendall-analysen av individuella mätplatser omfattande alla 
tillgängliga mätdata inom det sydöstra området. Signifikanta trender visas som tjocka färgade linjer 
tillsammans med en angivelse om vilken färg som representerar vilken mätplats. Icke-signifikanta 
trendlinjer visas med tunna grå linjer. A= LNKN sydöstra området (6 lokaler) B= KD-nätet 
sydöstra området (24 lokaler). 
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Figur 16. Trendlinjer för Mann-Kendall-analysen av individuella mätplatser omfattande alla 
tillgängliga mätdata inom det sydöstra området. Signifikanta trender visas som tjocka färgade linjer 
tillsammans med en angivelse om vilken färg som representerar vilken mätplats. Icke-signifikanta 
trendlinjer visas med tunna grå linjer. A= LNKN sydvästra området (9 lokaler) B= KD-nätet 
sydvästra området (46 lokaler). 

 
Resultaten från ovanstående analyser visar att variationen mellan olika mätplatser är mycket 
stor vad gäller statistiskt säkerställda förändringar av kvävenedfallet över tiden. Flertalet 
mätplatser uppvisar ingen förändring, i synnerhet inte de relativt sett kortare mätserierna 
inom Krondroppsnätet. Inom LNKN finns några längre mätserier, särskilt i norra Sverige, 
som uppvisar signifikant minskande trender. I sydvästra Sverige finns några mätplatser 
inom Krondroppsnätet som uppvisar ökande trender mellan mitten av 1980-talet fram till 
år 2000. Det överväldigande antalet mätplatser i sydvästra Sverige uppvisar dock inte någon 
säkerställd trend. 

8.1.2. Analys med avseende på olika tidsperioder: 1990-
1999 och 2000-2010 

Här analyseras endast data från mätplatser som har data för alla år under respektive 
tidsperiod. Tidsperioderna har indelats i 1990-talet och 2000-talet.  

I analysen har ingen generell skillnad mellan nätverken upptäckts vad gäller halter i 
nederbörden, dock finns skillnaden i datahanteringen av saknade värden vilket diskuteras i 
avsnitt 4.6.  
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1990 – 1999  
 
Inom LNKN har data från 14 mätplatser använts och inom Krondroppsnätet har data 
använts från 20 mätplatser. Det är samma utrustning för bulkdepositionsprovtagning vid 
alla ingående mätplatser. I Figur 17 visas de statistiskt säkerställda förändringar av nedfallet 

av oorganiskt kväve, NO3 + NH4 vid individuella mätplatser under perioden 1990-1999. 

 
Analys av enskilda platser 

Det finns ingen signifikant förändring av nederbördsmängderna vid någon plats.  

  

Krondroppsnätets bulk LNKN bulk 
 

Figur 17. En illustration av resultaten från Mann-Kendall-analys av statistiskt säkerställda 
förändringar av nedfallet av oorganiskt kväve, NO3 + NH4 vid individuella mätplatser under 
perioden 1990-1999. Resultaten är uppdelade på de två mätnäten. 
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I Figur 18 och 19 visar stapel fylld med färg (grön, minskning; orange, ökning) tillsamman 
med asterisk en statistiskt säkerställd förändring över tid. I figurerna presenteras den totala 
förändringen av nedfallet av oorganiskt kväve under perioden i kg/ha vid olika mätlokaler. 

  

Figur 18. Krondroppsnätets lokaler under 
1990-talet. Total förändring av nedfallet av 
oorganiskt kväve under perioden i kg/ha. De tre 
översta lokalerna tillhör sydöstra området, 
resterande till sydvästra området 

Figur 19. LNKN-lokaler under 1990-talet. Total 
förändring av nedfallet av oorganiskt kväve 
under perioden i kg/ha. De sju översta lokalerna 
tillhör norra Sverige, en lokal från sydöstra 
området resterande sex lokaler tillhör sydvästra 
området 

 

 

 

 

 

Områdesvis analys av medelvärden för förekommande mätplatser – norra, sydöstra 
och sydvästra områdena 

För att göra medelvärden för de olika regionerna måste man beakta mätplatsernas läge och 
i vad mån de kan representera hela området. Vi har använt de lokaler som finns tillgängliga, 
vilket inte för alla områden kan betraktas vara heltäckande. Detta kan utgöra en 
begränsning av tolkningen av resultaten. 

Genomgående i nedanstående figurer redovisas statistisk signifikans för trender i figurens 
rubrik inom parentes. (-), ej signifikant; (*), (**), (***) signifikant i olika grad (p<0.05, 
p<0.01,p<0.001). 
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Nitrat + Ammonium i norra området 

 

 
Figur 20. Årliga värden för nedfallet av oorganiskt kväve 
(NO3+NH4) i det norra området, uppmätt med bulkprovtagare 
inom LNKN Antalet lokaler som ingår i norra området är sju 
(Bredkälen, Nedre Djursvallen, Pålkem, Reivo, Rickleå, Sandnäset, 
Stormyran) 

 
Det fanns inga fullständiga tidsserier för några lokaler i norra området inom 
Krondroppsnätet under 1990-1999. 

Gemensam trendanalys KDnätet – LNKN för norra området 

För att göra ett gemensamt medelvärde med både Krondroppsnätets och LNKN:s 
mätplatser måste det finnas fullständiga tidsserier från platser inom de båda mätnäten. Då 
detta inte vara fallet i norra området under 1990-1999 har ingen gemensam analys 
genomförts.  

Nitrat + Ammonium i sydöstra området 

 

 

Figur 21. Årliga värden för nedfallet av oorganiskt kväve (NO3+NH4) i 
det sydöstra området, uppmätt med bulkprovtagare inom 
Krondroppsnätet. Antalet lokaler som ingår i sydöstra området är tre 
(Alsjö, Brohyttan, Ottenby). Dock är lokalernas placeringar ej optimala 
varför denna avsaknad av trend ej nödvändigtvis kan sägas vara 
representativ för hela sydöstra området under 1990-1999. 

Det fanns endast fullständiga tidsserier för en lokal i sydöstra området inom LNKN under 
1990-1999. Därför redovisas inte särskilt data för LNKN för detta område. 
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Gemensam trendanalys KDnätet – LNKN för sydöstra området 

För att göra ett gemensamt medelvärde med både Krondroppsnätets och LNKN:s 
mätplatser måste platserna vara relativt väl spridda över området. I fallet med sydöstra 
området för perioden 1990-1999 är så inte fallet, varför ingen sådan analys genomförts.  

Nitrat + Ammonium i sydvästra området 

 

Figur 22. Årliga värden för 
nedfallet av oorganiskt kväve 
(NO3+NH4) i det sydvästra 
området, uppmätt med 
bulkprovtagare inom 
Krondroppsnätet. Antalet lokaler 
som ingår i sydvästra området är 
17(Alandsryd, Arkelstorp, 
Björkered, Eneryda, Fristad, 
Hensbacka, Hjärtsjömåla, 
Hudene, Jakobsbyn-Ödegård, 
Kallgårdsmåla, Klippan, 
Knapanäs, Koberg, Ryssberget, 
Söstared, Vättlefjäll, Ösjö). 

 

 
 
Figur 23. Årliga värden för 
nedfallet av oorganiskt kväve 
(NO3+NH4) i det sydvästra 
området, uppmätt med 
bulkprovtagare inom LNKN. 
Antalet lokaler som ingår i 
sydvästra området är sex (Arup, 
Boa-Berg, Forshult, Svartedalen, 
Sännen, Vavihill). 

Gemensam trendanalys KDnätet – LNKN för sydvästra området 1990-1999 

 
Figur 24. Årliga medelvärden för nedfallet av oorganiskt kväve 
(NO3+NH4) i det sydvästra området, Medelvärde från både 
Krondroppsnätet och LNKN, antal lokaler är 23. 
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2000 – 2010 
 

Inom LNKN har data från 9 mätplatser använts och inom Krondroppsnätet har data 
använts från 20 mätplatser. Det är samma utrustning för bulkdepositionsprovtagning vid 
alla ingående mätplatser. I Figur 25 visas de statistiskt säkerställda förändringar av nedfallet 

av oorganiskt kväve, NO3 + NH4 vid individuella mätplatser under perioden 2000-2010. 

Analys av enskilda platser 

 
Det finns ingen signifikant förändring av nederbördsmängderna vid någon mätplats. 

 

  

Krondroppsnätets bulk LNKN bulk 
 

Figur 25. En illustration av resultaten från Mann-Kendall-analys av statistiskt säkerställda 
förändringar av nedfallet av oorganiskt kväve, NO3 + NH4 vid individuella mätplatser under 
perioden 2000-2010. Resultaten är uppdelade på de två mätnäten. 
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I figurerna 26 & 27 visar stapel fylld med färg (grön, minskning; orange, ökning) 
tillsamman med asterisk en statistiskt säkerställd förändring över tid. I figuren presenteras 
den totala förändringen av nedfallet av oorganiskt kväve under perioden i kg/ha vid olika 
mätlokaler. 

  

Figur 26. Krondroppsnätets lokaler under 
2000-talet. Total förändring av 
nitrat+ammoniumnedfallet under perioden i 
kg/ha. De sex översta lokalerna tillhör norra 
området varav två i fjällmiljö, efterföljande nio 
lokaler tillhör sydöstra området och resterande 
sex lokaler till sydvästra området 

Figur 27. LNKN-lokaler under 2000-talet. 
Total förändring av nitrat+ammoniumnedfallet 
under perioden i kg/ha. De sju översta lokalerna 
tillhör norra området, två lokaler från sydöstra 
området och inga lokaler från sydvästra 
området.  

 

 

 

 

Områdesvis analys av medelvärden för förekommande mätplatser – norra, sydöstra 
och sydvästra områdena 

För att göra medelvärden i de olika regionerna måste man beakta mätplatsernas läge om det 
skall representera hela området. Vi har använt samtliga lokaler som finns, vilket kan ge en 
begränsning av tolkningen av resultaten 
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Nitrat + Ammonium i norra området 

 

 
Figur 28. Årliga värden för 
nedfallet av oorganiskt kväve 
(NO3+NH4) i det norra området, 
uppmätt med bulkprovtagare 
inom Krondroppsnätet. Antalet 
lokaler som ingår i norra Sverige 
är fyra (Holmsvattnet, Myrberg, 
Högbränna, Storulvsjön), 

 

 
 
Figur 29. Årliga värden för 
nedfallet av oorganiskt kväve 
(NO3+NH4) i det norra området, 
uppmätt med bulkprovtagare 
inom LNKN. Antalet lokaler 
som ingår är sju i norra området 
(Ammarnäs, Docksta, 
Gammtratten, Jädraås, Pålkem, 
Rickleå, Sandnäset). 

 

 

 

Gemensam trendanalys KDnätet – LNKN för norra området 2000-2010 

 
Figur 30. Årliga medelvärden för nedfallet av oorganiskt kväve 
(NO3+NH4) i det norra området. Medelvärde från både 
Krondroppsnätet och LNKN, antal lokaler är 11. 
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Nitrat + Ammonium i sydöstra området 

 

 
Figur 31. Årliga värden för 
nedfallet av oorganiskt kväve 
(NO3+NH4) i det sydöstra 
området, uppmätt med 
bulkprovtagare inom 
Krondroppsnätet. Antalet lokaler 
som ingår i sydöstra området är 
åtta (Arlanda, Bergby, Edeby, 
Farstanäs, Fulufjället, Kindla, 
Rockneby, Ulriksdal) 

 

 
 
 
Figur 32. Årliga värden för 
nedfallet av oorganiskt kväve 
(NO3+NH4) i det sydöstra 
området, uppmätt med 
bulkprovtagare inom LNKN. 
Antalet lokaler som ingår är två i 
sydöstra området (Ryda 
Kungsgård, Tyresta) 

 

 

 

Gemensam trendanalys KDnätet – LNKN för sydöstra området 2000-2010 

 
Figur 33. Årliga medelvärden för nedfallet av oorganiskt kväve 
(NO3+NH4) i det sydöstra området. Medelvärde från både 
Krondroppsnätet och LNKN, antal lokaler är 10.  
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Nitrat + Ammonium i sydvästra området 

 

 

Figur 34. Årliga värden för nedfallet av oorganiskt kväve (NO3+NH4) i 
det sydvästra området, uppmätt med bulkprovtagare inom 
Krondroppsnätet. Antalet lokaler som ingår i sydvästra området är sex 
(Björkered, Blåbärskullen, Fagerhult, Hensbacka, Timrilt, Västra Torup).  

Det fanns inga fullständiga tidsserier för någon lokal i sydvästra området inom LNKN 
under 2000-2010. 
 
Gemensam trendanalys KDnätet – LNKN för sydvästra området 2000-2010 

För att göra ett gemensamt medelvärde med både Krondroppsnätets och LNKN:s 
mätplatser måste det finnas fullständiga tidsserier från platser inom de båda mätnäten. Då 
detta inte vara fallet i sydvästra området under 2000-2010 har ingen gemensam analys 
genomförts.  

8.1.3. Slutsatser oorganiskt kväve 
 
Alla data 

Vid analys av data med olika längd på tidsserien blir slutsatserna ofta varierande och det blir 
svårt att dra översiktliga slutsatser. Dock kan man dra slutsatser om enskilda mätlokaler i de 
olika områdena. 

Norra området: I norra området erhölls statistiskt signifikanta minskningar vid 8 av totalt 24 
analyserade mätlokaler. 4 av dessa mätserier var 28 år långa och resterande 4 mätserier 
varierade mellan 9-16 år, varav större delen av mätserien inföll under 1990-talet vid två 
lokaler och under 2000-talet vid de andra två lokalerna. Vid övriga 16 analyserade 
mätlokaler uppmättes inga statistiskt säkerställda förändringar av nedfallet av oorganiskt 
kväve.   

Sydöstra området: I sydöstra området erhölls statistiskt signifikanta förändringar vid 6 av 
totalt 30 undersökta mätlokaler. Vid 4 mätplatser erhölls en minskning av kvävenedfallet 
(antal mätår: 15-22 år), varav mätserien inföll främst från mitten av 1990-talet fram till 
2010. Vid 2 mätplatser erhölls en ökning av kvävenedfallet (antal mätår: 10 - 15 år), varav 
mätserien inföll antingen under 1990-talet eller från mitten av 1990-talet fram till 2010. Vid 
övriga 24 undersökta mätlokaler uppmättes inga statistiskt säkerställda förändringar av 
nedfallet av oorganiskt kväve.   
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Sydvästra området: I sydvästra området erhölls statistiskt signifikanta förändringar vid 6 av 
totalt 55 undersökta mätlokaler. Vid 4 mätplatser erhölls ökningar (antal mätår: 10-14 år), 
varav mätserien inföll främst under slutet av 1980-talet samt hela 1990-talet. Vid 2 
mätplatser erhölls en minskning av kvävenedfallet (antal mätår: 9 (1984-1994) & 27 år). På 
en plats där kvävenedfallet ökade kan detta troligen förklaras av att ytan flyttades mitt i 
mätserien till en mer utsatt plats samt att flera års data saknas på grund av problem med 
kontamination av fågelträck. Vid övriga 49 undersökta mätlokaler uppmättes inga statistiskt 
säkerställda förändringar av nedfallet av oorganiskt kväve.   
 
