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Flere faktorer virker inn på om marken er utsatt for forsuring og 
nitrogenlekkasje. Fjerning av biologisk materiale er en viktig faktor 
som kan trigge nettopp dette. Finner man de områdene som har 
mest skogshugst, kan man få et svar på problemet.  
I Sverige er de tre dominerende treartene gran, furu og bjørk. For at 
skogsbruket skal få en størst mulig økonomisk gevinst, blir trærne 
kuttet når de er 70 år.  
Dette er av interesse fordi skogsalderen kan bli brukt til å prediktere 
fremtidig skogsbruk, spesielt i Dalarna, Sverige. Skogens alder ble 
observert i nedbørsfelt som var mindre enn 3 km2, fordi markens 
respons på skogsbruk lettere kan måles i mindre områder.  
Det ble funnet at nedbørsfelt nord i Dalarna har høyest prosentandel 
av skog over 70 år, sammenlignet med de sørlige områdene og 
områder rundt innsjøer. Disse resultatene viser at vi kan forvente at 
områdene nord i Dalarna, er mest sensitive ovenfor forsuring og 
nitrogenlekkasjede neste ti til tyve årene. 
Det arbeidet som er for å finne sensitive områder i Dalarna, kan bli 
brukt som en modell for resten av Sverige.  
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Sammendrag 
 
Flere faktorer virker inn på om marken er utsatt for forsuring og nitrogenlekkasje. 
Fjerning av biologisk materiale er en viktig faktor som kan trigge nettopp dette. Finner 
man de områdene som har mest skogshugst, kan man få et svar på problemet.  
I Sverige er de tre dominerende treartene gran, furu og bjørk. For at skogsbruket skal 
få en størst mulig økonomisk gevinst, blir trærne kuttet når de er 70 år.  
Dette er av interesse fordi skogsalderen kan bli brukt til å prediktere fremtidig 
skogsbruk, spesielt i Dalarna, Sverige. Skogens alder ble observert i nedbørsfelt som 
var mindre enn 3 km2, fordi markens respons på skogsbruk lettere kan måles i 
mindre områder.  
Det ble funnet at nedbørsfelt nord i Dalarna har høyest prosentandel av skog over 70 
år, sammenlignet med de sørlige områdene og områder rundt innsjøer. Disse 
resultatene viser at vi kan forvente at områdene nord i Dalarna, er mest sensitive 
ovenfor forsuring og nitrogenlekkasjede neste ti til tyve årene. 
Det arbeidet som er for å finne sensitive områder i Dalarna, kan bli brukt som en 
modell for resten av Sverige.  
.  
 
Abstract 
 
Several factors affect whether the ground is prone to acidification and nitrogen loss. 
Removal of biological materials is an important factor that can trigger this.  
In Sweden, three dominant forest tree species are spruce, pine and birch trees. For 
forestry purposes, these trees are being logged at their potimal harvesting ages 
which are averaged at 70 years of age. This is of interest beacuse the forest ages 
can be used to predict future forestry practices, specifically in Dalarna, Sweden. The 
forest ages were observed at a catchment based level so that the effects of forestry 
can easily be measured. It was found that cathcments in the north of Dalarna consist 
of higher percentages of forest over the age of 70 in comparsion to the south and 
areas surrounding lakes. From this, it is expected that forestry will occur in the near 
future in the north.  
Hopefully the work that has been done in Dalarna, can be used as a model for the 
rest of Sweden.  
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1 INTRODUKSJON 
 
1.1 Innledning 
 
I skogsmark foregår det hele tiden en utbytning av ioner, som fører til at pH naturlig 
økes og senkes. Marken består av basekationer som nøytraliserer marken, og sure 
ioner som fører til en pH senkning. Trær og planter forbruker basekationer når de 
vokser, og sure hydrogenioner tar deres plass i marken. Dette fører til en naturlig 
forsurning av jorden. Når skogen blir eldre brytes gammelt, dødt materiale ned og 
basekationene føres tilbake og øker pHèn i marken igjen (Eriksson et al.,2011). 
Nitrogen er en viktig komponent som trær bruker når de vokser, naturlig er nitrogen 
en mangelvare. Menneskelig innvirkning har gjort at marken ofte har for stor 
nitrogentilførsel i forhold til forbruket, dette fører til nitrogenlekkasje. Når nitrogen 
renner ut av marken, tar det med seg en rekke basekationer som fører til en forsuring 
av marken.  
Skogshugst fjerner store mengder basekationer som ligger lagret i trærne, og fører til 
forsurning av mark- og overflatevann (Ågren og Löfgren., 2012). Samtidig vil fjerning 
av biologisk materiale føre til et mindre forbruk av nitrogen, og nitrogenlekkasje vil 
lettere oppstå (Laudon et al., 2011).  
I Sverige er Skogsbruk en viktig industri og det er blitt praktisert en bærekraftig 
produksjon av skogen. Dette betyr at trærne blir hugget ned når de har nådd sin 
modne alder, for så at de straks blir gjenplantet. For å få en størst mulig økonomisk 
gevinst, blir trær kuttet ned når de har nådd sin maksimale eksponentielle vekst. Etter 
dette vil veksten svekkes og trærnes volum er stort nok (Asante & Armstrong, 2012). 
De tre dominerende treypene i Sverige er Norsk gran (Picea abies) som dominerer 
41% av skogene, skotsk furu (Pinus sylvestris) opptar 39% og bjørk (Betula pendula 
og Betula pubescens) med 13% (Hansson et al., 2011). Den optimale alderen for 
trærne å bli kuttet er som følger; gran blir optimalt kuttet ved 75- 80 år, furu ved 70- 
80 års alder og bjørk ved 60- 80 års alder (Penttinen, 2006 & Skogsstyrelsen, i.d.). 
Formålet med denne oppgaven er å kartlegge skogens aldersfordeling i prosent av 
skog over 70 år innefor hvert nedbørsfelt i Dalarna, Sverige (Figur 6). Det er blitt 
brukt ArcGIS programvare til å geografisk lokalisere hvert nedbørsfelt som kan være 
utsatt for skogsbruk de neste 20 årene.  
 
