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Sammandrag 
Ytvattenfärgen i barrskogsbältet har sedan industrialismen på mitten av 1900-talet förändrats 
noterbart. Orsaken till detta är brunifiering och innebär att organiskt material från barrskogen 
samlar sig i sjöar. En påtaglig effekt av detta fenomen är förändringar i vattenfärg, ju mer löst 
organiskt material (dissolved organic matter, DOM), desto mörkare vattenfärg. Löst organiskt 
kol (dissolved organic carbon, DOC) kan komma från två olika källor som visat sig påverka 
vattenfärgen olika. Alloktont DOC är producerat utanför sjön i de omgivande markerna och 
ger mörkare färg än autoktont som är producerat inom sjön. Det har även visat sig att DOC 
inte alltid själv står för vattenfärgen utan att den även påverkas av Fe och andra ämnen 
bundna till DOC. Exakta processerna bakom brunifiering och hur dessa processer påverkas 
och samarbetar är ännu inte helt klarlagt. Huvudorsaken bakom brunifiering är 
klimatförändringar vilka ger förändrad hydrologi, men minskat surt nedfall är också en 
bidragande faktor. Trots att detta är klargjort finns det forskning som visat extrema DOC-
koncentrationer i sjöar som inte går att förklara med något av dessa fenomen. Brunifieringens 
påverkan på ytvattnet kan leda till allt från ekosystemsförändringar till minskade 
rekreationsvärden såsom fiske och bad, vilket har en negativ påverkan på turistnäringen. 
Självklart påverkas även dricksvattenkvaliteten av kvaliteten på råvattnet, vilket i 
barrskogsbältet till stor del kommer från ytvattentäkter. Den hittills största hälsofaran i 
dricksvatten är patogena organismer, men på grund av brunifieringen kan detta komma att 
ändras. DOC är inte giftigt i sig själv men kan transportera med sig giftiga ämnen och i 
vattenreningsverk kan det organiska materialet reagera med desinfektanterna och bilda 
desinfektionsbiprodukter (DBP). DBPs bildas då organiskt material reagerar med starkt 
oxiderande desinfektanter såsom klor och ozon, vilka är vanligt använda i vattenreningsverk. 
En grupp av DBP som hittats i dricksvatten är trihalometan (THM) vilket är både mutagent 
och karcinogent. Om brunifieringen fortsätter i samma riktning som nu måste åtgärder vidtas 
för att bibehålla en god dricksvattenkvalité. Dessa åtgärder handlar om att placera 
vattenreningsverken nedströms i sjöarna för att minska DOC-koncentrationerna i råvattnet 
och i vissa fall att övergå från ytvatten till grundvatten som råvattentäkt. Då det finns luckor i 
kunskapen om brunifieringens orsaker och konsekvenser krävs mer forskning för att bättre 
förstå och motverka fenomenet och dess effekter.  
 