1990-1999 

Kvävedepositionen av oorganiskt kväve över Sverige har inte förändrats i något av de tre 
undersökta områdena under 1990-talet (baserat på medelvärden för respektive område). 
Det finns dock vissa enskilda lokaler, i norra och sydvästra området, som uppvisar en 
signifikant minskning av kvävedepositionen, medan det finns andra lokaler, i sydvästra 
området, som visar på en signifikant ökning av kvävedepositionen.  

Norra Sverige: I norra området uppvisar en mätplats av sju undersökta mätplatser en 
statistiskt signifikant minskning av oorganiskt kväve. Det oorganiska kvävenedfallet i norra 
området låg runt 2 kg/ha och år under slutet av 1990-talet.  

Sydöstra Sverige: I sydöstra området finns inte några lokaler som uppvisar några statistiskt 
signifikanta förändringar av kvävedepositionen vid totalt fyra analyserade mätplatser. Dock 
saknas det mätplatser i de östra delarna av detta område, se karta, varför vi ej kan uttala oss 
om hela detta område. Det oorganiska kvävenedfallet i sydöstra området låg mellan 6 och 8 
kg/ha och år under slutet av 1990-talet. 

Sydvästra Sverige: Det finns två lokaler i sydvästra området som visar på en statistiskt 
signifikant ökning, men det finns tre lokaler som visar det motsatta. Totalt analyserades 23 
mätplatser i sydvästra området. Det oorganiska kvävenedfallet i sydvästra området låg 
mellan 10-12 kg/ha och år under slutet av 1990-talet. 
 

2000-2010 

Depositionen av oorganiskt kväve över Sverige har inte förändrats i något av de tre 
undersökta områdena under 2000-talet (baserat på medelvärden för respektive område). 
Under denna tidsperiod var mätplatsernas fördelning i det sydöstra området bättre än 
under 1990-talet, vilket gör att vi kan analysera det området som helhet. Det finns dock tre 
enskilda lokaler som uppvisar en signifikant minskning av den oorganiska 
kvävedepositionen och en yta på hög höjd där mätningarna visar på en ökning av det totala 
nedfallet av oorganiskt kväve.   

Norra området: Under 2000-talet visar mätresultaten på en signifikant ökning vid en av 13 
platser i norra området, Hundshögen i Jämtland. Ytan är belägen på 1250 m.ö.h. 
Motsvarande mätplats som är belägen på 670 m.ö.h. visar ingen motsvarande ökning. 
Tyvärr finns inte fler mätningar som kan bekräfta om denna ökning gäller generellt på ytor 
på hög höjd under 2000-talet. Det finns även en yta som visar en signifikant minskning av 
det oorganiska kvävenedfallet i det norra området. Det oorganiska kvävenedfallet i norra 
området låg runt 2 kg/ha och år under slutet av 2000-talet. 
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Sydöstra området: I sydöstra området erhölls inga signifikanta trender av kvävenedfallet vid 
någon av de 11 analyserade mätplatserna. Det oorganiska kvävenedfallet i sydöstra området 
låg mellan 2 och 4 kg/ha och år under slutet av 2000-talet.  

Sydvästra området: I sydvästra området har kvävedepositionen minskat signifikant vid två 
platser, vid övriga 4 mätplatser finns inga statistiskt säkerställda förändringar. Vid de platser 
som visade på en minskning av kvävedepositionen var minskningen av betydande storlek, 
mellan 5 och 8 kg/ha totalt under hela mätperioden. Det oorganiska kvävenedfallet i 
sydvästra området låg mellan 6 och 10 kg/ha och år under slutet av 2000-talet. 
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8.2. Nitratkväve 

8.2.1. Alla data som finns 

Här redovisas alla resultat, oavsett tidsseriens längd (dock minst 9 år). Signifikant ökning 
respektive minskning har analyserats med Mann-Kendall-metodik, Figur 35. År för start 
och stopp av mätserien redovisas.  Data från 29 mätplatser inom LNKN och från 80 
mätplatser inom Krondroppsnätet med samma typ av bulkprovtagningsutrustning har 
använts i analyserna. I Tabell 2 visas mätstationer med statistiskt signifikanta förändringar 
av NO3 depositionen. 

 

  

Krondroppsnätets bulk  LNKN bulk 
 
Figur 35. En illustration av resultaten från Mann-Kendall-analys av statistiskt säkerställda 
förändringar av nedfallet av nitrat, NO3, vid individuella mätplatser. Resultaten är uppdelade på de 
två mätnäten.  
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Tabell 2.  Mätstationer med statistiskt signifikanta förändringar av NO3-depositionen (OBS endast 
stationer som visar signifikant förändring är med i tabellen nedan).  

Mätnät Namn Förändring Förändring
/år i kg 

Antal mätår (startår,stoppår) 
anm. 

KDnätet Bergby minskning -0.09 14 (1997-2010) 

KDnätet Eneryda ökning 0.20 14 (1987-2000) 

KDnätet Fristad ökning 0.28 14 (1987-2000) 

KDnätet Fulufjället minskning -0.04 16 (1995-2010) 

KDnätet Högsäter minskning -0.17 12 (1987-1998) 

KDnätet Knapanäs ökning 0.09 14 (1987-2000) 

KDnätet Koberg ökning 0.19 14 (1987-2000) 

KDnätet Kvisterhult ökning 0.07 15 (1994-2010) 2002 & 2003 saknas 

KDnätet Åker ökning 0.20 10 (1991-2000) 

IM Gårdsjön * minskning -0.09 20 (1991-2010) 

LNKN Stormyran minskning -0.06 12 (1988-2000) 

LNKN Ryda 
Kungsgård 

minskning -0.06 17 (1993-2010) 

LNKN Jädraås minskning -0.05 16 (1995-2010) 

LNKN Sännen minskning -0.05 27 (1983-2010) 1992 saknas flyttad 
2009 

LNKN Tandövala minskning -0.04 22 (1987-2010) 2008 saknas 

LNKN Pålkem minskning -0.03 28 (1983-2010) 

LNKN Reivo minskning -0.03 20 (1983-2003) 

LNKN Docksta minskning -0.03 28(1983-2010) flyttad 1996 

LNKN Rickleå minskning -0.02 28 (1983-2010) 

LNKN Ammarnäs minskning -0.01 28 (1983-2010) 

IM -LNKN Gammtratten minskning -0.06 12 (1999-2010) 

*Ingår ej i kartan ovan då den har en egen typ av bulkprovtagare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Figurerna 36-38 visas trendlinjer för Mann-Kendall-analysen av individuella mätplatser 
omfattande alla tillgängliga mätdata. Signifikanta trender visas som tjocka färgade linjer 
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tillsammans med en angivelse om vilken färg som representerar vilken mätplats. Icke-
signifikanta trendlinjer visas med tunna grå linjer. 

A 

 
B 

 
 
Figur 36. Trendlinjer för Mann-Kendall-analysen av individuella mätplatser omfattande alla 
tillgängliga mätdata inom det norra området. Signifikanta trender visas som tjocka färgade linjer 
tillsammans med en angivelse om vilken färg som representerar vilken mätplats. Icke-signifikanta 
trendlinjer visas med tunna grå linjer. A= LNKN norra Sverige (14 lokaler) B= KD-nätet norra 
Sverige (10 lokaler). 
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A 

 
B 

 
 
Figur 37. Trendlinjer för Mann-Kendall-analysen av individuella mätplatser omfattande alla 
tillgängliga mätdata inom det norra området. Signifikanta trender visas som tjocka färgade linjer 
tillsammans med en angivelse om vilken färg som representerar vilken mätplats. Icke-signifikanta 
trendlinjer visas med tunna grå linjer. A= LNKN sydöstra Sverige (6 lokaler) B= KD-nätet 
sydöstra Sverige (24 lokaler). 
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A 

 
B 

 
 
Figur 38. Trendlinjer för Mann-Kendall-analysen av individuella mätplatser omfattande alla 
tillgängliga mätdata inom det norra området. Signifikanta trender visas som tjocka färgade linjer 
tillsammans med en angivelse om vilken färg som representerar vilken mätplats. Icke-signifikanta 
trendlinjer visas med tunna grå linjer. A= LNKN sydvästra Sverige (9 lokaler) B= KD-nätet 
sydvästra Sverige (46 lokaler). 
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8.2.2. Analys med avseende på olika tidsperioder: 1990-

1999, 2000-2010 

I denna analys är endast stationer med som har alla data under tidsperioden. 
Tidsperioderna har indelats i 1990-talet och 2000-talet. 

1990 – 1999  
 

Inom LNKN har data från 14 mätplatser använts och inom Krondroppsnätet har data 
använts från 20 mätplatser. Det är samma utrustning för bulkdepositionsprovtagning vid 
alla ingående mätplatser. I Figur 39 visas de statistiskt säkerställda förändringar av nedfallet 
av nitrat, NO3 vid individuella mätplatser under perioden 1990-1999. 
 
Det finns ingen signifikant förändring av nederbördsmängderna vid någon mätplats. 

 

  

Krondroppsnätets bulk LNKN bulk 
 
Figur 39. En illustration av resultaten från Mann-Kendall analys av statistiskt säkerställda 
förändringar av nedfallet av nitrat, NO3 vid individuella mätplatser under perioden 1990-1999. 
Resultaten är uppdelade på de två mätnäten. 
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I Figur 40 och 41 visar stapel fylld med färg (grön, minskning; orange, ökning) tillsamman 
med asterisk en statistiskt säkerställd förändring över tid. I figurerna presenteras den totala 
förändringen av nedfallet av nitratkväve under perioden i kg/ha vid olika mätlokaler. 

  

Figur 40. Krondroppsnätets lokaler under 
1990-talet. Total förändring av nitratnedfallet 
under perioden i kg/ha. De tre översta lokalerna 
tillhör sydöstra området, resterande tillhör 
sydvästra området.  

Figur 41. LNKN-lokaler under 1990-talet. Total 
förändring av nitratnedfallet under perioden i 
kg/ha. De sju översta lokalerna tillhör norra 
Sverige, en lokal från sydöstra området, 
resterande sex lokaler tillhör sydvästra området.  
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Nitrat i norra området 

 

 
Figur 42. Årliga värden för nedfallet av nitrat (NO3) i det norra 
området, uppmätt med bulkprovtagare inom LNKN. Antalet lokaler 
som ingår i norra området är sju (Bredkälen, Nedre Djursvallen, 
Pålkem, Reivo, Rickleå, Sandnäset, Stormyran) 

Det fanns ej fullständiga tidsserier för lokaler i norra området inom Krondroppsnätet 
under 1990-1999. 
Gemensam trendanalys KDnätet – LNKN för norra området 

För att göra ett gemensamt medelvärde med både Krondroppsnätets och LNKN:s 
mätplatser måste det finnas fullständiga tidsserier från platser inom de båda mätnäten. Då 
detta inte vara fallet i norra området under 1990-1999 har ingen gemensam analys 
genomförts.  

 
Nitrat i sydöstra området 

 

 

Figur 43. Årliga värden för nedfallet av nitrat (NO3) i det sydöstra 
området, uppmätt med bulkprovtagare inom Krondroppsnätet. Antalet 
lokaler som ingår i sydöstra området är 3 (Alsjö, Brohyttan, Ottenby). 
Dock är lokalernas placeringar ej optimala varför denna avsaknad av 
trend ej nödvändigtvis kan sägas vara representativ för hela sydöstra 
området under 1990-1999. 

Det fanns endast fullständiga tidsserier för 1 lokal i sydöstra området inom LNKN under 
1990-1999, varför denna ej redovisas här. 
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Gemensam trendanalys KDnätet – LNKN för sydöstra området 

För att göra ett gemensamt medelvärde med både Krondroppsnätets och LNKN:s 
mätplatser måste platserna vara relativt väl spridda över området. I fallet med sydöstra 
området för perioden 1990-1999 är så inte fallet, varför ingen sådan analys genomförts.  

 
Nitrat i sydvästra området 

 

Figur 44. Årliga värden för 
nedfallet av nitrat (NO3) i det 
sydvästra området, uppmätt med 
bulkprovtagare inom 
Krondroppsnätet. Antalet lokaler 
som ingår i sydvästra området är 
17(Alandsryd, Arkelstorp, 
Björkered, Eneryda, Fristad, 
Hensbacka, Hjärtsjömåla, 
Hudene, Jakobsbyn-Ödegård, 
Kallgårdsmåla, Klippan, 
Knapanäs, Koberg, Ryssberget, 
Söstared, Vättlefjäll, Ösjö). 

 

 
 
 
Figur 45. Årliga värden för 
nedfallet av nitrat (NO3) i det 
sydvästra området, uppmätt med 
bulkprovtagare inom LNKN. 
Antalet lokaler som ingår i 
sydvästra området är sex (Arup, 
Boa-Berg, Forshult, Svartedalen, 
Sännen, Vavihill). 

 

Gemensam trendanalys KDnätet – LNKN för sydvästra området 1990-1999 

 
Figur 46. Årliga medelvärden för nedfallet av nitrat (NO3) i det 
sydvästra området. Medelvärde från både Krondroppsnätet  
och LNKN, antal lokaler är 23. 
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2000 – 2010 
 

Inom LNKN har data från 9 mätplatser använts och inom Krondroppsnätet har data 
använts från 20 mätplatser. Det är samma utrustning för bulkdepositionsprovtagning vid 
alla ingående mätplatser. I Figur 47 visas de statistiskt säkerställda förändringar av nedfallet 
av nitrat, NO3 vid individuella mätplatser under perioden 2000-2010. 
 
Det finns ingen signifikant förändring av nederbördsmängderna vid någon mätplats. 

  

Krondroppsnätets bulk LNKN bulk 
 

Figur 47. En illustration av resultaten från Mann-Kendall-analys av statistiskt säkerställda 
förändringar av nedfallet av nitrat, NO3, vid individuella mätplatser under perioden 2000-2010. 
Resultaten är uppdelade på de två mätnäten. 
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I Figur 48 & 49 visar stapel fylld med färg (grön, minskning; orange, ökning) tillsamman 
med asterisk en statistiskt säkerställd förändring över tid. I figurerna presenteras den totala 
förändringen av nedfallet av nitratkväve under perioden i kg/ha vid olika mätlokaler. 