1.2 Områdebeskrivning 
 
Sverige ligger i Nord- Europa, grenser til Norge i Vest og Finland i nord- Øst. I vest 
finner man den skandinaviske fjellkjeden, som deler Sverige og Norge.  
Siden Sverige ligger så langt nord i Europa tilsier det at det skal være mye nedbør og 
lav temperatur. Det er et fuktig klima, men temperaturen er høyere enn man skulle 
tro på grunn av golfstrømmen. Golfstrømmen frakter varme fra tropene, hvor bl.a. 
Sverige mottar  noe av den.  
I denne oppgaven blir det gjort en undersøkelse av nedbørsfeltene i Dalarna.  



 
Figur 1 Oversikt over Dalarnas geografiske beliggenhet. 

 
 
 

 
Figur 2 Dalarna med nedbørsfelt 

 
 
1.3 Metode 
 
ArcMap ble brukt til å lage et kart med aldersfordeling over Dalarna. Laget med 
nedbørsfeltene i Dalarna, samt laget med oversikt over aldersfordelingen til de 
Svenske skogene ble hentet fra Sveriges Landbruks Universitet (SLU) sin digitale 
database og laget med innsjøene i Sverige ble hentet fra Uppsala Universitet (UU) 
sin digitale database.  
Laget med innsjøer bestod både av polygoner for innsjøene og landoverflaten, derfor 
ble polygonene til innsjøene ekstrahert til å forme sitt eget lag ved å bruke Dissolve 
tool  under Generalisering under Data Management Tools i ArcToolbox til å lage et 
lag som viste landoverflaten. For å fjerne innsjøene fra laget med nedbørsfelt brukte 



man verktøyet Select tool til å identifisere innsjøene ved å bruke laget med 
landoverflaten og deretter verktøyet Cut under Extract, Analysis.  
Laget med nedbørsfeltene i Dalarna ble brukt til å lage en Bounding Box som former 
et polygon over Dalarnas grenser. Man brukte catchments_kallfloden_Dalarna.shp til 
å lage Boundig Box, ved å brue Dissolve tool under Generalization under Data 
Management i ArcToolbox til å slå sammen alle lagene med nedbørsområder, dette 
dannet en skisse av polygonet. Dette ble brukt med Extract by Mask verktøyet under 
Extraction under Spatial Analyst i ArcToolbox til å ut Dalarnas område fra laget med 
skogens alder og innsjøer. 
 
Deretter observerte man skogens alder og den ble reklassifisert i to kategorier; 0 – 
69 år og 70 – 321 år gammel. Dette ble gjort ved å bruke Recalssify verktøyet under 
Reclass, under Spatial Analyst Tools i ArcToolbox. For å finne arealet av begge 
alderskategoriene, brukte man verktøyet Tabulate Area, funnet undet Zonal, Spatial 
Analyst Tools i ArcToolbox. Vertkøyet Join Field under Joins under Data 
Management Tools i ArcToolbox ble bruk til å få id nummeren til VIVAN_ID fra laget 
med nedbørsfelt til å stemme overens med id nummeret til laget med de klassifiserte 
aldersgruppene. Dette var slik at vi kunne geografisk lokalisere de spesifikke 
nedbørsfeltene. Resultatet av dette var VIVAN_ID1 og begge verdiene til skogens 
alder over og under 70 år. Disse dataene, som ble lokalisert under attribute tabellen, 
ble brukt til å kalkulere prosentandelen av arealet innen hvert nedbørsfelt i Dalarna. 
Vi ønsket å vite hvor stor prosentandel av arealet i hvert nedbørsfelt som var over 70 
år, og dette ble kategorisert inn i 5 klasser; 0 – 20%, 20 – 40%, 40 – 60% og 80 – 
100%. De ble tildelt ulike farger for å kunne se på kartet hvor store andeler av hvert 
nedbørsfelt som inneholdt skog over 70 år. Kartet ble ferdigbehandlet og 
grunnleggende komponenter som målestokk, fargeforklaring, nord pil og tittel. 
Deretter ble kartet eksportert som en pdf fil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2. BAKGRUNN OG TEORI 
 