 
Inledning 
Ytvatten såsom sjöar täcker endast 1 % av jordens yta (Battin et al. 2009) och att rent 
dricksvatten är en bristvara är välkänt. Allt fler accepterar även att klimatförändringar pågår 
och har sina konsekvenser. Men att dricksvattenkvaliteten i barrskogsbältet, såsom i Sverige, 
blir allt sämre som en följd av bland annat klimatförändringarna är ett okänt fenomen för 
många. Processen bakom detta benämns brunifiering och innebär att mängden humusämnen i 
sjöarna ökar. Andra ämnen såsom järn har även påvisats öka vid detta fenomen och påverka 
vattenfärgen (Kritzberg & Ekström 2012). På många håll i världen, inte minst i Sverige, 
används ytvatten från insjöar som dricksvatten. På grund av sjöarnas vattenkvalitet renas 
råvattnet vanligen i vattenreningsverk för att avlägsna föroreningar och gifter före det kan 
konsumeras av människor som dricksvatten. Det krävs att denna reningsprocess blir allt mer 
avancerad på många håll då sjöarnas kvalitet försämras men slutprodukten behöver behålla 
samma höga standard. Denna försämrade ytvattenkvalitet beror på klimatförändringarna men 
det finns även andra faktorer som bidrar och tillsammans leder till brunifiering (Dawson et al. 
2009). Likt klimatförändringar kan förändrad markanvändning påverka koltransporter från 
land till hav, men det är något som sker på lokal nivå och inte en generell orsak bakom 
brunifiering (Mattsson et al. 2005). 
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Flertalet långtidsstudier i barrskogsbältet har visat en ökning i koncentration av löst organiskt 
kol (dissolved organic carbon, DOC) i ytvatten, speciellt i avrinningsområden dominerade av 
jordar rika på organiskt material (exempelvis Freeman et al. 2001). I naturligt vatten varierar 
koncentrationen av DOC från < 1 mg L-1 till > 50 mg L-1 beroende på typ av vattendrag 
(Thurman 1985 refererad av Evans et al. 2005). Resultatet från en undersökning av Monteith 
et al. (2007) understryker att även om det är bevisat att DOC-koncentrationerna har ökat i 
studerade sjöar i barrskogsbältet kan detta resultat inte generaliseras som att DOC-
koncentrationer ökat i sjöar globalt. Den ökande koncentrationen av DOC i sjöar påverkar 
ytvattenkvalitén direkt genom förändrad färg men brunifiering tros även komma att ge 
grundläggande ekologiska och samhälleliga konsekvenser (Kritzberg & Ekström 2012). Den 
ökande mängden DOC som tillförs sjöarna rubbar kolbalansen i de sjöomgivande markerna 
och slutligen kommer även det kustmarina ekosystemets funktioner att förändras. Men det 
människan påverkas allvarligast av är den försämrade dricksvattenkvaliteten (Evans et al. 
2005) med risk för ökat innehåll av toxiska ämnen. DOC är inte toxiskt i sig men kan 
transportera med sig toxiska föreningar och föroreningar (Ledesma et al. 2012). Förutom sin 
förmåga att transportera toxiska ämnen kan DOC reagera och bilda trihalometan (THM). 
THM är en grupp mutagena och karcinogena ämnen som bildas då DOC reagerar med klor, 
vilket i många fall sker i vattenreningsverken (Bull 1982). Att rena bort den ökande mängden 
humus och att förhindra bildning av karcinogena ämnen innebär kommande kostnader för 
både vattenreningsverk och vattenkonsumenter.  
 
För att reda ut hur dricksvattenkvaliteten påverkas av brunifiering kommer detta arbete att 
fokusera på fenomenet brunifiering, från orsaker såsom klimatförändringar till konsekvenser 
och vidare in på framtidsaspekter. 
 
 
Brunifiering 
Brunifiering är benämningen på fenomenet som ger ökande mängder organiskt material i 
boreala sjöar och därmed mörkare vattenfärg. Undersökningar har visat att DOC-
koncentrationerna i sjöar i barrskogsbältet i både Europa och Nordamerika har ökat under de 
senaste cirka 40 åren (Kritzberg & Ekström 2012). I en brittisk studie visade det sig att DOC-
koncentrationerna i sjöarna nästan hade dubblerats under de två årtiondena som studien täckte 
(Evans et al. 2005). Den exakta orsaken eller orsakerna som stimulerar och driver brunifiering 
råder det delvis ovisshet i, likaså hur sjöns egenskaper påverkar dess potential att brunifieras.  
 