 

  

Figur 48. Krondroppsnätets lokaler under 
2000-talet. Total förändring av nitratnedfallet 
under perioden i kg/ha. De sex översta 
lokalerna tillhör norra området varav två i 
fjällmiljö, efterföljande åtta lokaler tillhör 
sydöstra området och resterande sex lokaler 
tillhör sydvästra området 

Figur 49. LNKN-lokaler under 2000-talet. 
Total förändring av nitratnedfallet under 
perioden i kg/ha. De sju översta lokalerna 
tillhör norra området, två lokaler från sydöstra 
området och noll lokaler från sydvästra området 
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Nitrat i norra området 

 

 
 
Figur 50. Årliga värden för 
nedfallet av nitrat (NO3) i det 
norra området, uppmätt med 
bulkprovtagare inom 
Krondroppsnätet Antalet lokaler 
som ingår i norra området är fyra 
(Holmsvattnet, Myrberg, 
Högbränna, Storulvsjön). 

 

 
 
 
Figur 51. Årliga värden för 
nedfallet av nitrat (NO3) i det 
norra området, uppmätt med 
bulkprovtagare inom LNKN. 
Antalet lokaler som ingår är sju i 
norra området (Ammarnäs, 
Docksta, Gammtratten, Jädraås, 
Pålkem, Rickleå, Sandnäset). 

 

 

 

 

Gemensam trendanalys KDnätet – LNKN för norra området 2000-2010 

 

 
 
Figur 52. Årliga medelvärden för nedfallet av nitrat (NO3) i det 
norra området. Medelvärde från både Krondroppsnätet och 
LNKN, antal lokaler är 11. 
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Nitrat i sydöstra området 

 

 
Figur 53. Årliga värden för 
nedfallet av nitrat (NO3) i det 
sydöstra området, uppmätt med 
bulkprovtagare inom 
Krondroppsnätet. Antalet lokaler 
som ingår i sydöstra området är 
åtta (Arlanda, Bergby, Edeby, 
Farstanäs, Fulufjället, Kindla, 
Rockneby, Ulriksdal) 

 

 
 
 
Figur 54. Årliga värden för 
nedfallet av nitrat (NO3) i det 
sydöstra området, uppmätt med 
bulkprovtagare inom LNKN 
Antalet lokaler som ingår är två i 
sydöstra området (Ryda 
Kungsgård, Tyresta). 

 

 

 

 

Gemensam trendanalys KDnätet – LNKN för sydöstra området 2000-2010 

 
Figur 55. Årliga medelvärden för nedfallet av nitrat (NO3) i det 
sydöstra området. Medelvärde från både Krondroppsnätet och 
LNKN, antal lokaler är 10. 
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Nitrat i sydvästra området 

 

 

Figur 56. Årliga värden för nedfallet av nitrat (NO3) i det sydvästra 
området, uppmätt med bulkprovtagare inom Krondroppsnätet. Antalet 
lokaler som ingår i sydvästra området är 6 (Björkered, Blåbärskullen, 
Fagerhult, Hensbacka, Timrilt, Västra Torup).  
 

Den statistiska analysen av nitratnedfall i sydvästra området visar på en signifikant nedgång 
under 2000-talet. Data kommer endast från Krondroppsnätet då det inte fanns några 
fullständiga tidsserier för någon lokal i sydvästra området inom LNKN under 2000-2010. 
 
Gemensam trendanalys KDnätet – LNKN för sydvästra området 

För att göra ett gemensamt medelvärde med både Krondroppsnätets och LNKN:s 
mätplatser måste det finnas fullständiga tidsserier från platser inom de båda mätnäten. Då 
detta inte vara fallet i sydvästra området under 2000-2010 har ingen gemensam analys 
genomförts.  

8.2.3. Slutsatser nitratkväve 
 
Alla data 

Vid dataanalys med olika längd på tidsserien blir slutsatserna ofta varierande och en direkt 
jämförelse går ej att göra. Dock kan man analysera enskilda mätlokaler i de olika områdena. 

Norra området: I norra området erhölls statistiskt signifikanta minskningar av nitratnedfallet 
vid åtta av totalt 24 undersökta mätlokaler. Fyra av dessa mätserier var 28 år långa och 
resterande fyra mätserier varierade mellan 12 och 20 år, mätserierna inföll främst under 
1990-talet vid två lokaler och vid resterande två främst under 2000-talet. Vid övriga 16 
undersökta mätlokaler uppmättes inga statistiskt säkerställda förändringar av nitratnedfallet.   

Sydöstra området: I sydöstra området erhölls statistiskt signifikanta förändringar vid sex av 
totalt 30 undersökta mätlokaler. Vid fyra mätplatser erhölls en minskning av nitratnedfallet 
(antal mätår: 14-22 år), deras mätserier inföll främst från mitten av 1990-talet fram till 2010. 
Vid två mätplatser erhölls en ökning av nitratnedfallet (antal mätår: 10 respektive 15 år) den 
ena mätserien inföll under 1990-talet och den andra från mitten av 1990-talet fram till 2010. 
Vid övriga 24 mätlokaler uppmättes inga statistiskt säkerställda förändringar av 
nitratnedfallet.   
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Sydvästra området: I sydvästra området erhölls statistiskt signifikanta förändringar vid sex av 
totalt 55 undersökta mätlokaler. Vid fyra mätplatser erhölls ökning (antal mätår: 12-14 år), 
deras mätserier inföll främst under slutet av 1980-talet samt hela 1990-talet. Vid två 
mätplatser erhölls minskningar av nitratnedfallet (antal mätår: 12 (1987-1998) respektive 27 
år). Vid övriga 49 undersökta mätlokaler uppmättes inga statistiskt säkerställda förändringar 
av nitratnedfallet.   
 
1990-1999 

Nitratdepositionen över Sverige har inte förändrats i något av de tre undersökta områdena 
under 1990-talet (baserat på medelvärden för respektive område). Det finns en mätlokal i 
norra området som uppvisar en signifikant minskning av nitratdepositionen, medan det 
finns andra lokaler i det sydvästra området som visar på en signifikant ökning av 
nitratdepositionen.  

Norra området: I norra området visar resultaten från en av totalt sju undersökta lokaler på en 
statistiskt signifikant minskning av nitratnedfallet under 1990-talet. Nitratnedfallet i norra 
området låg runt 1 kg/ha och år under slutet av 1990-talet.  

Sydöstra området: I sydöstra området finns inte några lokaler som uppvisar några statistiskt 
signifikanta förändringar av nitratnedfallet av totalt fyra undersökta mätplatser. Dock 
saknas det mätplatser i de östra delarna av detta område, se karta, varför vi ej kan uttala oss 
om hela detta område. Nitratnedfallet i sydöstra området låg mellan 3 och 5 kg/ha och år 
under slutet av 1990-talet. 

Sydvästra området: Vid sex av totalt 23 undersökta mätlokaler i sydvästra området ökade 
nitratnedfallet signifikant under 1990-talet. Vid övriga mätplatser erhölls ingen statistiskt 
signifikant förändring av nitratdepositionen. Nitratnedfallet i sydvästra området låg mellan 
4 och 7 kg/ha och år under slutet av 1990-talet. 
 

2000-2010 

Nitratdepositionen över Sverige har inte förändrats i vare sig norra eller sydöstra området 
under 2000-talet (baserat på medelvärden för respektive område). Under denna tidsperiod 
var mätplatsernas fördelning i det sydöstra området bättre än under 1990-talet, vilket gör 
att vi kan analysera det området som helhet. I sydvästra området visar den statistiska 
analysen på en signifikant minskande nitratdeposition under 2000-talet. Denna signifikans 
grundar sig dock endast på två av totalt sex undersökta platser, varför man får beakta den 
med en viss försiktighet. 

Norra området: Under 2000-talet visar mätresultaten på en signifikant ökning av 
nitratnedfallet vid en av 11 mätplatser i norra området, Hundshögen i Jämtland. Ytan är 
belägen på 1250 m.ö.h. Motsvarande mätplats som är belägen på 670 m.ö.h. visar ingen 
motsvarande ökning. Tyvärr finns inte fler mätningar som kan bekräfta om denna ökning 
gäller generellt på ytor på hög höjd under 2000-talet. Det finns även en yta som visar en 
signifikant minskning av nitratnedfallet i det norra området. Nitratnedfallet i norra området 
låg runt 1 kg/ha och år under slutet av 2000-talet. 
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Sydöstra området: I sydöstra området erhölls inga signifikanta trender av nitratnedfallet vid 
någon av de 10 undersökta mätplatserna. Nitratnedfallet i sydöstra området låg mellan 2 
och 3 kg/ha och år under slutet av 2000-talet.  

Sydvästra området: I sydvästra området har nitratdepositionen minskat signifikant vid två 
platser, vid övriga fyra mätplatser finns inga statistiskt säkerställda förändringar. Vid de 
platser som visade på en minskning av nitratnedfallet var minskningen av betydande storlek 
mellan 2.5 och 4 kg/ha totalt under hela mätperioden. Nitratnedfallet i sydvästra området 
låg mellan 4 och 6 kg/ha och år under slutet av 2000-talet. 
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8.3. Ammoniumkväve 

8.3.1. Alla data som finns 

Här redovisas alla resultat, oavsett tidsseriens längd (dock minst 9 år). Signifikant ökning 
respektive minskning har analyserats med Mann-Kendall-metodik, Figur 57. År för start 
och stopp av mätserien redovisas.  Data från 29 mätplatser inom LNKN och från 80 
mätplatser inom Krondroppsnätet med samma typ av bulkprovtagningsutrustning har 
använts i analyserna. I Tabell 3 visas mätstationer med statistiskt signifikanta förändringar 
av NH4 depositionen. 

  

Krondroppsnätets bulk  LNKN bulk 
 
Figur 57. En illustration av resultaten från Mann-Kendall-analys av statistiskt säkerställda 
förändringar av nedfallet av ammonium, NH4, vid individuella mätplatser. Resultaten är uppdelade 
på de två mätnäten. 
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Tabell 3.  Mätstationer med statistiskt signifikanta förändringar av NH4 -depositionen (OBS endast 
stationer som visar signifikant förändring är med i tabellen nedan).  

Mätnät Namn Förändring Förändring
/år i kg 

Antal mätår (startår,stoppår) 
anm. 

KDnätet Dalanshult minskning -0.15 10 (1986-1995) 

KDnätet Eneryda ökning 0.31 14 (1987-2000) 

KDnätet Fagerhult ökning 0.15 15 (1996-2010) 

KDnätet Fristad ökning 0.18 14 (1987-2000) 

IM-KDnätet Kindla minskning -0.08 15 (1996-2010) 

KDnätet Kvisterhult ökning 0.12 15 (1994-2010) 2002 & 2003 saknas 

KDnätet Åker ökning 0.21 10 (1991-2000) 

KDnätet Älmeshult minskning -0.24 9 (1989-1997) 

IM Gårdsjön * minskning -0.08 20 (1991-2010) 
LNKN Sännen minskning -0.06 27 (1983-2010) 1992 saknas flyttad 

2009 

LNKN Jädraås minskning -0.06 16 (1995-2010) 

LNKN Docksta minskning -0.05 28(1983-2010) flyttad 1996 

LNKN Tandövala minskning -0.04 22 (1987-2010) 2008 saknas 

LNKN Rickleå minskning -0.04 28 (1983-2010) 

LNKN Pålkem minskning -0.04 28 (1983-2010) 

 
LNKN 

 
Sjöängen 

 
ökning 

 
0.14 

10 (1995-2010) 1998, 99, 01, 02, 04 
och 2005 saknas. Flyttad 2003 

IM -LNKN Gammtratten minskning -0.08 12 (1999-2010) 

*Ingår ej i kartan ovan då den har en egen typ av bulkprovtagare 
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I Figurerna 58-60 visas trendlinjer för Mann-Kendall-analysen av individuella mätplatser 
omfattande alla tillgängliga mätdata. Signifikanta trender visas som tjocka färgade linjer 
tillsammans med en angivelse om vilken färg som representerar vilken mätplats. Icke-
signifikanta trendlinjer visas med tunna grå linjer. 

A 

 
B 

 
 
Figur 58. Trendlinjer för Mann-Kendall-analysen av individuella mätplatser omfattande alla 
tillgängliga mätdata inom det norra området. Signifikanta trender visas som tjocka färgade linjer 
tillsammans med en angivelse om vilken färg som representerar vilken mätplats. Icke-signifikanta 
trendlinjer visas med tunna grå linjer. A= LNKN norra Sverige (14 lokaler) B= KD-nätet norra 
Sverige (10 lokaler). 
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A 

 
B 

 
 
Figur 59. Trendlinjer för Mann-Kendall-analysen av individuella mätplatser omfattande alla 
tillgängliga mätdata inom det norra området. Signifikanta trender visas som tjocka färgade linjer 
tillsammans med en angivelse om vilken färg som representerar vilken mätplats. Icke-signifikanta 
trendlinjer visas med tunna grå linjer. A= LNKN sydöstra Sverige (6 lokaler) B= KD-nätet 
sydöstra Sverige (24 lokaler). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Kvävedeposition till Sverige  IVL rapport B 2030 
Jämförelse av depositionsdata från Krondroppsnätet, Luft- och nederbördskemiska nätet samt EMEP 

65 

A 

 
B 

 
 
Figur 60. Trendlinjer för Mann-Kendall-analysen av individuella mätplatser omfattande alla 
tillgängliga mätdata inom det norra området. Signifikanta trender visas som tjocka färgade linjer 
tillsammans med en angivelse om vilken färg som representerar vilken mätplats. Icke-signifikanta 
trendlinjer visas med tunna grå linjer. A= LNKN sydvästra Sverige (9 lokaler) B= KD-nätet 
sydvästra Sverige (46 lokaler). 

8.3.2. Analys med avseende på olika tidsperioder: 1990-
1999 och 2000-2010 

I denna analys är endast stationer med som har alla data under tidsperioden. 
Tidsperioderna har indelats i 1990-talet och 2000-talet. 
 

1990 – 1999  
 

Inom LNKN har data från 14 mätplatser använts och inom Krondroppsnätet har data 
använts från 20 mätplatser. Det är samma utrustning för bulkdepositionsprovtagning vid 
alla ingående mätplatser. I Figur 61 visas de statistiskt säkerställda förändringar av nedfallet 
av ammonium, NH4 vid individuella mätplatser under perioden 1990-1999. 
 