2.1  Skogsmarkens kjemi 
 
Det finnes åtte næringsemner som skogens vekster behøver i stor mengde for å 
kunne vokse. De såkalte makronæringsemnene er kull, syre, hydrogen, nitrogen, 
fosfor, svovel, kalium og magnesium (Campbell et al.,1999).  
I sammenheng med forsuring er det nitrogen og svovel som er de viktigste 
komponentene, og de som kommer til å utdypes ytterligere  under nitrogenets- og 
svovelets kretsløp.  
 
 
2.1.1 Ionenes ladninger 
 
Markpartiklene har permanente og variable ladninger. De permanente ladningene er 
alltid negative. Den andre typen av ladning endres med pH og kalles derfor variabel. 
Disse partiklene kan være både negative og positive . Om pH stiger øker antall 
negative ladninger og om pH synker øker antall positive.  I de fleste jorder er antall 
negative ladninger vesentlig større enn antall positive (Eriksson et al., 2011). Siden 
markpartiklene oftest er negativt ladet, vil ammonium (NH+

4) bindes sterkere enn 
nitrat (NO-

3) (Bertills og Näsholm, 2000). Jo høyere positiv ladning ionene har, jo mer 
vil de festes til marken.  Basekationer er positivt ladde ioner som har evnen til å 
nøytralisere sure kationer, dette er Ca2+, Mg2-, K+ og Na+. Ioner som har sure 
egenskaper er anioner som Al3+ og H+. Al3+ er et surt ion fordi det reagerer med vann 
og danner hydrogenioner (Eriksson et al., 2011). Mengden basekationer i marken 
avhenger først og fremst av prosesser som tilfører og bortfører basekationer. Over tid 
tilføres basekationer ved atmosfærisk deposisjon, vitring og gjødsling. Tap av 
basekationer skjer ved utlekning og opptak fra vegetasjonen. 
 
 
2.1.2 Ioner i marken 
 
Fra naturens side råder det en balanse av positivt og negativt ladde ioner inne i 
marken og vekstene. Denne balansen blir løst ved at trær avgir positive 
hydrogenioner når de tar opp positive ion, på samme måte avgir de negative 
hydroksidioner når de tar opp negative næringsion (Eriksson et al., 2011). 
Skogens vegetasjon tar som oftest opp mest positivt ladde ion, noe som fører til en 
naturlig  forsuring av skogen. Når dødt, biologisk materiale brytes ned føres de 
positive basekationene tilbake til marken. For at marken skal være i balanse, må 
altså tilvekts og nedbrytning være i fase.  
Nitrogen er oftest et manglende element i skogens næringskjede, dette bremser 
videre tilvekst. Ved å gjødsle fattige skogsmarker med nitrogen, vil dette ha en positiv 
virkning på tilveksten. På fruktbare og yngre skogsområder er det derfor av liten 
økonomisk interesse å tilføre nitrogen.  
 
 
 
 
  
 



2.2 SVERIGE 
 
2.2.1 Skogsindustri 
 
Skogen dekker over seksti prosent av Sveriges landområder (Naturvårdverket 1997). 
Man har en fremtidsvisjon om å maksimere skogsindustrien, med hensyn på 
biologisk mangfold, nitrogenlekkasje og markforsurning. Bortførsel av biomasse vil 
medføre risker for forsurning og for den langsiktige produksjonen av marken.  
 
 

 
Figur 3 Denne figuren viser årlig skogsavverkning- og tilvekst. Selv om det er 
en økning i total avverkning, vil skogsarealet øke pga gjenplanting. 

 
 
Skogsindustrien er, og har vært, svært viktig for Sverige. Dette har ført til god 
kunnskap om metoder og bærekraftig utnyttelse av skogen. Hvordan man hugger 
ned skogen, hvor mye biologisk materiale blir transportert bort og hvor det blir avsatt, 
samt bruk av gjødsel blir viktige kunnskapsområder. 
Som vist på grafen har det aldri før blitt hugget så mye skog i Sverige, i dag er en 
rekordstor mengde av Sverige dekket av skog. Dette er takket være gode metoder 
for å plante ny skog, og pleie marken slik at det blir gode groforhold for den nye 
skogen til å vokse frem.   
 
 
2.2.2 Metoder i Svensk skogsindustri 
 
Målet er å maksimere skogens volum uten å ödelegge for fremtidig skogsindustri 
(Tahvonen et al. 2010). 
 