Organiskt material i sjöar 
Löst organiskt material (dissolved organic matter, DOM) definieras som en organisk förening 
som  kan  passera  ett  0,45  μm  filter  (Oni  et al. 2012) och är en vanligt förekommande 
komponent i naturligt vatten. Det är svårt att ge en generell kemisk definition av DOM då 
antalet föreningar av varierande utseende är oändligt. En stor del av DOM är identifierbara 
föreningar med låg molekylärvikt såsom kolhydrater och aminosyror. En annan stor del är 
stora och tunga komplex, vilka gemensamt kallas humusämnen. Humusämnen är komplexa 
blandningar av aromatiska och alifatiska kolväten fästa med amid-, karbonyl-, keton- eller 
andra funktionella grupper (Leenheer & Croué 2003). DOM kommer från ofullständig 
nedbrytning av, eller sekret från levande organismer (växter, djur och mikroorganismer i 
jorden). Det organiska materialet från dessa nedbrytningsprocesser kan bevaras i jorden under 
varierande tidsperioder, till exempel i form av torv, innan total nedbrytning sker. Åldern på 
DOM-föreningar i naturligt vatten varierar därför och de kan vara upp till tusentals år gamla 
(Raymond & Bauer 2001). Blandningen av lösta humösa ämnen i sjöar varierar även med 
ekosystemets säsongsdynamik (McKnight & Aiken 1998), exempelvis transporteras mycket 
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organiskt material till sjöar med vårflödet. 
 
I finskt undersökt ytvatten var i medeltal 94 % av den totala mängden organiskt kol (total 
organic carbon, TOC) i löst tillstånd, det vill säga som DOC (Mattsson et al. 2005). DOC 
finns i ytvatten i många olika former, från stora och hydrofoba molekyler till enkla och 
hydrofila strukturer. De stora molekylerna ökar vattnets absorbans och ger därmed vattnet en 
brun färg. Dessa molekyler associeras med högre nivåer av ultraviolett (UV) absorbans än 
små molekyler (Kaiser & Guggenberger 2000). Förhållande som kvalitet och kvantitet mellan 
olika typer av DOC beräknas genom användning av specifik UV-absorbans per kolmängd vid 
en specifik våglängd (SUVA), detta vanligtvis mellan 250-280 nm (Dawson et al. 2009). Det 
finns tre klasser av akvatisk humus, fulvosyror och humussyror samt huminer, som alla är  
heterogena molekyler med en färg av gul, brun, eller svart nyans. Dessa humusmolekyler kan 
finnas i både vattenlösliga och -olösliga faser (McKnight & Aiken 1998). Koncentrationen av 
DOC i vatten varierar från < 1 mg L-1 i grundvatten till > 50 mg L-1 i myrar (Thurman 1985 
refererad av Evans et al. 2005). I hav, grundvatten, klarvattensjöar och -floder, vilka mynnar 
ut från kala berg eller tunna jordar fattiga på organiskt material, finner man de lägsta DOC-
koncentrationerna. I motsats till detta finner man i vatten som avrinner från organisk jord och 
från våt- och torvmarker de högsta DOC-koncentrationerna. För denna typ av mark i 
avrinningsområdet gäller även att ju långsammare avrinning desto mer DOC transporteras. 
Som jämförelse och motsats krävs hög avrinning från exempelvis skog för att uppnå maximal 
transport av DOC (Evans 2005). Denna skillnad i effekt av avrinningshastighet kan tänkas 
bero på att DOC vid hög avrinningshastighet från skog inte hinner sätta sig i marken utan 
spolas med i ytliga och mer humusrika lager. Låg avrinningshastighet i myr- och våtmark, där 
grundvattenytan alltid ligger på en relativt hög nivå gör att vattenmassorna hinner göra utbyte 
och ta med sig en hög koncentration av DOC. Koncentrationen av DOC varierar förutom med 
typ av vattendrag även med säsong och därmed även med koncentration av partikulärt 
organiskt kol (particulate organic carbon, POC) och algblomning (Leenheer & Croué 2003). 
En studie av Algesten et al. (2003) visar att boreala sjöar domineras av organiskt kol med 
ursprung från de omkringliggande markerna. Dessa sjöar i boreala skogar är effektiva fällor 
mellan skog och hav för organiskt material. På grund av detta effektiva uppehåll är mängden 
organiskt kol som når havet lägre från boreala sjöar än från övriga (Algesten et al. 2003). 
Organiskt kol är även en viktig energikälla i strömmande ekosystem och dess struktur tillåter 
bindning och transport av joner, näringsämnen, tungmetaller (Lawlor & Tipping 2003) och 
organiska föroreningar och påverkar därmed deras rörelse och tillgänglighet i vattnet. 
Förutom att vara en viktig transportmolekyl påverkar och reglerar organiskt kol även pH 
(Evans et al. 2005). 
 