Det finns ingen signifikant förändring av nederbördsmängderna vid någon mätplats. 
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Krondroppsnätets bulk LNKN bulk 

Figur 61. En illustration av resultaten från Mann-Kendall-analys av statistiskt säkerställda 
förändringar av nedfallet av ammonium, NH4, vid individuella mätplatser under perioden 1990-
1999. Resultaten är uppdelade på de två mätnäten. 
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I nedanstående figurer visar stapel fylld med färg (grön, minskning; orange, ökning) 
tillsamman med asterisk en statistiskt säkerställd förändring över tid. I figuren presenteras 
den totala förändringen av nedfallet av ammoniumkväve under perioden i kg/ha vid olika 
mätlokaler. 

 

  

Figur 62. Krondroppsnätets lokaler under 1990-
talet. Total förändring av ammoniumnedfallet 
under perioden i kg/ha. De tre översta lokalerna 
tillhör sydöstra Sverige, resterande tillhör 
sydvästra Sverige. 

Figur 63. LNKN-lokaler under 1990-talet. 
Total förändring av ammoniumnedfallet under 
perioden i kg/ha. De sju översta lokalerna 
tillhör norra Sverige, en lokal från sydöstra 
Sverige resterande sex lokaler tillhör sydvästra 
Sverige. 
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Ammonium i norra området 

 

 

Figur 64. Årliga värden för nedfallet av ammonium (NH4) i det 
norra området, uppmätt med bulkprovtagare inom LNKN Antalet 
lokaler som ingår i norra området är sju (Bredkälen, Nedre 
Djursvallen, Pålkem, Reivo, Rickleå, Sandnäset, Stormyran). 

Det fanns ej fullständiga tidsserier för lokaler i norra området inom Krondroppsnätet 
under 1990-1999. 

Gemensam trendanalys KDnätet – LNKN för norra området 

För att göra ett gemensamt medelvärde med både Krondroppsnätets och LNKN:s 
mätplatser måste det finnas fullständiga tidsserier från platser inom de båda mätnäten. Då 
detta inte vara fallet i norra området under 1990-1999 har ingen gemensam analys 
genomförts.  

 
Ammonium i sydöstra området 

 

 

Figur 65. Årliga värden för nedfallet av ammonium (NH4) i 
det sydöstra området, uppmätt med bulkprovtagare inom 
Krondroppsnätet. Antalet lokaler som ingår i sydöstra området 
är tre (Alsjö, Brohyttan, Ottenby). Dock är lokalernas 
placeringar ej optimala varför denna avsaknad av trend ej 
nödvändigtvis kan sägas vara representativ för hela sydöstra 
området under 1990-1999. 

Det fanns endast fullständiga tidsserier för en lokal i sydöstra området inom LNKN under 
1990-1999. 
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Gemensam trendanalys KDnätet – LNKN för sydöstra området 

För att göra ett gemensamt medelvärde med både Krondroppsnätets och LNKN:s 
mätplatser måste platserna vara relativt väl spridda över området. I fallet med sydöstra 
området för perioden 1990-1999 är så inte fallet varför ingen sådan analys genomförts. 
  
Ammonium i sydvästra området 

 

Figur 66. Årliga värden för 
nedfallet av ammonium (NH4) i 
det sydvästra området, uppmätt 
med bulkprovtagare inom 
Krondroppsnätet. Antalet lokaler 
som ingår i sydvästra området är 
17 (Alandsryd, Arkelstorp, 
Björkered, Eneryda, Fristad, 
Hensbacka, Hjärtsjömåla, 
Hudene, Jakobsbyn-Ödegård, 
Kallgårdsmåla, Klippan, 
Knapanäs, Koberg, Ryssberget, 
Söstared, Vättlefjäll, Ösjö). 

 

 
 
 
Figur 67. Årliga värden för 
nedfallet av ammonium (NH4) i 
det sydvästra området, uppmätt 
med bulkprovtagare inom 
LNKN. Antalet lokaler som 
ingår i sydvästra området är sex 
(Arup, Boa-Berg, Forshult, 
Svartedalen, Sännen, Vavihill). 

 
 
Gemensam trendanalys KDnätet – LNKN för sydvästra området 1990-1999 

 
Figur 68. Årliga medelvärden för nedfallet av ammonium (NH4) i det 
sydvästra området. Medelvärde från både Krondroppsnätet och 
LNKN, antal lokaler är 23. 
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2000 – 2010 
 

Inom LNKN har data från 9 mätplatser använts och inom Krondroppsnätet har data 
använts från 20 mätplatser. Det är samma utrustning för bulkdepositionsprovtagning vid 
alla ingående mätplatser. I Figur 69 visas de statistiskt säkerställda förändringar av nedfallet 
av ammonium, NH4 vid individuella mätplatser under perioden 2000-2010. 

 
Det finns ingen signifikant förändring av nederbördsmängderna vid någon mätplats. 

 

 

  

Krondroppsnätets bulk LNKN bulk 
 

Figur 69. En illustration av resultaten från Mann-Kendall-analys av statistiskt säkerställda 
förändringar av nedfallet av ammonium, NH4, vid individuella mätplatser under perioden 2000-
2010. Resultaten är uppdelade på de två mätnäten. 
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I Figurerna 70 & 71 visar stapel fylld med färg (grön, minskning; orange, ökning) 
tillsamman med asterisk en statistiskt säkerställd förändring över tid. I figurerna presenteras 
den totala förändringen av nedfallet av ammoniumkväve under perioden i kg/ha vid olika 
mätlokaler. 

 

  

Figur 70. Krondroppsnätets lokaler under 
2000-talet. Total förändring av 
ammoniumnedfallet under perioden i kg/ha. De 
sex översta lokalerna tillhör norra området varav 
två i fjällmiljö, efterföljande åtta lokaler tillhör 
sydöstra området och resterande sex lokaler 
tillhör sydvästra området. 

Figur 71. LNKN-lokaler under 2000-talet. Total 
förändring av ammoniumnedfallet under 
perioden i kg/ha. De sju översta lokalerna 
tillhör norra området, två lokaler från sydöstra 
området och inga lokaler från sydvästra 
området. 
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Ammonium i norra området 

 

 
 
 
Figur 72. Årliga värden för 
nedfallet av ammonium (NH4) i 
det norra området, uppmätt med 
bulkprovtagare inom 
Krondroppsnätet. Antalet lokaler 
som ingår i norra området är fyra 
(Holmsvattnet, Myrberg, 
Högbränna, Storulvsjön). 

 

 
 
 
Figur 73. Årliga värden för 
nedfallet av ammonium (NH4) i 
det norra området, uppmätt med 
bulkprovtagare inom LNKN. 
Antalet lokaler som ingår är sju i 
norra området (Ammarnäs, 
Docksta, Gammtratten, Jädraås, 
Pålkem, Rickleå, Sandnäset). 

 

 

 

Gemensam trendanalys KDnätet – LNKN för norra området 2000-2010 

 
Figur 74. Årliga värden för nedfallet av ammonium (NH4) i det 
norra området. Medelvärde från både Krondroppsnätet och 
LNKN, antal lokaler är 11. 
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Ammonium i sydöstra området 

 

 
 
Figur 75. Årliga värden för 
nedfallet av ammonium (NH4) i 
det sydöstra området, uppmätt 
med bulkprovtagare inom 
Krondroppsnätet. Antalet lokaler 
som ingår i sydöstra området är 
åtta (Arlanda, Bergby, Edeby, 
Farstanäs, Fulufjället, Kindla, 
Rockneby, Ulriksdal). 

 

 
 
 
 
 
Figur 76. Årliga värden för 
nedfallet av ammonium (NH4) i 
det sydöstra området, uppmätt 
med bulkprovtagare inom 
LNKN. Antalet lokaler som 
ingår är två i sydöstra området 
(Ryda Kungsgård, Tyresta). 

 

 

 

Gemensam trendanalys KDnätet – LNKN för sydöstra området 2000-2010 

 
Figur 77. Årliga värden för nedfallet av ammonium (NH4) i det 
sydöstra området. Medelvärde från både Krondroppsnätet och 
LNKN, antal lokaler är 10. 
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Ammonium i sydvästra området 

 

 

Figur 78. Årliga värden för nedfallet av ammonium (NH4) i det sydvästra 
området, uppmätt med bulkprovtagare inom Krondroppsnätet. Antalet 
lokaler som ingår i sydvästra Sverige är 6 (Björkered, Blåbärskullen, 
Fagerhult, Hensbacka, Timrilt, Västra Torup).  

Det fanns inga fullständiga tidsserier för någon lokal i sydvästra området inom LNKN 
under 2000-2010. 
 
Gemensam trendanalys KDnätet – LNKN för sydvästra området 

För att göra ett gemensamt medelvärde med både Krondroppsnätets och LNKN:s 
mätplatser måste det finnas fullständiga tidsserier från platser inom de båda mätnäten. Då 
detta inte vara fallet i sydvästra området under 2000-2010 har ingen gemensam analys 
genomförts.  

8.3.3. Slutsatser ammoniumkväve 
 
Alla data 

Vid analys av data med olika längd på tidsserien blir slutsatserna ofta varierande och en 
direkt jämförelse går ej att göra. Dock kan man titta på enskilda mätlokaler i de olika 
områdena. 

Norra området: I norra området erhölls statistiskt signifikanta minskningar av 
ammoniumnedfallet vid fem av totalt 24 undersökta mätlokaler. Tre av dessa mätserier var 
28 år långa och resterande två mätserier var 12 respektive 16 år, deras mätserier inföll 
främst under slutet av 1990-talet och 2000-talet. Vid övriga 19 undersökta mätlokaler 
uppmättes inga statistiskt säkerställda förändringar av nedfallet av ammoniumkväve.   

Sydöstra området: I sydöstra området erhölls statistiskt signifikanta förändringar av 
ammoniumnedfallet vid 4 av totalt 30 undersökta mätlokaler. Vid två mätplatser erhölls en 
minskning av ammoniumnedfallet (antal mätår: 15 respektive 22 år) deras mätserier inföll 
främst från mitten av 1990-talet fram till 2010. Vid två mätplatser erhölls en ökning av 
ammoniumnedfallet (antal mätår: 10 respektive 15 år), den ena mätserien inföll under 1990-
talet och den andra från mitten av 1990-talet fram till 2010. Vid övriga 26 undersökta 
mätlokaler uppmättes inga statistiskt säkerställda förändringar av nedfallet av 
ammoniumkväve.   
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Sydvästra området: I sydvästra området erhölls statistiskt signifikanta förändringar av 
ammoniumnedfallet vid sju av totalt 55 undersökta mätlokaler. Vid fyra mätplatser erhölls 
ökningar (antal mätår: 10-15 år), varav mätserien vid två mätplatser inföll främst under 
slutet av 1980-talet samt hela 1990-talet och mätserien från resterande två mätplatser är 
aktiva sedan mitten av 1990-talet. Vid en plats där ammoniumnedfallet ökade kan detta 
troligen förklaras av att ytan flyttades mitt i mätserien till en mer utsatt plats samt att flera 
års data saknas på grund av problem med kontamination av fåglar. Vid tre mätplatser 
erhölls en minskning av ammoniumnedfallet (antal mätår: 9 (1989-1997), 10 (1986-1995) 
och 27 år). Vid övriga 48 undersökta mätlokaler uppmättes inga statistiskt säkerställda 
förändringar av nedfallet av ammoniumkväve.   
 

1990-1999 

Ammoniumdepositionen över Sverige har inte förändrats i något av de tre undersökta 
områdena under 1990-talet (baserat på medelvärden för respektive område). Det finns dock 
vissa enskilda lokaler, i norra och sydvästra området, som uppvisar en signifikant 
minskning av ammoniumnedfallet, medan det finns andra lokaler, i sydvästra området, som 
visar på en signifikant ökning av ammoniumnedfallet.  

Norra området: I norra området finns en mätplats av sju undersökta mätplatser som uppvisar 
en statistiskt signifikant minskning av ammoniumnedfallet. Ammoniumnedfallet i norra 
området låg runt 1 kg/ha och år under slutet av 1990-talet.  

Sydöstra området: I sydöstra området finns inte några lokaler som uppvisar några statistiskt 
signifikanta förändringar av ammoniumdepositionen vid totalt fyra analyserade mätplatser. 
Dock saknas det mätplatser i de östra delarna av detta område, se karta, varför vi ej kan 
uttala oss om hela detta område. Ammoniumnedfallet i sydöstra området låg mellan 3 och 
5 kg/ha och år under slutet av 1990-talet. 

Sydvästra området: Det finns två lokaler i sydvästra området som visar på en statistiskt 
signifikant minskning av ammoniumnedfallet, men det finns en lokal som visar det 
motsatta. Totalt analyserades 23 mätplatser i sydvästra området. Ammoniumnedfallet i 
sydvästra området låg mellan 5 och 6 kg/ha och år under slutet av 1990-talet. 
 

2000-2010 

Ammoniumdepositionen över Sverige har inte förändrats i sydöstra eller sydvästra 
områdena under 2000-talet (baserat på medelvärden för respektive område). Under denna 
tidsperiod var mätplatsernas fördelning i det sydöstra området bättre än under 1990-talet 
vilket gör att vi kan analysera det området som helhet. Om man ser till alla mätplatser 
sammantaget (både LNKN och Krondroppsnätet) så erhålls ingen statistiskt signifikant 
förändring av ammoniumnedfallet i norra området. Om man dock analyserar mätningarna 
från LNKN separat erhålls en signifikant minskning av ammoniumnedfallet i norra 
området under 2000-talet. Om samma analys görs enbart på mätdata från Krondroppsnätet 
erhålls inte någon motsvarande trend. Det är två enskilda lokaler som ger denna trend inom 
LNKN och uppvisar en signifikant minskning av ammoniumdepositionen. Två ytor, varav 
en på hög höjd, uppvisar en signifikant ökning av ammoniumnedfallet i norra Sverige 
under 2000-talet.   
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Norra området: Under 2000-talet visar mätresultaten på en signifikant ökning av 
ammoniumnedfallet vid två av 13 platser i norra området platser, varav en är Hundshögen i 
Jämtland. Ytan vid Hundshögen är belägen på 1250 m.ö.h. Motsvarande mätplats som är 
belägen på 670 m.ö.h. visar ingen motsvarande ökning. Tyvärr finns inte fler mätningar 
som kan bekräfta om denna ökning gäller generellt på ytor på hög höjd under 2000-talet. 
Det finns två mätplatser vars mätresultat visar en signifikant minskning av det 
ammoniumnedfallet i det norra området. Ammoniumnedfallet i norra området låg runt 1 
kg/ha och år under slutet av 2000-talet. 