Planting, trehugst og tynning er nökkelfaktorene innen svensk skogsindustri 
(Sveaskog).  
For å kunne nytte seg av skogen mest mulig, samt bevare skogens ekosystem vil det 
plantes ny skog straks etter den er blitt kuttet ned. Det er flere gode grunner til å 
bruke denne metoden for å kunne maksimere skogsveksten av økonomiske og 
økologiske formål. For å nerme seg maksimal utnyttelse av skogen, blir skogen kuttet 
ved dens optimale alder som kan kalkuleres ved å bruke «Forestry Maximum 
Principle» (Heaps, 1982 & Lu and Gong, 2003). Den optimale alderen for skogshugst 
er den alderen hvor trärne har nådd den maksimale eksponentielle veksten, hvor 
veksten vil avta og volumet er bra (Asante & Armstrong, 2012). 
Tynning er en metode hvor deler av skogen fjernes, slik at de resterende trærne får 
en bedre kvalitet. Når skogen tynnes får de gjenværende trærne bedre tilgang til 
næringsemnene i jorden, og de får bedre vekstgrunnlag. Dette gjør at hvert tre gir 
mer ved, og det blir et mer effektivt skogsbruk (Powers et al., 2010). 
 
Skogsbruket kan effektiviseres ved gjødsling. Det vanligste er å gjødsle med 
nitrogen, som vil gi økt skogsveksten. Det er regler som sier hvor man kan gjødsle, 
allikevel har det i noen tilfeller blitt tilført nitrogen til områder som ikke tåler det. 
Resultatet er blant annet forsurning av mark- og overflatevann.  
Dikning er også en metode som blir gjort for å forbedre trærnes vekstvilkår. Formålet 
med dikningen kan være å senke grunnvannsspeilet i våte marker, dette vil øke 
syretilgangen til trærnes røtter og dermed øke tilveksten . Det kan også være 
ønskelig å fjerne det overflødige vannet som kan komme av skogshugst 
(skogsstyrelsen).  
 
 
2.2.3 Ulike treslag i Sverige 
 
De tre dominerende treartene i Sverige er Norsk Gran (Picea abies) som dekker 41% 
av skogsområdene, skotsk furu (pinus sylvestris) okkuperer 39% og björk (Betula 
pendula og Betula pubescens) med 13% (Hansson et al., 2011). Den optimale 
alderen for å kutte desse ulike tresortene er fölgende; Gran blir optimalt kuttet ned 
ved 75 – 80 års alder, furu ved 70-80 års alder og björk ved 60- 80 års alder 
(Skogsstyrelsen).  
Jevnt over sier man at skogen hugges ned når den har passert 70 år. 
 



 
Figur 4 Desse tre figurene viser fordelingen av ulike skogstyper i Sverige. Det 
er helt klart minst andel løvskog, og mest av furu. 

 
 
 
 
 
2.3 NITROGEN 
 
Nitrogen finnes i atmosfæren, marken, planter og dyr. Det er en livsviktig del av alle 
organismer, og vi finner det i  alle cellers proteiner. Atmosfærisk nitrogen blir 
omdannet og gjort tilgjenegelig for planter og dyr. Denitrifikasjon er en prosess som 
fører nitrogen tilbake til atmosfæren. 
 
 
2.3.1 Nitrogenets kretsløp 
 
 
Atmosfæren inneholder store mengder nitrogen, allikevel har dette vært den 
byggestenen som normalt er begrenset. Nitrogen finnes i atmosfæren som 
nitrogengass (N2), denne formen kan ikke planter og dyr nytte seg av direkte.  
Nitrogengass må bli omformet til ammonium og nitrat før det kan tas opp av planter. 
Dette er starten på nitrogenets kretsløp. 
 



 
Figur 5 Nitrogenets kretsløp 

 
 
Nitrogen fiksering  
 
Dette er prosessen hvor atmosfærisk nitrogen blir konvertert til ammonium. 
Fikseringen kan enten være biologisk eller kjemisk, da det henholdsvis er naturlig 
eller menneskeskapt omforming av nitrogen. Naturlig vil nitrogengass konverteres til 
ammonium enten ved lyn eller bestemte enzymer i marken.  Menneskeskapt 
fiksering har vært en viktig bidragsyter, hvor forbrenning av fossilt brensel gjennom 
industri og transport fikserer nitrogen.  
 
Mineralisering 
 
Dette er en biologisk prosess. Ved mineralisering er det mikroorganismer som 
omformer nitrogen fra organisk bundet til uorganisk nitrogen.   
Immobilisering er den motsatte prosessen, hvor det er en overgang fra uorganisk 
nitrogen til organisk bundet nitrogen.   
Mineralisering og immobilisering skjer samtidig, hvor omsetningen av organisk 
material fører til nettomineralisering (større mineralisering enn immobilisering) eller 
nettoimmobilisering (større immobilisering enn mineralisering) ( Eriksson et al., 
2011). 
Ved nettomineralisering får man et overskudd av ammonium som plantene lett kan 
nyttegjøre seg av.  Jo høyere tilgang på nitrogen, jo større sannsynlighet er det for at 
nettomineralisering inntreffer.  