Löst organiskt kols ursprung 
I ytvattensammanhang delas organiskt kol vanligen upp i alloktont och autoktont kol 
beroende på ursprung. Alloktont kol produceras utanför sjön i en extern källa medan 
autoktont är producerat i sjön av primärproducenter (Tranvik 1990) som till exempel 
fytoplankton, brunalger och akvatiska makrofyter. Alloktont DOC tenderar att ha en mörkare 
färg än autoktont vars ljusa färg lätt späds ut i sjön och därmed har en liten påverkan på 
vattenfärg (Birge & Juday 1934 refererad av Meili 1992). Sjöar har därmed en mörkare färg 
då de innehåller en hög koncentration av alloktont DOC i jämförelse med deras koncentration 
av autoktont DOC (Köhler et al. 2013). Alloktont DOC förväntas också vara mer 
svårnedbrutet än autoktont DOC eftersom det redan blivit mycket behandlat i marken på sin 
väg till vattnet (Schiff et al. 1997).  Eftersom det kommer in en stor mängd alloktont DOC 
och det är långsamt nedbrytbart förväntas sjöarna domineras av denna typ av DOC (Wetzel 
2001 refererad av Bade 2007). 
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Klimatförändringars påverkan på DOC-koncentrationer 
Vattencykeln är känslig för klimatförändringar vilket innebär att även kolfluktueringar som är 
beroende av vatten kommer att reagera på klimatförändringarna. Exempelvis kommer 
kraftigare stormar, vilket är en konsekvens av klimatförändringarna, att leda till intensivare 
erosionsfluktuationer som i sin tur ger större transport av terrestriskt kol till insjöarna (Battin 
et al. 2009). Förutsägelser om klimatförändringarna prognostiserar ökad nederbörd och mer 
extrema händelser i barrskogsbältet (Persson et al. 2007). Mörkare vattenfärg och högre 
DOC-koncentrationer associerade med denna typ av extrema nederbördshändelser har redan 
rapporterats för exempelvis den svenska sjön Mälaren (Weyhenmeyer et al. 2004).  
 
Det finns tydliga tecken på att klimatet kontrollerar rörelser av totalt organiskt kol (TOC) och 
att förändrat klimat därmed kommer att påverka det organiska kolets rörelser. Ledesma et al. 
(2012) genomförde en studie med fokus på TOC-koncentrationer i den svenska ån Fyrisån. 
Denna studie visade exempelvis att en hög transport av TOC skedde 2008, vilket var det näst 
varmaste och blötaste året under perioden 1990-2009 (figur 1). Den lägsta TOC exporten var 
under det kallaste och torraste året mellan 1995 och 2009, alltså 1996. Detta stöder idén att 
varma och blöta förhållanden gynnar produktion och export av organiskt kol och därmed att 
kalla och torra förhållanden missgynnar produktion och export (Köhler  et al. 2008).  
 