Sydöstra området: I sydöstra området erhölls en signifikant minskning av ammoniumnedfallet 
vid en av 11 analyserade mätplatser. Vid övriga mätplatser erhölls inga signifikanta 
förändringar av ammoniumnedfallet. Ammoniumnedfallet i sydöstra området låg runt 2 
kg/ha och år under slutet av 2000-talet.  

Sydvästra området: I sydvästra området har ammoniumdepositionen minskat signifikant vid 
en plats, vid övriga 5 mätplatser finns inga statistiskt säkerställda förändringar. 
Ammoniumnedfallet i sydvästra området låg mellan 3 och 5 kg/ha och år under slutet av 
2000-talet. 
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9. Förslag på vilka data som bör ligga till 

grund för att redovisa totaldeposition 

kväve 

Kvävedepositionen till ekosystemen sker via två olika processer, torr- och våtdeposition. 
Våtdepositionen är relativt sett lättare att mäta, även om det inte är trivialt att korrekt mäta 
nederbördsmängder vid vindutsatta platser. Dessutom måste korrigeras för 
torrdepositionen till bulkprovtagarnas trattar. 

Avsevärt svårare är att korrekt mäta torrdepositionen av de ämnen där det finns en 
interaktion med trädkronorna, antingen ett upptag till eller ett läckage från trädkronorna. 
Detta gäller alla ämnen utom natrium, klorid samt sannolikt svavel. Det är för de flesta 
ämnen därför inte möjligt att använda nettokrondropp för att uppskatta torrdepositionen. 
Istället blir det nödvändigt att använda någon typ av inert surrogatyta och att relatera till 
nettokrondropp av natrium för att uppskatta torrdepositionen till trädkronorna respektive 
lägre växtlighet. Till detta krävs närliggande mätningar över öppet fält, av krondropp samt 
av surrogatytor under tak. 

9.1. Deposition till skogsekosystemen 

För att så korrekt som möjlig uppskatta det totala kvävenedfallet till den svenska skogen 
föreslås att det upprättas mätplatser med en komplett uppsättning mätutrustning med 
månadsvisa mätningar året runt enligt följande (Figur A): 

1. Nedfallsmätningar som krondropp i granskog 

2. Bulkdepositionsmätningar på öppet fält  

3. Sköljprov från surrogatytor (strängprovtagare) placerade under tak. 

4. Sköljprov från bulkprovtagare placerade under tak 

Mätningar 2, 3 samt 4 placeras i närheten av krondroppsmätningarna. Mättyp 4 ovan, 
bulkprovtagare under tak, behöver troligen endast bedrivas kampanjvis, dock bör en 
mätserie omfatta minst två år med ca 5-10 års mellanrum. 

Torrdepositionen av ett specifikt ämne beräknas som kvoten av koncentrationen av ämnet 
i provet från surrogatytorna, dividerat med koncentrationen av Na+ i provet från 
surrogatytorna och multiplicerat med nettokrondroppet för Na+ till skogen vid provplatsen. 
Nettokrondroppet av Na+ utgör ett mått på torrdepositionen av Na+. Nettokrondroppet av 
Na+ i sin tur beräknas som nedfallet i krondropp subtraherat med nedfallet på öppet fält. 
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1 Krondroppsmätningar 

 

2 Bulkdeposition på öppet fält. 

  

3 Provtagare med surrogatytor under tak. 

 

4 Bulkprovtagare under tak. 

 

Figur A. Illustration av de fyra typer av mätningar (1-4) som krävs för att så korrekt som möjligt 
uppskatta det totala kvävenedfallet till den svenska skogen. Mätningar bör bedrivas månadsvis året 
runt, förutom mättyp i figur 4, bulkprovtagare under tak, som endast behöver bedrivas kampanjvis, 
dock bör en mätserie omfatta minst två år. Vad gäller bulkprovtagare på öppet fält visas dels del 
gamla typen av provtagare med trattar, dels den nya typen med ett vertikalt rör. 

 

De surrogatytor som använt hittills för att uppskatta torrdepositionen av olika ämnen 
består av trådar av teflon (diameter ca 2mm, längd ca 13 m, Figur 3 ovan). Det är möjligt 
att detta inte är en optimal utformning och att denna provtagare går att förbättra ytterligare. 
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Nedan föreslås 2 olika övervakningsalternativ för totalkväve över landet. Det första och 
mest optimala tar idag inte hänsyn till vem som idag finansierar mätningarna över öppet 
fält och det andra tar bara med mätplatser där bulkprovtagning på öppet fält finansieras av 
Naturvårdsverket. I bägge alternativen har endast platser valts där det redan finns 
krondroppsmätningar. Tidigare indelning av landet, Figur B, används i de olika alternativen. 

 

 

Figur B. Områdesindelning som används för analyserna inom denna studie och tillsammans med 
samtliga lokaler inom LNKN, Krondroppsnätet samt EMEP 
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I det optimala alternativet föreslår vi att 15 mätplatser fullt utrustade för att uppskatta 
totaldepositionen av kväve fördelas över landet enligt vad som visas i Figur C nedan.  

Detta skulle medföra 5 mätplatser i zonen sydvästra Sverige, 5 mätplatser i zonen sydöstra 
Sverige samt 5 mätplatser i zonen norra Sverige. I detta alternativ täcks hela Sverige in. 

Det optimala alternativet omfattar, i jämförelse med alternativet nedan, mätningar i några 
områden som är särskilt viktiga ur belastningssynpunkt. Detta gäller Skånes sydkust, som är 
kraftigt påverkad av såväl långväga transporterade luftföroreningar från kontinenten som 
luftföroreningar från den täta fartygstrafiken utanför Skånes sydkust. Vidare inkluderar det 
optimala alternativet en mätplats relativt centralt i det kraftigt belastade 
Stockholmsområdet liksom en mätplats vid Norrlandskusten, som är mer belastade jämfört 
med Norrlands inland. Slutligt omfattar detta alternativ en mätplats längst i norr. Detta är 
en viktig mätplats eftersom kvävenedfallet sannolikt kan utgöra en viktig information i 
relation till förbuskningen av fjällvärldens ekosystem i ett framtida klimat. Det finns också 
indikationer på att den långväga transporten av luftföroreningar runt hela norra halvklotet 
kan få allt större betydelse i framtiden: En mätplats längst i norr ger en optimal möjlighet 
att följa detta eftersom denna plats är minimalt påverkad av transporter från kontinentala 
Europa. 
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Optimalt mätprogram utifrån alla befintliga mätplatser med mätningar över öppet 
fält, oavsett finansiering idag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur C. Optimalt 
förslag till mätplatser 
som utrustas med full 
utrustning för att 
uppskatta 
totaldepositionen av 
kväve. 

15 st platser markerade 
med röda stjärnor. 

 
 
 

 

 



Kvävedeposition till Sverige  IVL rapport B 2030 
Jämförelse av depositionsdata från Krondroppsnätet, Luft- och nederbördskemiska nätet samt EMEP 

82 

I det alternativet där endast lokaler som idag har öppet fält-mätningar finansieras av 
Naturvårdsverket föreslår vi att 15 mätplatser fullt utrustade för att uppskatta 
totaldepositionen av kväve fördelas över landet enligt vad som visas i Figur D nedan.  

Detta skulle medföra 4 mätplatser i zonen sydvästra Sverige, 6 mätplatser i zonen sydöstra 
Sverige samt 5 mätplatser i zonen norra Sverige. I detta alternativ täcks inte hela Sverige in. 
Stora delar av Norrbotten samt södra delarna av Skåne uteblir i detta alternativ, se Figur E.  

 
Mätprogram utifrån befintliga mätplatser med mätningar över öppet fält med 
finansiering från Naturvårdsverket. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur D. Förslag 
till mätplatser 
utifrån de som 
redan idag 
finansieras av 
Naturvårdsverkets
om utrustas med 
full utrustning för 
att uppskatta 
totaldepositionen 
av kväve. 
 
15 st platser 
markerade med 
röda stjärnor. 
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1 

 

2 

 
  

Figur E. 1. Exempel på hur en interpolering skulle kunna se ut om alternativet med endast de 
öppet fält mätningar som idag finansieras av NV finns med. De vita områdena kommer ej med.  
2. Exempel på hur en interpolering skulle kunna se ut om de optimala mätplatserna användes. 
Figuren visar det interpolerade området då Palovarde och Stenshult är med. I denna ”påhittade” 
interpolation har Palovarde fått samma värde som Myrberg, och Stenshult har fått samma värde 
som Västra Torup. 

 
Utifrån mätningar vid de fullt utrustade mätplatser som beskrivits ovan kommer det bli 
möjligt att beräkna för de olika kväveformerna fraktionen av torrdeposition till total 
deposition och hur denna förändrar sig över landet. Utifrån dessa beräknade fraktioner, 
och hur de beror av latitud och longitud, kommer man även att kunna utnyttja mätningarna 
av bulkdeposition vid LNKN´s mätplatser för att uppskatta den totala depositionen av 
olika kväveformer. 

9.2. Deposition till åker och ängsmark 

Det sker även en viss torrdeposition av kväve till lägre växtlighet såsom åker och ängsmark. 
Denna torrdeposition är dock avsevärt lägre jämfört med den till skog, främst beroende på 
en mindre växtyta (Leaf Area Index, LAI). 

Det skulle vara möjligt att skapa surrogatytor för att provta torrdeposition, med en 
utformning som är representativ för lägre växtlighet. 

Vi föreslår att totaldepositionen av kväve till ängsmark övervakas på ett par stället i södra 
Sverige enligt samma mätprogram som beskrivits för skog ovan, men med surrogatytor 
utformade för att representera ängsvegetation. Det är viktigt att dessa mätningar sker på 
stora öppna ytor främst beroende på skillnader i luftens stabilitet, jämfört med mindre 
öppna ytor. Om detta uppfylls skulle det vara möjligt att kombinera dessa uppskattningar 
för ängsmark med de mätplatser som föreslagits ovan för skogsekosystem. 
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9.3. Sammanfattning 

Utifrån de parametrar som analyseras i de olika mätningarna kan totaldepositionen av flera 
olika ämnen beräknas. Exempel är totaldeposition av kväve samt totaldeposition av olika 
baskatjoner.  

Vill man ytterligare förstärka beräkningarna av totaldeposition genom att täcka in fler 
arealtyper och klimatområden går detta enkelt att göra genom att till de idag redan 
befintliga mätplatserna över öppet fält inom LNKN och Krondroppsnätet lägga till de 
interpolerade värden för torrdepositionens andel av totaldepositionen och på detta sätt 
även kunna uppskatta totaldepositionen från dessa platser. Det skulle ytterligare stärka 
depositionsberäkningarna över Sverige samt underlätta miljömålsuppföljningen. För att 
säkerställa att mätningarna fortlöper bör finansieringen av alla dessa involverade mätningar 
säkerställas, exempelvis genom att Naturvårdsverket ansvarar för finansieringen. 
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Bilaga 1. Utförlig bakgrund 
 

Nedfallet av kväve spelar en stor roll för de terrestra ekosystemen i Sverige (se t ex Bertills 
& Näsholm, 2000). Dessutom bidrar kväve till övergödningen av ytvatten och hav längs 
Sveriges kuster.  

Kvävenedfallet kan påverka biodiversiteten hos olika växtsamhällen inklusive svampfloran 
och Mycorrhiza (Näsholm & Persson, 2000). Kvävenedfallet kan även bidra till 
markförsurning och öka risken för läckage av nitrat till ytvatten. Det finns dock inget som 
tyder på att kvävenedfallet direkt påverkar skogens vitalitet negativt. Istället kan 
kvävedepositionen i vissa fall sägas ha en positiv inverkan på skogsbruket vad gäller ökad 
tillväxt och ökad kolinbindning till skogsekosystemen (Näsholm & Persson, 2000). 

Inom Sveriges miljömålsarbete ingår det som en strategi att Sverige skall förbättra miljön 
genom att verka på den internationella arenan, inom EU och luftkonventionen LRTAP, för 
att förmå Europas länder att minska sina utsläpp av bl a svavel och kväve för att därigenom 
minska den långväga transporten av dessa luftföroreningar till Sverige. Det är därför 
angeläget att avgöra om kvävenedfallet över Sverige minskar i takt med minskningen av 
Sveriges och övriga Europas emissioner av oxiderat och reducerat kväve. 

Historik för nedfallet av kväve 

Nedfallet av kväve med nederbörden över Sverige har ökat kraftigt sedan 1950-talet och 
nådde troligen sin topp under 1980-talet (Figur B1, Lövblad, 2000).   

A 

 
 

B 

 

Figur B1. Historisk utveckling vad gäller emissioner och nedfall av oorganiskt kväve i Sverige. A, 
Beräknat utsläpp av kväveoxider och ammoniak i Sverige. B, Beräknat nedfall av oxiderat och 
reducerat kväve med nederbörden (våtdeposition) i centrala, södra Sverige. Källa: Lövblad, 2000. 
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Tidigare beräkningar av nedfallet av kväve över 
Sverige 
 

Nedfallet av kväve över Sverige har beräknats i olika omgångar och ett exempel visas i 
Figur B2. 
 
A 

 

B 

 

Figur B2. Totalt nedfall (våt- + torrdeposition) av nitrat (A) och ammonium (B) över Sverige för 
året 1997. 100 mg N/m2 motsvarar 1 kg N/ha. Beräknade data från IVL och SMHI. Källa: 
Lövblad, 2000. 

 

Simpson m. fl. (2011) har med den s.k. EMEP-modellen (www.emep.int) beräknat 
kvävenedfallet till två olika typer av ekosystem över Europa, barrskog samt s.k. semi-
naturlig vegetation (Figur B3). Nedfallet till ekosystemen i de nordiska länderna domineras 
enligt EMEP-modellen av torr- och våtdeposition av oxiderat kväve. Man beräknar att 
torrdepositionen av oxiderat och reducerat kväve tillsammans kan utgöra så mycket som 50 
% av det totala kvävenedfallet (Simpson m. fl., 2006). Även om EMEP-modellen tenderar 
till att underskatta våtdepositionen något i norra Europa (Simpson m. fl., 2011) visar detta 
att torrdepositionen sannolikt har en mycket stor betydelse för den totala 
kvävedepositionen till ekosystemen i Sverige. Lokalt vid skogsbryn kan torrdepositionen av 
kväve vara mycket viktig (Ferm, 1993). De mätningar av kvävenedfallet som bedrivs på 
öppet fält (bulkdeposition) domineras av våtdepositionen, med endast en liten andel 
torrdeposition till trattarna som används i provtagningsutrustningen.  
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B 

 

Figur B3. Beräknat kvävenedfallet till två olika typer av ekosystem över Europa, barrskog (A) 
samt s.k. semi-naturlig vegetation (B). Enhet mg N/ m2, vilket motsvarar 0.01 kg N/ ha. Från 
Simpson m. fl., 2011. 