 
Nitrifikasjon 
 
Under aerob forhold kan ammonium- ioner, som ble dannet ved nettomineralisering 
eller tilført fra luften eller mineralgjødsel, oksideres til nitrat.  
Oksidasjon er en prosess hvor det blir avgitt elektroner, under nitrifikasjon blir 
ammoniak (NH3) oksidert til nitrat (NO-

3), via nitritt (NO-
2). Dette skjer stegvis. 

 
Ammonium (NH+

4) er i likevekt med ammoniakk, det vil si ammonium danner lett et 
ammoniakkion og et hydrogenion, akkurat som at prosessen kan gå like lett andre 
veien (1). Jo høyere pH, jo mer ammoniakk finnes i marken.  Ammoniakk oksideres 
så i to steg (2) og (3); 
 
(1)  NH+

4   NH3 + + H+ 
 
(2)  2NH3  +  3O3   2NO3

-  +  2H+  +  2H20 + energi 
 
(3)  2NO2

-   +  O2  2NO3
- + energi   

(Eriksson et al.,  2011) 
 
 
Forenklet sier vi at nitrifikasjon omdanner ammonium til nitrat og at prosessen avgir 
hydrogenioner. De bakteriene som står for omdanningen jobber saktere ved lavere 
pH, men nitrifikasjonen oppstår allikevel helt ned til en pH på 4, noe som er lavere 
enn de fleste skogsmarker. 
 
 
Denitrifikasjon 
 
Denitrifikasjon ”avslutter” nitrogensyklusen, ved at bakterier omdanner nitrat til 
lystgass og/eller nitrogengass og sender N2 tilbake til atmosfæren. 
 
Dette skjer under anaerobe forhold, da typisk i vannmettet mark. Denne prosessen 
kan nyttes til å rense avløpsvann for nitrat.  
 
NO3-   NO2-  NO  N2O  N2  
 
 
2.3.2 Nitrogenlekkasje fra skogsmark 
 
Fra skogsmark med oppvoksen skog finnes det alltid en bakgrunnslekkasje av 
nitrogen. Størrelsen på dette er mellom 1 og 4 kg per ha og år, minst i nord og størst 
i sør (Naturvårdsverket 1997). Utover dette oppstår det en forhøyning i lekkasjen i 
forbindelse med forstyrrelser som skogsbruk. Dette kan være forstyrrelser som 
avskoging, gjødsling og dikning. Nitrogenlekkasjen kan dempes ved å la noen trær 
stå igjen når man kutter skog.  
Lekkasje kan måles opptil tre år etter gjødsling. Studier viser at omtrent fem prosent 
av tilført gjødsel lekker ut til overflatevannet. Dikning av skogsmark vil også føre til en 
økt nitrogenlekkasje. Etter avskoging vil det være en forhøyning i nitrogenlekkasjen 
de neste ti årene.  



Nitrogenlekkasje vil si at nitrogen, oftest i form av nitrat, lekker ut av marken med 
grunnvannet. At skogsmarken får en økt tilgang på nitrogen, vil i første omgang få en 
positiv effekt på vekst. Etter hvert kan tilført nitrogen overgå forbruket, og vi sier at 
marken er mettet på nitrogen. 
Etter metning vil videre tilførsel av nitrogen lekke ut, oftest i form av nitrat. Nitrat er et 
negativt ion som ikke bindes så lett til marken, i forhold til det positive ionet 
ammonium (se avsnitt 2.1). Det er flere faktorer som øker sannsynligheten for at 
marken blir mettet på nitrogen: 
 

‐ Økt tilgang på nitrogen. Dette er spesielt med tanke på menneskelige utslipp 
gjennom industri og trafikk.  

‐ Skogens alder. Når skogen blir moden, avtar veksten og trærne bruker ikke 
lenger like mye nitrogen. Følgelig vil nitrogen akkumuleres i marken. 

‐ Nitrifikasjonsraten avhenger av markens pH, temperatur og tilgang på 
nitrogen. Ved lav pH vil nitrifikasjonen minske betraktelig (Eriksson et al., 
2011). 

‐ Type jord. En jord med grov tekstur vil ha en større gjennomstrømning, og 
derfor føre med seg flere ioner. 

‐ Skogsbruk. Når man fjerne biologisk materiale, fjernes kilden som tar opp 
store mengder nitrat fra marken. Dessuten vil fjerning av biologisk materiale 
føre til at grunnvannet lettere kan strømme gjennom marken.  
 