 
 

Temperaturens och flödets effekt på kolrörelser påvisades redan 2003 av Chow et al. i en 
studie på DOC-koncentrationer i torv med slutsatsen att DOC påverkas av miljöfaktorer. 
Bland annat konstaterade de att andelen DOC i jorden ökar med ökande temperatur och med 
variation i vattenföring. Miljöfaktorer kan påverka den mikrobiella populationen i jord och 
deras aktivitet och slutligen påverka nedbrytningen av alloktont organiskt material och 
därmed också koncentrationerna av DOC i marken. Flödet av DOC till sjöar från omgivande 
marker orsakad av vårens smältperiod och sommarens stormar utgör stora bidrag till sjöarnas 
innehåll av organiskt material. Detta understryker att miljöfaktorer är viktiga vid 

Figur 1. Medelvärden av TOC-koncentration mätt varje månad vid utloppet av 
Fyrisåns avrinningsområde. Punkterna representerar årsmedelvärden, de vertikala 
linjerna representerar högsta och lägsta värde och den vågräta linjen representerar 
medelvärde. Från Ledesma et al. (2012), med tillstånd från 
upphovsrättsinnehavaren.  
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koncentrationsförändringar av DOC i sjöar (Pace & Cole 2002). Under våta perioder när 
flödet från land till sjö är högt är andelen alloktont DOC också högt men minskar under torra 
perioder när flödet är lågt och andelen autoktont DOC istället ökar (Köhler 2013). DOC kan 
även variera i respons till storskaliga miljöförändringar med effekter på sjöekosystemet (Pace 
& Cole 2002). Pace och Cole (2002) använde data över islossningsdatum samt vår- och 
sommarnederbörd för sjöar i norra Michigan, USA, för att testa deras relation till sjöarnas 
DOC-koncentrationer. Andra faktorer som kan vara viktiga i denna relation men som data ofta 
saknas för är vintersnötäcke, tidpunkt för snösmältning, våravrinning, sjöns variation i 
vattennivå samt solinstrålning. Då dessa faktorer inte är undersökta i Cole och Paces studie 
anser de att det inte kan uteslutas vara viktiga för den observerade brunifieringen i studien. De 
poängterar även att klimatförändringar associerade med årstidsförändringar initierar ökning 
av DOC nivåer och vattenfärg i sjöarna (Pace & Cole 2002). 
 
 
Brunifierings påverkan på sjöar  
Den ökade mängden DOC och andra ämnen i sjöar som brunifiering innebär har många 
konsekvenser för ytvattnet och omgivningen. Effekterna är både direkta och lätt iakttagbara 
såsom förändringar i färg men även mer komplexa konsekvenser såsom störningar i 
ekosystemet förekommer (Kritzberg & Ekström 2012). Med ökande DOC-koncentrationer i 
sjöar ökar även bakterieproduktion och respiration. På grund av dessa ökningar kan mängden 
autotrofa organismer minska på grund av minskad ljusgenomträngning i sjöar, vilket är en 
konsekvens av ökad DOC-koncentration (Pace & Cole 2002).  
 
Brunifiering leder till många mer eller mindre studerade effekter i sjön såsom förändrad 
produktivitet på olika trofiska nivåer, ekosystemsförändringar och förändrad kolbalans både 
på land och i hav. Många av dessa förändringar hänger även ihop och stimulerar varandra. 
Tillsammans kommer dessa även att påverka människans utnyttjande av sjöar, till exempel 
kan rekreationsvärden som fiske och bad komma att förändras i framtiden. Detta påverkar 
bland annat turistnäringen som är en växande inkomstkälla på många håll (Bragée 2013). 
Koncentrationer av metaller och ämnen som fosfor förväntas också öka och belasta boreala 
sjöar och hav då de lätt binder till och transporteras med DOC vilket även påverkar 
vattenkvalitén (Sonesten 2010). 
 