 

Nya metoder för att beräkna totala kvävenedfallet till svenska 
skogar 
 

En nyligen utförd studie baserad på mätningar av torrdepositionen av kväve till en 
surrogatyta, s.k. strängprovtagare, har visat att torrdepositionen av kväve i sydvästra Sverige 
i nuläget kan utgöra upp till 40 % av den totala depositionen till skogen (Karlsson m. fl., 
2010b, Figur B4).  

Analyser av torr- och våtdepositionen baserat på strängprovtagare visade på ett avsevärt 
högre nedfall av kväve i sydvästra Sverige, jämfört med vad som beräknats med MATCH-
modellen (Karlsson m. fl., 2010b). För t.ex. Halland visade MATCH-modellen på ett 
nedfall på knappt 11 kg N/ha och år, medan beräknade värden baserat på strängprovtagare 
visar på värden upp mot 16 kg N/ ha och år. Analyserna omfattar visserligen något olika 
tidsperioder, men skillnaden är betydande. 
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Figur B4. Det årliga nedfallet av oorganiskt kväve till barrskog över Sverige, beräknat med en metod baserat 
på strängprovtagare (vänster). Nedfallet utgör ett medelvärde över en längre period, 4-7 år, i de flesta fall 
perioden 2003-2007. Dessutom visas en karta för hur andelen torrdeposition av den totala depositionen av 
oorganiskt kväve varierar över landet (höger). Kartan är ett resultat av interpolering av beräknade data för 12 
platser över landet, vilka illustreras med svarta punkter. Metoden kan endast interpolera värden inom det 
område där det finns numeriska värden. Därför lämnas en stor del av norra Norrland och södra delen av 
Skåne utanför det område som interpoleringen täcker. 
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Processer som styr nedfallet av kväve 
 
Kväveformer; Oxiderat kväve 
 

Oxiderat kväve emitteras huvudsakligen som kvävemonoxid, NO, och i mindre 
utsträckning, 5-20 %, som kvävedioxid, NO2 (Hertel m. fl., 2011). NO reagerar snabbt med 
ozon och bildar NO2. NO2 kan reagera med en hydroxylradikal, OH-, och bilda NO3. Om 
OH- finns tillgängligt överförs ca 5 % av NO2 till NO3 per timma. OH- bildas dagtid 
genom inverkan av solljus. 

EMEP beräknar att mer än 90 % av nedfallet av oxiderat kväve över Sverige beror av 
långdistanstransport från länder utanför Sveriges gränser (Figur B5). Undantag är 
Stockholmsområdet där lokala utsläpp kan stå för ungefär 20 % av nedfallet. De områden 
som bidrar mest till nedfallet av oxiderat kväve över Sverige är fartygstrafiken på Nordsjön 
och Östersjön samt Tyskland, Polen och Storbritannien. 

 

A 

 

B 

 

 

Figur B5. Information från EMEP angående nedfall av oxiderat kväve till Sverige.  

A. Fraktionen av bidraget från långdistanstransporterade kväveföreningar till det totala nedfallet av 
oxiderat kväve i olika områden i Sverige (%).  

B. De sex områden som bidra mest till nedfallet av oxiderat kväve över Sverige (%). BAS, 
fartygstrafiken på Östersjön; NOS, fartygstrafiken på Nordsjön.  
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Reducerat kväve 
 

Det reducerade kväve (NH3, NH4
+) som faller ner till Sverige härrör till stor del, ca 67 %, 

från utanför Sveriges gränser (Figur B6).  

EMEP beräknar att ca 70 % av nedfallet av reducerat kväve över Sverige beror av 
långdistanstransport från länder utanför Sveriges gränser. Det är alltså en större del av 
nedfallet av reducerat kväve som härrör från lokala källor, jämfört med oxiderat kväve. De 
områden som bidrar mest till nedfallet av reducerat kväve över Sverige är Tyskland, Polen, 
Danmark och Frankrike. 

 

A 

 

B 

 

 

Figur B6. Information från EMEP angående nedfall av reducerat kväve till Sverige.  

A. Fraktionen av bidraget från långdistanstransporterade kväveföreningar till det totala nedfallet av 
reducerat kväve i olika områden i Sverige (%).   

B. De sex områden som bidra mest till nedfallet av reducerat kväve över Sverige (%). BAS, 
fartygstrafiken på Östersjön; NOS, fartygstrafiken på Nordsjön.   

 

Det finns även organiskt kväve i atmosfären som bidrar till kvävenedfallet, dock i relativt 
liten utsträckning (Hertel m. fl., 2011). 
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Minskande utsläpp av kväve från Europa  
 

EMEP beräknar utsläppen av olika luftföroreningar för alla Europas länder (Figur B7). 
Utsläppen av oxiderat kväve från EU har minskat 26 % fram till år 2000 och 18 % mellan 
åren 2000 och 2008. Över hela perioden 1990-2008 har Europas utsläpp av NOx minskat 
39 %, medan motsvarande siffra för Sverige är 49 %.  

Vad gäller utsläppen av reducerat kväve föreligger en större skillnad mellan endast Sverige 
och EU (inkl. Sverige). EU minskade sina utsläpp med ca 16 % mellan 1990 och 2000 och 
10 % mellan 2000 och 2008. Sverige ökade sina utsläpp av NHx mellan 1990 och 2000 med 
3 %, varefter en minskning har skett med 10 % mellan 2000 och 2008. Över hela perioden 
1990-2008 har Europas utsläpp av reducerat kväve minskat 24 %, medan motsvarande 
siffra för Sverige är 8 %. 

 

 

Figur B7. Årliga utsläpp av oxiderat svavel (SOx) samt oxiderat (NOx) och reducerat kväve (NH3) 
från Sverige och från Europeiska Unionen. Källa: EMEP. 

 

Våtdeposition 
 

Våtdeposition definieras som ”uttvättning” av gasformiga och partikelbundna ämnen från 
atmosfären med nederbörden. Kväve förekommer högt upp i luftlagren i gasform eller som 
aerosoler främst som NH4

+ eller som NO3
-. De flesta aerosoler förekommer i 

storleksklasserna 0.1 – 1 µm. Dessa aerosoler avlägsnas från atmosfären med nederbörden 
antingen genom en process som kallas interception, ”washout eller in-cloud scavenging”, 
eller genom att aerosolerna inkorporeraas i molndroppar, ”rainout, eller below-cloud 
scavenging”. 

NH3 och HNO3 är mycket vattenlösliga ämnen och tvättas lätt ur atmosfären av regn. NO 
och NO2 är mycket svårlösliga och tvättas inte ur i nämnvärd utsträckning. 

Effektiviteten varmed nederbörden ”tvättar ut” luftföroreningar från atmosfärer beror av 
en serie icke-linjära processer (Simpson m. fl., 2011). Detta medför att en viss mängd 
nederbörd resulterar i olika mängd våtdeposition beroende på om den kommer som en 
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kraftig skur eller om den kommer som ett antal mindre skurar. Koncentrationen av olika 
ämnen i nederbörden beror av droppstorleken, där mindre droppar vanligen har en högre 
koncentration (Ferm, 1986).  

Våtdepositionen, liksom regnmängder generellt, kan bero starkt av den lokala topografin, 
”orografic enhancement”. För att bedöma lokal våtdeposition av t ex kväve måste man 
således ta hänsyn till topografin. Några platser med mätningar på öppet fält inom 
Krondroppsnätet, Timrilt i Hallands län och Hensbacka i Västra Götaland, har sannolikt 
hög våtdeposition pga deras läge i terrängen. 

Det kan i vissa fall ske en direkt våtdeposition till högt belägen växtlighet genom s.k. 
”dimdeposition” (kallas även ”occult” deposition), dvs att molndroppar avsätt direkt på 
växtlighetens ytor. 

 

Torrdeposition 
 

Torrdepositionen av gasformiga och partikelbundna ämnen till olika ytor är en kontinuerlig 
process som beror av koncentrationen av ämnet i luften samt depositionshastigheten. 
Depositionshastigheten beror i sin tur av luftens turbulens, ämnets kemiska egenskaper 
samt ytans förmåga att fånga upp ämnet ifråga. Depositionen till vattenytor kan vara väldigt 
skild från depositionen till olika växtytor. HNO3 har en mycket hög depositionshastighet, 
medan depositionshastigheten för NO2 är avsevärt lägre. NH3 har också generellt en hög 
depositionshastighet. Under vissa förhållanden kan även NH3 avges från växtytor till 
atmosfären. 

Torrdepositionen av NO2 till växtytor beror till stor del på de s.k. klyvöppningarna 
(stomata) (Hertel m. fl., 2011). Om stomata är öppna tas NO2 upp i gasfas. 

 

Interaktioner med andra ämnen 
 

Ammonium kan i en förorenad atmosfär bilda salter tillsammans med ett flertal andra 
ämnen såsom svavel ((NH4)2SO4), saltsyra (NH4NO3) samt med HCl (NH4Cl) (Hertel m. 
fl., 2011). Ammoniak är en svag bas och en förorenad atmosfär innehåller ofta starka syror. 
Svaveldioxid (SO2) oxideras till svavelsyra som är mycket hygroskopiskt (drar till sig vatten) 
och bildar snabbt små vattendroppar. Ammoniak löser sig i dropparna och bildar 
ammoniumsulfat som i sin tur kan bilda partiklar. Partiklarna av ammoniumsulfat växer till 
i storlek och når en storlek som är för stor för transport via diffusion men för liten för 
sedimentation via gravitation. Denna partikelform av ammoniumsulfat kan därför 
transporteras med vindarna långa sträckor (Brosset et al., 1975). I de koncentrationer av 
ämnen i luften som förekom på 1970-talet reagerade 50 % av NH3 till ((NH4)2SO4) inom 35 
min (Hertel m. fl., 2011). I avsaknad av SO4 reagerar NH3 huvudsakligen med HNO3 till 
NH4NO3.  

Det har på senare år framkommit att relationerna mellan minskade emissioner av 
oorganiskt kväve och minskande koncentrationer av oorganiskt kväve i nederbörden i 
många fall inte är linjära (Fowler m. fl.., 2007, Fagerli & Aas, 2008, Hertel m. fl., 2011). 
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Fowler m. fl. (2007) jämförde hur mycket utsläppen av oxiderat och reducerat kväve från 
Europas mest förorenade områden (”source region”, där utsläppen översteg depositionen) 
hade minskat under perioden 1980-2000 med hur mycket koncentrationerna av dessa 
ämnen hade minskat i Europas mindre förorenade områden (”sink region”, där 
depositionen översteg utsläppen), inklusive Sverige, under samma period. Vad gäller 
oxiderat kväve kom man fram till att utsläppen från de mest förorenade områdena hade 
minskat 30-40 % under de 20 åren, medan koncentrationerna av oxiderat kväve i 
nederbörden i mindre förorenade områden, inkl. Sverige, hade ökat 50 % under samma 
period. Det samma gällde i huvudsak för reducerat kväve, där utsläppen minskat 20-30 % 
medan koncentrationerna i nederbörden i mindre förorenade områden ökade. 
Konsekvenserna av dessa icke-linjära relationer blir att nedfallet av oorganiskt kväve med 
nederbörden i mindre förorenade områden inte minskar så mycket som kan förväntas 
utifrån minskade utsläpp i de mer förorenade områdena inom Europa.  

 

Trender för kvävenedfallet i andra nordeuropeiska länder 
 

Bulkdepositionen av oorganiskt kväve vid de norska s.k. ICP Forest level II-ytorna har inte 
förändrats över perioden 1990-2008 (Andreassen m. fl., 2009). Detsamma gäller vid två 
danska övervakningsytor med gran och bok för perioden 1986-2005 (Hansen m. fl., 2006). 
I en nyutkommen rapport från Storbritannien anges att bulkdepositionen av kväve inte 
förändrats i någon större utsträckning under den senaste tjugoårsperioden (Kernan m. fl., 
2010). 

 

Trender för lufthalter av olika kväveformer i Sverige  
 

Nedfallet av kväve beror i princip av två faktorer, lufthalterna och depositionshastigheten. 
Lufthalterna av olika kväveformer över Sverige har mätts inom EMEP i olika tidsperioder, 
med längsta mätserier för Vavihill, på Söderåsen i Skåne, Rörvik/Råö, på västkusten söder 
om Göteborg, Aspvreten, vid Östersjökusten söder om Stockholm samt vid Bredkälen i 
Jämtland. I en nyutkommer rapport (Ferm & Hellsten, 2010) redovisas trender för 
lufthalter av olika kväveformer samt SO2/SO4 vid Vavihill i Skåne för perioden 1993-2009, 
Figur B8 och Tabell B1. 

Reducerat kväve i gasform, NH3, minskar inte över tiden utan ökar snarare (dock ej 
signifikant). Partikulärt NH4 uppvisar dock en minskning över tid liksom summan av NH3 
och NH4. Gasformigt HNO3 minskar också svagt, men signifikant, över tiden, medan 
partikulärt NO3 inte minskar. 

 

 

 

Tabell B1. En Mann-Kendall-analys av trender vad gäller lufthalter av olika gas- och partikelformer 
av kväve och svavel vid Vavihill för perioden 1993-2009. 
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Figur B8. Lufthalter av olika kväveformer samt SO2/SO4 vid Vavihill i Skåne. Partikulära former 
visas med symboler, gasformiga utan symboler. enhet: g N eller S m-3. Från Ferm & Hellsten, 2010. 

 
Minskande halter av partikulärt NH4

+ vid Vavihill har knutits till minskande lufthalter av 
anjonerna för oxiderat kväve och oxiderat svavel, NO3

- och SO4
2- (Ferm & Hellsten, 2010). 

 

Trender för nederbörd över Sverige  
 
Våtdepositionen beror starkt av nederbördsmängden. Det är därför av vikt att beakta hur 
nederbördsmängder har varierat under den analyserade perioden 1990-2010. 