Nitrogenlekkasje fører til forsurning av skogsmarken. Vanligvis ville trær tatt opp 
nitrat- ionet, og avgitt ett hydroksidion, dette ionet reagerer med et surt hydrogenion 
og virker nøytraliserende. Når nitrat i stedet lekker ut, blir det ikke frigitt noen 
nøytraliserende  ion til marken og forsurningen øker.  
 
Nitrogen har altså gått fra å være en mangelvare i naturens økosystem, til å få et 
overskudd. Dette overskuddet har blitt bakgrunnen til flere negative effekter; 
 

‐ Småbarn har blitt syke av for mye nitrat i drikkvannet. 
‐ Sjøer og vanndrag blir overgjødslet og gror igjen. 
‐ Algbloming med giftige alger 
‐ Nitrogenoksider begynner å lage ozon, som er skadelig for vekster og en 

helsefare for mennesker. 
‐ Utslipp av lystgass skader ozonlaget 
‐ Påvirker det biologiske mangfoldet 
‐ Skogsmarken blir mettet på nitrogen, og blir mindre produktiv 

(Bertills og Näsholm, 2000) 
 

 
2.4 SVOVEL 
 
Svovel (S) har mange likhetstrekk med nitrogen. Begge emnene forekommer i 
marken til stor del i det organiske materialet, oksidasjons- reduksjonsprosesser er 
viktige moment i deres sykluser, de kan tilføres og avgå fra marken i gassform, 
atmosfæren er en viktig primærkilde og begge emnene har et anion som lett kan 
lekke ut i et fuktig klima ( Eriksson et al., 2011 
 
 



Svovel går i ett uendelig kretsløp mellom jordsmonnet, atmosfæren og havet. 
Tidligere har svovel blitt sluppet ut i store mengder gjennom industri, som har ført til 
økt bidrag av svovelsyre i nedbøren. På grunn av gode internasjonale avtaler har 
svovelutslippene blitt sterkt redusert, men bidrar enda til sur nedbør og 
markforsuring.  
Svovel tilføres også atmosfæren naturlig gjennom vulkaner  og biologiske prosesser i 
mark og vann (Industriförbundet, 1988). 
 
For at syklusen skal være komplett må svovel kunne bevege seg mellom organiske 
og uorganiske former. Trær og planter kan ta opp svoveldioksid (SO2) direkte fra 
luften, eller som sulfat (SO2-

4) fra marken.   
Når berg vitrer vil det slippes ut lagret svovel, når dette kommer i kontakt med luften 
blir det konvertert til sulfat. Sulfat blir tatt opp av planter og mikroorganismer og blir 
konvertert til organiske former. Dyr konsumerer de organiske formene gjennom 
maten de spiser, slik beveger svovel seg igjennom mat kjeden. Når organsimer dør 
og brytes ned, vil noe av svovelet igjen bli frigitt som sulfat.  
(The enviromental literacy council, 2006). 
 
 
Det er viktig å vite at utslippene av svovel har blitt redusert kraftig de siste årene. 
Derfor er å nitrogenutslipp av større interesse.   
 

 
Figur 5 Viser hvordan svovelutslippet har minsket de siste 100 årene. 

 
 
 
 



2.5 Menneskelig innvirkning på nitrogen- og svovelsyklusen 
 
Det er flere likhetstrekk mellom svovel og nitrogen. De har begge en viktig og 
komplisert syklus, som vil påvirke alle levende organismer og økosystem. Svovel og 
nitrogen er i utgangspunktet et stoff som finnes i begrenset mengde, men 
menneskelig industri og trafikk har snudd om på dette. Det er de siste tiårene blitt 
tilført store mengde med svovel og nitrogen til atmosfæren gjennom forbrenning av 
fossilt brensel.  Dette gir konsekvenser for miljøet. 
Svovel- og nitrogennedfallet varierer mye over Sverige, variasjonene avhenger av 
forskjellen i nedbørens svovelinnhold og nedbørsmengde. Innholdet i nedbøren er 2 
til 3 ganger høyere i sør- Sverige enn i Norrlands innland. Det største svovelnedfallet 
med nedbøren skjer i sørvestlige Sverige (Industriförbundet 1988). 
 
 
2.7 Forsuring 
 
 
Med forsuring mener man at markens pH synker, noe som skaper flere problemer for 
mark, skog- og avrenningsområder.  
Prosesser som gir en økt konsentrasjon av hydrogenioner i marken, eller en minsket 
konsentrasjon av basekationer virker forsurende på marken. Jo lavere pH, jo høyere 
konsentrasjon av hydrogenioner og surere løsning. I vår naturlige skogsjord varierer 
pH`en mellom 3.5 og 6.0 (Hamilton et al., 1984). Forsuring av skogsmark kan komme 
av sur nedbør, overgjødsling, skogsbruk, skogshugst og nitrogenlekkasje. Flere av 
disse faktorene går hånd i hånd.  
Hvordan forsuring av skogsmark oppstår kan man dele inn i en ekstern og en intern 
del. Forsuring kan oppstå eksternt ved at sure komponenter blir tilført skogens 
økosystem utenifra, gjennom sur nedbør. Reaksjoner innad i marken fører til en økt 
konsentrasjon av hydrogenioner i marken, som da blir en intern forsuring.  
 
Alle marker er utsatt for forsurende prosesser, spesielt i fuktige områder hvor 
nedbørsmengden overstiger evapotranspirasjonen, noe som betyr at vi får en 
utlekning av en betydelig mengde med mineralemner (Eriksson et al., 2011). Sverige 
har et fuktig klima, og derfor er det fra naturens side noe surere marker.  
 
2.7.1 Ekstern forsuring, Sur nedbør 
 
Forsuring av mark som respons på sur nedbør skjer når marken mottar mer av de 
sure komponentene enn den kan nøytralisere. Dette har vært et sentralt 
problemområde i Europa de siste tiårene, da spesielt i nord- Europa. Forbrenning av 
fossilt brensel fra biler og industri er opphav til at svoveldioksid og nitrogenoksid 
tilføres atmosfæren. Dette løses opp i regnvannet og danner svovelsyre (H2SO4) og 
salpetersyre (HNO3). Hydrogenionene når marken sammen med SO2-

4 og NO-
3 

ionene. 
Sur nedbør kan være både tørr og våt nedbør. Tørr nedbør har vi når svovel – og 
salpetersyre avsettes på trær som partikler, våt nedbør faller direkte på marken med 
regnvannet.  
Avsetning til skogsområder er omtrent dobbelt så stor som over åpne områder, siden 
trær fungerer som et filter for gasser og partikler (Bertills og Näsholm,  2000). 
 



 
2.7.2 Intern forsuring 
 
Den interne forsurningen er prosesser som fører til økt konsentrasjon av 
hydrogenioner i marken. Selv om det produseres syrer i marken trenger ikke dette 
bety at marken forsures over tid. Oftest er forsurning koblet til lekningsintensiteten.  
Intern forsuring kan være nitrifikasjon, effekter av skogshugst, skogens alder, trearter 
og utlekning av basekationer. 
 
Nitrifikasjon 
 
Som forklart under ”nitrogenets syklus” er nitrifikasjon en prosess som omdanner 
ammonium til nitrat og to hydrogenioner blir avgitt. Nitrat er et ion som ikke bindes 
lett til marken, men vil enten bli tatt opp av trær eller lekke ut med grunnvannet.  
Dersom vegetasjonen bruker nitratet i marken vil det samtidig bli avgitt et ion som vil 
nøytralisere ett hydrogenion, men om nitrat lekker ut av marken vil forsuringen av 
marken bli større.  
Jo høyere aktivitet, jo mer forsuring. Lav pH og temperatur får prosessene til å gå 
langsommere.  
 
Skogshugst 
 
 
All  skogsproduksjon fører til en forsuring, grunnet tap av basekationer ved fjerning 
av biomasse. Hvor mye pH- verdien synker avhenger først og fremst av størrelsen på 
skogsproduksjonen.  
I modent skogsøkosystem vil transporten av kationer fra jordsmonnet være balansert 
ved nedbrytning og mineralisering av dødt materiale (Berdèn et al., 1987). 
Skogsindustrien ødelegger denne balansen når biomassen blir fjernet, da vil også 
basekationer bli fjernet fra økosystemet for godt. Vanligvis ville disse basekationene 
returnert til marken og nøytralisert de sure kationene. Konsekvensen er at økt 
utnyttelse av biomassen vil akselerere markforsurningen. 
Når en stor del biomasse fjernes vil markvannet lettere strømme gjennom og føre 
med seg basekation. Økonomiske årsaker gjør at man ønsker å effektivisere 
skogsindustrien, dette kan gjøres ved å tilsette gjødsel med nitrogen. På den måten 
vil en få en mer effektiv vekst, noen ganger kan økt nitrogentilgang føre til forsuring 
av marken.  
 
Treslag 
 
Skogens treslag påvirker hvordan markens pH endres. Ulike treslag påvirker blant 
annet hvor lett vegetasjonen filtrerer luftens partikler, røttenes fordeling i markprofilet, 
mikroklimaet under trærne, biologisk aktivitet i marken og forekomst av biologisk 
fiksering.  
 
Bjørk har en høyere pH i både humus- og mineralmark, hvor furu og gran har en 
lavere pH i både humus laget og øvre del av marken (Hansson et al. 2011). 
Som regel har bjørk en høyere pH i humuslaget, sammenlignet med bartrær. De 
fleste rene bjørkeskogene finner man i Sør- Sverige, på marker med gode 
vekstvilkår.  



Sammenlignet med yngre skoger, er pH svært lav i humuslaget når barksoger når en 
alder på 60 til 80 år.  
Den lave pH`en i vest sverige har oppstått grunnet fuktig klima, mineralogi og sur 
nedbør.  
Generelt for gamle skogsområder er pHèn svært lav. Spesielt kan pH bli ekstremt lav 
når skogen når en alder på 100 til 120 år, men pga skogsindustrien inntreffer dette 
sjelden.  
 