Årliga värden för nederbörd för Sverige som helhet visas i Figur B9 för perioden 1990-
2010. Inga tidstrender är statistiskt signifikanta enligt Mann-Kendall-analys, varken hela 
perioden eller perioderna 1990-1999 och 2000-2010. Det är dock intressant att det var en 
fyra-års period 1998-2001 med markant högre nederbörd jämfört övriga fyra-års perioder. 
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Figur B9. Årliga värden för nederbörd för Sverige som helhet för perioden 1990-2010. Inga 
tidstrender är statistiskt signifikanta enligt Mann-Kendall-analys, varken hela perioden eller 
perioderna 1990-1999 och 2000-2010. Källa: SMHI. 
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Bilaga 2. Beskrivning av trendanalys med 

Mann-Kendall-metodik 
 

Mann-Kendall 
Mann-Kendall är en icke-parametrisk metod för att signifikant påvisa linjära monotona 
trender (Mann, 1945). Monoton betyder att trenden inte har något trendbrott. Linjär trend 
är en trend som ökar eller minskar lika mycket varje tidsenhet, t. ex. varje år. Icke-
parametrisk betyder att metoden jämför relativa förhållanden och inte bryr sig om hur stora 
skillnader det är mellan mätvärdena. Förenklat kan man säga att metoden jämför alla 
värden parvis och summerar hur ofta det senare värdet är större respektive mindre än det 
tidigare värdet. Detta gör att eventuella ”outliers” inte kommer att påverka resultatet. 
Metoden klarar även värden under detektionsgränsen, åtminstone så länge 
detektionsgränsen är samma i hela tidsserien. Saknade värden är inte heller något problem. 
Allt detta gör att man kallar metoden "robust". Icke-parametriska metoder kräver inte 
heller att data är normalfördelade. Mann-Kendall är i allmänhet mindre känslig än vanlig 
linjär regression, vilket innebär att det kan vara lite svårare att få statistisk signifikans för 
trend. Mann-Kendall kan användas på så små dataset som fyra värden (Gilbert, 1987). 
 
I samband med att man räknar Mann-Kendall-statistik brukar man räkna ut något som 
heter "Sens slope" (Sen, 1968). Sens slope är en uppskattning av trendlinjens lutning, och 
räknas ut genom att ta medianen av lutningarna mellan alla par av data i tidsserien. 
Beräkningen är nära släkt med Mann-Kendall, men utförs helt oberoende av Mann-
Kendall. Sens slope ger ibland en underskattning av trendens lutning. Det är till och med 
fullt möjligt att få en signifikant trend och samtidigt "Sens slope" = 0. Detta kan inträffa då 
det finns många exakt likadana värden i tidsserien, t. ex. många värden under 
detektionsgränsen och beror på att Sens slope är en medianberäkning. 
 

Autokorrelation 
När man räknar på data med säsongsvariation så är autokorrelation ett vanligt problem. 
Autokorrelation (även kallat seriell korrelation) innebär att ett mätvärde är beroende av 
något eller några av föregående mätvärden, till exempel att sannolikheten att ett mätvärde 
är högt ökar om föregående mätvärde är högt. När autokorrelation finns så tenderar p-
värdena att bli för små och man kan få en signifikant trend trots att en sådan inte finns 
(Helsel, Mueller och Slack, 2006). Det är svårt att påvisa autokorrelation på dataserier 
kortare än 10 år. För Seasonal Kendall föreslår därför Hirsch och Slack (1984) att man för 
data med en tidsserie längre än 10 år använder ett p-värde som är justerat för 
autokorrelation. 
 

Statistiskt verktyg 
Beräkningarna av Mann-Kendall, Sens slope, Seasonal Kendall och Seasonal Kendall-slope 
har gjorts med DOS-programmet kendall.exe som utan kostnad tillhandahålls av U.S. 
Geological Survey (http://pubs.usgs.gov/sir/2005/5275/downloads/). Originialkoden för 
att räkna Seasonal Kendall är gjord av James R. Slack på U.S. Geological Survey och finns 
implementerad i kendall.exe (Helsel, Mueller och Slack, 2006). Kendall.exe accepterar bara 
en lokal och en parameter i taget och blir därför tidsödande att använda för dataset med 

http://pubs.usgs.gov/sir/2005/5275/downloads/
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många lokaler och parametrar. För att komma runt detta har IVL utvecklat ett Excelbaserat 
program som kan kommunicera med Kendall.exe. 
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Bilaga 3. Geografisk fördelning över landet 
 
Här ser man skillnaden då värdet på X-axeln är summan av X- och Y-koordinaten så att 
värdet ökar ju längre åt nordost man kommer eller bara X-koordinaten så att värdet ökar ju 
längre norrut man kommer. Resultaten visar att även lokalernas placering i ost-västlig 
riktning har betydelse för depositionsmönstret. 
 

  

  

  
Här består värdet på X-axeln av summan av X- 
och Y-koordinaten så att värdet ökar ju längre 
åt nordost man kommer. (”puckeln” är Stor-
Stockholmsområdet) 

Här består X-axeln av X-koordinaten så att 
värdet ökar ju längre åt norrut man kommer. 
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Här består X-axeln av X-koordinaten så att 
värdet ökar ju längre åt norrut man kommer. 
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Här består värdet på X-axeln av summan av X- 
och Y-koordinaten så att värdet ökar ju längre 
åt nordost man kommer. (”puckeln” är Stor-
Stockholmsområdet) 

Här består X-axeln av X-koordinaten så att 
värdet ökar ju längre åt norrut man kommer. 
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Bilaga 4. Information om mätutrustning  

 

Utrustning inom Krondroppsnätet 
 
Bulkprovtagare över öppet fält inom Krondroppsnätet 
 
För nederbördsmätningarna används i dagsläget bulkprovtagare sommartid, Figur 1. 
Bulkprovtagaren består av en plastdunk med en fastskruvad plasttratt. Utrustningen är 
monterad på en stolpe. En nätförsedd mindre tratt är insatt i den yttre tratten för att 
förhindra att löv och insekter etc. faller ner i uppsamlingskärlet. Den inre tratten fungerar 
även som avdunstningsskydd. Inom Krondroppsnätet är insamlingsflaskan täckt med 
aluminiumfolie för att utestänga solljus, då det har visat sig vara nödvändigt att skärma av 
solljuset för att förhindra algtillväxt i provet.  

Vintertid används en bulkprovtagare som är anpassad för att samla nederbörd i form av 
regn och snö, se Figur 2. Provtagaren utgörs av en lång säck, en s.k. snösäck, monterad på 
en ring av plast som håller upp konstruktionen och definierar insamlingsytan. Nertill är 
plasten fäst vid en tratt av samma slag som den som används under sommaren. 

 
 

      
 
 
 
A: Tratt av polyeten 
B: Nätförsedd innertratt av polyeten 
C: Vattentät förbindning 
D: Femliters plastdunk inlindad med aluminiumfolie för att 
hålla insamlat prov mörkt 
E: Dunkstöd 
F: Trästolpe 

 

 
 A: Plastring 
B: Beslag för att fästa plastringen 
C: Säck av polyetenplast 
D: Infästning av säcken i tratten 
E: Femliters plastdunk inlindad i aluminiumfolie 
F: Dunkstöd 

Figur 1. Beskrivning av bulkprovtagare, sommartid 
för provtagning av nederbörd på öppet fält inom 
KD-nätet. Observera att skydd för solljus saknas i 
figuren. 

Figur 2. Beskrivning av bulkprovtagare, 
vintertid med snösäck för provtagning av 
nederbörd på öppet fält inom KD-nätet.  

A 
B 
 
C 
D 
 
 
E 
 
F 
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Utrustning inom Luft- och nederbördskemiska nätet 
(LNKN) 

Inom Luft- och nederbördskemiska nätet fanns tidigare lockprovtagare men dessa används 
ej längre. 

 

Bulkprovtagare över öppet fält inom Luft- och 

nederbördskemiska nätet (LNKN) 
 
Bulkprovtagaren som används för nederbördsmätningar sommartid inom LNKN, Figur 3, 
liknar den som används inom KD men skiljer sig åt genom att bulkprovtagaren är placerad 
i en cylinderformad behållare för att utestänga solljuset.  

Vintertid används samma utrustning som inom Krondroppsnätet, se Figur 4.  
 

 
 
 

 
 
 
 
A: Tratt av polyeten 
B: Nätförsedd innertratt av polyeten 
C: Vattentät förbindning 
D: Femliters plastdunk placerad i en cylinderformad behållare för att 
hålla insamlat prov mörkt 
E: Bottenplatta 
F: Trästolpe 

 

 
 A: Plastring 
B: Beslag för att fästa plastringen 
C: Säck av polyetenplast 
D: Infästning av säcken i tratten 
E: Femliters plastdunk inlindad i 
aluminiumfolie 

Figur 3. Sommarutrustning för provtagning av nederbörd 
på öppet fält inom LNKN. 

Figur 4.Vinterutrustning för 
provtagning av nederbörd på öppet 
fält inom LNKN. På bilden saknas 
dunkstöd och dunkhållare. 
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Översiktlig information om lockprovtagare över öppet 
fält inom EMEP 
 

 
Figur 5. Bild på lockprovtagare inom EMEP. 
 
En lockprovtagare är designad för att enbart undvika torrdeposition. Den undviker inte 
problemet med snett fallande nederbörd. Då data från lock-provtagare ej används i denna 
analys visas ingen mer information om denna typ av provtagare. 
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Bilaga 5. Information om mätstationerna 
 

I nedanstående tabeller redovisas de lokaler samt antal år per lokal som ingår i denna 
studie. Nedanstående redovisas även specifika problem med lokalerna som 
uppmärksammats. I tabellerna nedan är aktiva lokaler markerade med fetstil och kursiv 
stil. 

Bulkdata KDnätet Norra Sverige 

Namn Startår Slutår Saknade år Antal år Anmärkning 
Ammarnäs 1992 2000 - 9  

Bäcksjö 1992 2000 - 9  

Holmsvattnet 1992 2010 - 19  

Högbränna 1996 2010 - 15  

Lakamark 1992 2000 - 9  

Luleå 1992 2000 - 9  

Myrberg 1996 2010 - 15  

Ruskhöjden 1992 2000 - 9  

Stockfors 1992 2002 - 11  

Storulvsjön 1997 2010 - 14  

 

Bulkdata LNKN Norra Sverige 

Namn Startår Slutår Saknade år Antal år Anmärkning 
Ammarnäs 1983 2010 - 28  

Bredkälen 1983 2004 - 22  

Nedre Djursvallen 1987 2010 - 24 Flyttad 2005 + 2009 

Docksta 1983 2010 - 28 Flyttad 1996 

Esrange 1991 2010 2008 19  

Gammtratten (IM) 1999 2010 - 12  

Jädraås 1995 2010 - 16  

Pålkem 1983 2010 - 28 Rensat sly 2010 

Reivo 1983 2003 - 21  

Rickelå 1983 2010 - 28  

Sandnäset 1983 2010 - 28  

Stenbitshöjden 1983 1996 1991, 1992 12  

Stormyran 1988 2000 - 13  
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Bulkdata KD-nätet sydöstra Sverige 

Namn Startår Slutår Saknade år Antal år Anmärkning 
Alby 1993 2001  - 9  

Alsjö 1990 2001  - 12  

Arlanda 1999 2010  - 12  

Bergby 1997 2010  - 14  

Brohyttan 1989 2000  - 12  

Edeby 1996 2010  - 15  

Farstanäs 1993 2010  - 18  

Fulufjället 1995 2010  - 16  

Gladö 1993 2001  - 9  

Kindla (IM) 1996 2010  - 15  

Kvisterhult 1994 2010 2002, 2003 15  

Lämshaga 1993 2001  - 9  

Mjölsta 1993 2001  - 9  

Norrköping 1992 2001  - 10  

Omberg 1992 2001  - 10  

Ottenby 1990 2010 uppehåll 2000-2009 11  

Rockneby 1997 2010  - 14  

Råsjön 1991 2000  - 10  

Skullebo 1992 2001  - 10  

Sticklinge 1993 2004  - 12  

Svulten 1993 2001  - 9  

Säbysjön 1994 2003  - 10  

Ulriksdal 1998 2010  - 13  

 

Bulkdata LNKN sydöstra Sverige 

Namn Startår Slutår Saknade år Antal år Anmärkning 
Aspvreten 1989 2004 1997, 1998, 

1999 
13  

Grimsö 1983 1996 - 14  

 
Majstre 

 
1999 

 
2010 

 
2005, 2007, 
2008 

 
9 

Flyttad 2001. 2003 
kalhuggs området. Ingen 
snösäck används. Stora 
kontamineringsproblem 

Ryda Kungsgård 1993 2010 - 18 Rensat för igenväxning 
1995 + 2009 

Tandövala 1987 2010 2008 23  

Tyresta 1988 2010 1990, 1991 21  
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Bulkprovtagare KD-nätet sydvästra Sverige 

Namn Startår Slutår Saknade år Antal år Anmärkning 

Alandsryd 1989 2000  - 12  

Aneboda (IM) 1996 2010  - 15  

Arkelstorp 1988 2006  - 19  

Beterås 1987 1996  - 10  

Björkered, Borås 1987 1996  - 10  

Björkered, Tranemo 1987 2010  - 24  

Blåbärskullen 1997 2010  - 14  

Båtstad 1991 2000  - 10  

Dalanshult 1986 1995  - 10  

Eneryda 1987 2000  - 14  

Erikstad-Kullen 1987 1998  - 12  

Fagerhult 1996 2010  - 15  

Fristad 1987 2000  - 14  

Grimhult 1989 1997  - 9  

Gungvala 1986 1994  - 9  

Gårdsjön (IM) 1990 2010  - 21  

Gödeshult 1987 1995  - 9  

Hensbacka 1990 2010  - 21  

Hjärtsjömåla 1986 2000  - 15  

Hudene 1989 2000  - 12  

Högsäter 1987 1998  - 12  

Inglatorp 1986 1994  - 9  

Jakobsbyn-Ödegård 1987 2000  - 14  

Kallgårdsmåla 1986 1999  - 14  

Klippan O 1988 2000  - 13  

Knapanäs 1987 2000  - 14  

Koberg 1987 2000  - 14  

Lidhult 1987 1997  - 11  

Lindhult 1987 1998  - 12  

Mellan Hurr 1991 2000  - 10  

Orberg 1987 1995  - 9  

Osaby 1987 1995  - 9  

Ryssberget 1986 2000  - 15  

Sexdrega 1987 1998  - 12  

Skived A 1991 1999  - 9  

Södra Averstad 1991 2000  - 10  

Södra Fjället 1988 1997  - 10  

Söstared 1988 2006 2002, 2003, 2004 16  

Tagel 1997 2010 2002, 2003 12  

Timrilt 1996 2010  -  15  

Trollebo 1989 1997  - 9  

Valshalla 1987 1998  - 12  

Visingsö 1994 2010 2002-2005 13  

Västra Torup  1988 2010 1994, 1995, 1996 20  

Vättlefjäll 1988 2000  - 13  

Älmeshult 1989 1997  - 9  

Åker 1991 2000  10  

Ösjö 1987 2000  - 14  
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Bulkprovtagare LNKN sydvästra Sverige 

Namn Startår Slutår Saknade år Antal år Anmärkning 

Aneboda 1983 1995 - 13  

Arup 1983 1999 - 17  

Boa-Berg 1983 2003 - 21  

Forshult 1983 2003 - 21  

Granan 1983 2010 - 18  

Sjöängen 

 
 

1995 2010 

1998, 1999, 
2001, 2002, 
2004, 2005 16 

 
Flyttades 2003 + 2011. 