 
Det er flere årsaker til at det oppstår en forskjell surhetsgraden; 
 

‐ Marken under bjørk er mindres sur fordi bjørken fanger opp mindre 
forureninger enn gran. Granen fungerer som et luftfilter, de forureningen den 
fanger opp vil bli skylt ned på marken og bidra til forsuring av humusdekket.  

‐ Bjørk gir mye næringsrikt løvfall som fører basekationene tilbake til marken 
når biomasse brytes ned. Gran har derimot svært lite og næringsfattig løvfall.  

‐ Større lysinnslipp gir raskere nedbrytning, som er tilfelle for bjørken som ikke 
har den tette skogen. Gran har tettere greiner, og vil derfor slippe gjennom 
mindre lys.  

‐ Bjørken vil i gjennomsnitt vokse på de næringsrike markene, men gran vokser 
på de mer næringsfattige stedene. 

‐ Bjørkens røtter når dypere ned og fører opp næring fra de dypereliggende, 
mindre sure lagene. (Hamilton et al., 1984).  
 

 
 
Utlekning av basekationer 
 
Når syrenes hydrogenioner fra regnvannet skylles ned i marken, avsettes de ulike 
nøytraliserende bufferprosessene i funksjon. Kalsium- og magnesiumioner finnes 
mer eller mindre løst bundet i marken. Hydrogenionene vil trenge ut disse ionene i 
løsningen, og vil selv feste seg på de negative markpartiklene.  
Negativt ladde nitrogenion faller lett gjennom marken, og tar da med seg en mengde 
positivt ladde ion slik at vannet forblir nøytralt. Disse ionene er nettopp de 
basekationene som er blitt trengt ut av hydrogenionene. Færre basekationer betyr 
surere løsning.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3 Resultat 
 
Kartet (figur 2) viser at nedbørsfeltene nord i Dalarna har en høy prosentandel med 
skog over 70 år. Nord i Dalarna er det også færre innsjøer og skogen rundt innsjøene 
har en lavere prosentandel av skog over 70 år. Det viser seg å være en trend at 
andel skog over 70 år minker jo lenger sør i Dalarna man beveger seg.  

 
Figur 6 Kart over andel skog over 70 år innenfor hvert nedbørsfelt - laget i 
ArcMap 



 
Figur 8 viser prosentandelen av de totale nedbørsfeltene i Dalarna som består av 
den gitte prosenten av skog over 70 år. Det er flest nedbørsfelt som består av 0- 20% 
skog over 70 år. Jo høyere prosentandel av skog over 70 år innen hvert nedbørsfelt, 
jo sjeldnere oppstår dette tilfellet.  
 
 
 

 
Figur 7 Andelen av nedbørsfelt i Dalarna som består av gitt prosent skog over 
70 år. 

 
 
 
 
43.61% av det totale skogsarealet i Dalarna er over 70 år (Figur 8). 
 
Total Area of forest over the age of 70 in 
Dalarna 

6300 km2 

Total Area of forest in Dalarna 
  

14366 km2 

Percentage of forest over 70 years of age in 
Dalarna 

43.85% 

Figur 8 Skogs statistikk, Dalarna 
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Diskusjon 
 
Man fant skogens aldersfordeling innenfor hvert nedbørsfelt i Dalarna, i stedet for å 
se på aldersfordelingen i hele Dalarna. Det ble sett på nedbørsfelt mindre enn 3km2 
for at man lettere kan måle en økologisk reaksjon (Hindar, 2005), som for eksempel 
forsurning av mark- og overflatevann. I dette prosjektet er det blitt brukt en statistikk 
på skog over 70 år, dersom man ønsker mer nøyaktige målinger burde man bruke 
mer enn to klasser, for eksempel; 0 – 20, 20 – 40,…., 300 – 320, 320 – 340.  Dette 
ville gjøre det mulig å prediktere enda mer nøyaktig hvor man vil få skogsbruk, som 
til eksempel å finne de områdene hvor det nylig har vært skogsbruk, hvor det vil være 
skogsbruk de neste hundre årene akkurat som de neste 10 til 20 årene.  
Laget med nedbørsfelt som ble brukt i dette prosjektet består av hvite områder som 
ikke er polygoner (Figur 2).  Dette er inkorrekte data, og kan ha ført til mindre 
nøyaktige resultater.  
 
 
Konklusjon 
 
Det er mulig å geografisk lokalisere skogsområdene over 70 år innenfor kartet, og 
med dette hvor man kan forvente skogsbruk. Dette er også de områdene som er 
mest sensitive ovenfor forsuring.  
Forhåpentligvis kan dette prosjektet være en base når en videre skal kartlegge de 
sensitive markene i hele Sverige.  
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