Fågelkontamineringsproblem 

Svartedalen 1983 2005 1988 22  

Sännen 
 

1983 2010 
 
1992 27 

Flyttades 2009 pga igenväxning 

Vavihill 1989 2004 - 16  
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Bilaga 6. Jämförelser mellan lock- och 

bulkprovtagare  
 
Bredkälen 
Nederbördsmängd 

 
Kvävedeposition 

 
Nitrathalt 

 
Ammoniumhalt 
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Vavihill 
 
Nederbördsmängd 

 
Kvävedeposition 

 
 
Nitrathalt 

 
Ammoniumhalt 
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Nederbördsmängder övriga stationer som har både lockprovtagare och bulkprovtagare. 
Jämförelse mellan Lock- och Bulkprovtagare 
 

 
 

 
 

 
 

 
Slutsats: 
Figurerna visar att lockprovtagarna missar att provta en del nederbörd. Vi väljer därför att i 
fortsättningen inte använda resultaten från lockprovtagarna när vi utvärderar trender för 
kvävenedfallet över Sverige. 
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Bilaga 7. Resultat från fjällmätningar 

(Hundshögen hög & låg) 
 

Inga signifikanta trender om man ser på hela tidsperioden (1995-2010) men om man 

bara ser på 2000-talet så ökar depositionen av både nitrat och ammonium signifikant vid 

Hundshögen hög (1250 m.ö.h.) men ej vid Hundshögen låg (670 m.ö.h.). 

 

Nitrat + Ammonium 

 
 

 

 

 
 

Nitrat 
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Ammonium 
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Bilaga 8. Data från lockprovtagarna  
 
LNKN och EMEP Lockdata 

 

Lock-provtagardata LNKN, EMEP Norra Sverige 

Namn Startår Slutår Saknade år Antal år Anmärkning 

Abisko 1983 2009 2010 27 Flyttad 1988 + en gång 
till oklart när 

Bredkälen EMEP 1980 2008 2009,2010 29 Problem med utrustning 
Jädraås Lock 1988 2006 - 19  

 

Lockprovtagare sydöstra Sverige (EMEP eller LNKN) 

Namn Startår Slutår Saknade år Antal år Anmärkning 
Aspvreten EMEP 1985 2010 - 17  
Hoburgen EMEP 1979 1994 1991, 1992 14  
 
Norra Kvill EMEP 

 
1983 

 
2010 

 
- 

 
28 

Flyttad 1992. Rensad 
från träd 2009 

Ryda Kungsgård Lock 1983 1995 - 13  

 
Lockprovtagare sydvästra Sverige 

Namn Startår Slutår Saknade år Antal år Anmärkning 
Arup Lock 1983 1999 - 17 Problem med utrustning 
Forshult Lock 1983 1991 - 9  
Granan Lock 1983 1992 - 10 Problem med utrustning 
Råö EMEP 2002 2010 - 9  
Rörvik EMEP 1978 2001 - 24  
Sjöängen Lock 1983 2000 - 18  
Vavihill EMEP 1985 2010 - 26 Problem med utrustning 
Velen EMEP 1980 1989 - 10  
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Statistisk analys av data från Lock-provtagare  
 
Så lång tidsserie som möjligt   
Här har alla data tagits med även då några år saknas i tidsserien 

 

 
 
Analys 90-talet och 2000-talet 
Här har endast data tagits med då hela tidsserien finns 

 

Namn Parameter Start Stopp Antal år *,**,*** Slope Max Min Median Medel

Arup lock NED 1983 1999 16 * 14.14 886 393 724 711

Aspvreten EMEP NED 1985 2010 17 -2.42 587 339 438 443

Bredkälen EMEP NED 1980 2008 29 1.43 883 347 622 617

Forshult lock NED 1983 1991 9 10.88 831 466 626 659

Granan lock NED 1983 1992 9 -12.25 888 628 789 773

Hoburgen EMEP NED 1979 1990 12 -5.14 560 332 421 432

Jädraås lock NED 1988 2006 19 7.08 828 451 631 630

Norra Kvill EMEP NED 1983 2010 26 3.85 824 404 628 617

Ryda Kungsgård lock NED 1983 1994 12 1.62 673 396 514 519

Råö EMEP NED 2002 2010 9 -6.14 860 525 666 671

Rörvik EMEP NED 1978 2001 24 1.67 885 457 721 706

Sjöängen lock NED 1983 1999 17 6.88 942 444 644 651

Vavihill EMEP NED 1985 2010 26 -6.40 964 511 791 774

Velen EMEP NED 1980 1989 10 -5.41 702 500 605 616

Arup lock NO3N kg/ha 1983 1999 16 0.00 4.94 2.59 3.81 4.04

Aspvreten EMEP NO3N kg/ha 1985 2010 17 *** -0.10 3.63 1.32 1.94 2.10

Bredkälen EMEP NO3N kg/ha 1980 2008 29 -0.01 1.90 0.47 0.97 1.01

Forshult lock NO3N kg/ha 1983 1991 9 0.01 3.43 1.71 2.46 2.44

Granan lock NO3N kg/ha 1983 1992 9 0.01 4.37 2.83 3.83 3.82

Hoburgen EMEP NO3N kg/ha 1979 1990 12 * 0.09 4.30 2.57 3.44 3.46

Jädraås lock NO3N kg/ha 1988 2006 19 -0.02 2.52 1.04 1.51 1.66

Norra Kvill EMEP NO3N kg/ha 1983 2010 26 *** -0.04 3.63 1.32 2.04 2.16

Ryda Kungsgård lock NO3N kg/ha 1983 1994 12 -0.03 2.77 1.64 2.07 2.07

Råö EMEP NO3N kg/ha 2002 2010 9 -0.08 3.27 2.33 2.96 2.90

Rörvik EMEP NO3N kg/ha 1978 2001 24 -0.05 6.87 2.93 4.52 4.47

Sjöängen lock NO3N kg/ha 1983 1999 17 * -0.04 3.06 1.86 2.48 2.47

Vavihill EMEP NO3N kg/ha 1985 2010 26 *** -0.13 6.83 2.32 4.19 4.36

Velen EMEP NO3N kg/ha 1980 1989 10 * 0.14 3.62 1.83 2.65 2.73

Arup lock NH4N kg/ha 1983 1999 16 -0.04 5.42 3.18 4.26 4.32

Aspvreten EMEP NH4N kg/ha 1985 2010 17 ** -0.11 4.68 1.26 1.72 2.17

Bredkälen EMEP NH4N kg/ha 1980 2008 29 *** -0.05 2.51 0.31 0.88 1.12

Forshult lock NH4N kg/ha 1983 1991 9 0.01 3.27 1.04 1.60 2.01

Granan lock NH4N kg/ha 1983 1992 9 -0.19 4.73 2.64 3.66 3.72

Hoburgen EMEP NH4N kg/ha 1979 1990 12 0.29 9.72 2.25 4.44 4.90

Jädraås lock NH4N kg/ha 1988 2006 19 * -0.04 2.21 0.86 1.28 1.43

Norra Kvill EMEP NH4N kg/ha 1983 2010 26 *** -0.06 3.43 0.92 1.84 1.96

Ryda Kungsgård lock NH4N kg/ha 1983 1994 12 -0.06 2.46 1.01 1.76 1.71

Råö EMEP NH4N kg/ha 2002 2010 9 0.16 4.43 2.73 3.28 3.45

Rörvik EMEP NH4N kg/ha 1978 2001 24 ** -0.09 6.31 2.85 4.22 4.32

Sjöängen lock NH4N kg/ha 1983 1999 17 -0.06 3.27 1.51 2.32 2.21

Vavihill EMEP NH4N kg/ha 1985 2010 26 *** -0.15 9.58 2.87 4.59 5.10

Velen EMEP NH4N kg/ha 1980 1989 10 * 0.19 4.32 2.29 2.97 3.16
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1990 – 1999  

 

2000 – 2010 

 

Namn Parameter Start Stopp Antal år *,**,*** Slope Max Min Median Medel

Aspvreten EMEP NO3N kg/ha 1990 1999 10 * -0.10 2.68 1.32 1.71 1.79

Bredkälen EMEP NO3N kg/ha 1990 1999 10 * -0.04 1.13 0.47 0.84 0.84

Jädraås lock NO3N kg/ha 1990 1999 10 -0.05 2.06 1.04 1.46 1.58

Rörvik EMEP NO3N kg/ha 1990 1999 10 -0.19 5.42 2.93 3.88 4.03

Sjöängen lock NO3N kg/ha 1990 1999 10 -0.05 3.04 1.86 2.22 2.34

Vavihill EMEP NO3N kg/ha 1990 1999 10 * -0.23 6.21 3.48 4.22 4.62

Aspvreten EMEP NH4N kg/ha 1990 1999 10 * -0.09 2.34 1.26 1.50 1.70

Bredkälen EMEP NH4N kg/ha 1990 1999 10 -0.04 1.23 0.31 0.66 0.71

Jädraås lock NH4N kg/ha 1990 1999 10 -0.03 2.01 0.91 1.26 1.42

Rörvik EMEP NH4N kg/ha 1990 1999 10 -0.17 5.44 2.85 3.56 3.72

Sjöängen lock NH4N kg/ha 1990 1999 10 * -0.12 3.27 1.62 1.90 2.15

Vavihill EMEP NH4N kg/ha 1990 1999 10 * -0.37 9.58 4.15 4.84 5.64

Aspvreten EMEP NO3+NH4 kg/ha 1990 1999 10 * -0.20 4.98 2.63 3.29 3.49

Bredkälen EMEP NO3+NH4 kg/ha 1990 1999 10 -0.07 2.36 0.78 1.49 1.55

Jädraås lock NO3+NH4 kg/ha 1990 1999 10 -0.07 3.98 1.98 2.69 3.00

Rörvik EMEP NO3+NH4 kg/ha 1990 1999 10 * -0.43 10.86 5.77 7.34 7.76

Sjöängen lock NO3+NH4 kg/ha 1990 1999 10 -0.21 5.98 3.57 4.21 4.49

Vavihill EMEP NO3+NH4 kg/ha 1990 1999 10 * -0.77 15.40 7.63 8.98 10.26

Namn Parameter Start Stopp Antal år *,**,*** Slope Max Min Median Medel

Ammarnäs NED 2000 2010 11 -27.42 939 524 647 684

Docksta NED 2000 2010 11 -15.86 1086 466 691 734

Jädraås NED 2000 2010 11 0.22 915 630 738 761

Pålkem NED 2000 2010 11 -10.17 757 424 586 574

Rickleå NED 2000 2010 11 -9.73 810 354 592 584

Ryda Kungsgård NED 2000 2010 11 -6.83 761 472 588 604

Sandnäset NED 2000 2010 11 -10.34 1257 896 1096 1070

Tyresta NED 2000 2010 11 3.72 794 577 661 676

Vavihill EMEP NED 2000 2010 11 -24.20 964 527 784 746

Ammarnäs NO3N kg/ha 2000 2010 11 -0.02 0.92 0.47 0.62 0.65

Docksta NO3N kg/ha 2000 2010 11 -0.07 2.64 1.32 1.88 1.93

Jädraås NO3N kg/ha 2000 2010 11 -0.07 2.96 1.54 2.03 1.99

Pålkem NO3N kg/ha 2000 2010 11 -0.03 1.18 0.54 0.77 0.80

Rickleå NO3N kg/ha 2000 2010 11 -0.05 2.44 0.95 1.50 1.57

Ryda Kungsgård NO3N kg/ha 2000 2010 11 -0.08 2.71 1.35 1.81 1.91

Sandnäset NO3N kg/ha 2000 2010 11 -0.01 1.18 0.67 0.82 0.86

Tyresta NO3N kg/ha 2000 2010 11 0.01 3.07 1.99 2.48 2.45

Vavihill EMEP NO3N kg/ha 2000 2010 11 * -0.16 4.36 2.32 3.57 3.47

Ammarnäs NH4N kg/ha 2000 2010 11 -0.02 1.42 0.24 0.81 0.72

Docksta NH4N kg/ha 2000 2010 11 -0.08 3.11 1.28 1.67 1.87

Jädraås NH4N kg/ha 2000 2010 11 * -0.10 3.22 1.18 1.71 1.79

Pålkem NH4N kg/ha 2000 2010 11 -0.02 1.58 0.46 0.70 0.80

Rickleå NH4N kg/ha 2000 2010 11 * -0.13 2.45 0.93 1.39 1.55

Ryda Kungsgård NH4N kg/ha 2000 2010 11 * -0.09 2.33 1.10 1.57 1.64

Sandnäset NH4N kg/ha 2000 2010 11 -0.02 1.06 0.47 0.74 0.72

Tyresta NH4N kg/ha 2000 2010 11 -0.06 4.13 1.47 1.92 2.17

Vavihill EMEP NH4N kg/ha 2000 2010 11 * -0.15 5.01 2.87 3.79 3.87

Ammarnäs NO3+NH4 kg/ha 2000 2010 11 -0.07 2.04 0.81 1.37 1.37

Docksta NO3+NH4 kg/ha 2000 2010 11 -0.11 5.68 2.78 3.61 3.80

Jädraås NO3+NH4 kg/ha 2000 2010 11 -0.17 6.18 2.72 3.66 3.78

Pålkem NO3+NH4 kg/ha 2000 2010 11 -0.05 2.76 1.01 1.52 1.60

Rickleå NO3+NH4 kg/ha 2000 2010 11 -0.19 4.89 1.88 3.14 3.12

Ryda Kungsgård NO3+NH4 kg/ha 2000 2010 11 -0.18 4.99 2.53 3.44 3.55

Sandnäset NO3+NH4 kg/ha 2000 2010 11 -0.02 1.93 1.15 1.56 1.58

Tyresta NO3+NH4 kg/ha 2000 2010 11 -0.08 6.76 3.46 4.32 4.62

Vavihill EMEP NO3+NH4 kg/ha 2000 2010 11 * -0.29 9.35 5.19 7.37 7.33