Mörkare vattenfärg 
Den mest påtagliga effekt som brunifiering leder till är mörkare vattenfärg i sjöarna (figur 2). 
Det finns flera olika sätt att mäta vattenfärg. Historiskt jämfördes vattenfärg med färgen på 
löst platina i olika koncentrationer (mg Pt L-1) men i dagsläget används främst 
spektrofotometriska mätningar vid 420 nm (Ledesma 2012). Ljusa sjöar med låga 
koncentrationer av DOC är klarare och uppfattas som blåa medan sjöar med höga 
koncentrationer av DOC uppfattas ha en mörkbrun färg på grund av ljusabsorberande humus- 
och fulvosyra (Pace & Cole 2002). Humusämnen absorberar synligt ljus starkast i 
spektrumets blå ände, vilket ger vatten med hög DOM-koncentration en brun färg (Evans 
2005). Brunifiering förekommer i sjöar oberoende av kemisk sammansättning och biologisk 
produktivitet och förkommer därmed med samma sannolikhet i exempelvis både eutrofa och 
dystrofa sjöar (Pace & Cole 2002). 
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Det har visat sig att stora sjöar med lång uppehållstid har lägre absorbans vilket innebär 
ljusare färg och DOC-koncentration än sjöar med kort uppehållstid. Även avrinningsområdet 
påverkar sjöns färg, sjöar med våt- och myrmarker i sitt avrinningsområde tenderar att ha en 
mörk färg och hög DOC-koncentration (Gergel et al. 1999). Bland annat Köhler et al. (2013) 
har kunnat påvisa detta genom en studie på den svenska sjön Mälaren. De kom fram till att i 
Mälarens östra delar där uppehållstiden är längre än i de västra har absorbansen ökat och 
därmed gett vattnet en mörkare färg samt att DOC-koncentrationen ökat under de senaste 40 
åren. Mälarens inlopp är till största delen i de västra delarna medan utloppet är i Östersjön i 
öster. Vattenfärg har även studerats i större skala, Weyhenmeyer et al. (2014) analyserade mer 
än 58000 vattenprover från svenska och kanadensiska sjöar i boreala och hemiboreala 
områden. Denna studie bekräftade tidigare uppgifter om att vattenfärgen (mätt i A420-
absorbans) samvarierade bäst med DOC-koncentrationer, vilket tyder på att DOC är den 
huvudsakliga orsaken bakom brunifiering i boreala sjöar. Skillnaden i variation mellan dessa 
två variabler, DOC-koncentration och vattenfärg, tillskrivs variationen i koncentration av Si 
och Fe. Tidigare studier med liknande resultat finns gjorda av exempelvis Dawson (2009) 
som också fann ett starkt positivt samband mellan absorbans (mätt i A250) och DOC-
koncentrationen i sjöar. 
 
Inverkan av Fe på vattenfärg 
Järn anses generellt hänga ihop med koncentrationer av organiskt material och vattenfärg och 
kan därmed vara beroende av relationen mellan dessa. Relationen mellan Fe och organiskt 
material är ofta oproportionell, vilket indikerar att dessa två koncentrationer är kontrollerade 
av liknande men inte exakt samma processer. Detta kan vara en följd av fluktuationer i 
grundvattennivå och temperatur då bindningen mellan järn och organiskt material påverkas av 
syrgashalt och extra höga koncentrationer av Fe kan vara resultatet av hög andel syrefattigt, 
anoxiskt vatten (Kritzberg & Ekström 2012). Skogsbruk är en annan faktor som påverkar 
grundvattennivån då kalhyggen kan öka grundvattennivån (Pothier et al. 2003). En viktig 
transportväg för Fe till sjöar är genom läckage från skog och våtmark i komplex med 
organiskt material. Skogsmark är den primära källan för Fe, men trots detta läcker våtmark 
mer Fe per areaenhet än skog (Maranger et al. 2006). Koncentrationen av Fe jämfört med 
koncentrationen av DOC i grundvattnet har även visat sig vara större i brukade skogar jämfört 
med orörda (Lundin 1991 refererad av Kritzberg & Ekström 2012).  

 

Figur 2. Vattenprover med olika färg och  olika koncentrationer humus. Foto Johan 
Forssblad, Regito AB, med tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. 
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Även om Fe och den kolspecifika absorbansen har visat sig ha ett starkt samband så gäller 
detta endast upp till en Fe-koncentration av 1 mg L-1. Detta har Maloney et al. (2005) visat i 
en undersökning omfattande både laborations- och fältexperiment. Vid Fe-koncentrationer 
över 1 mg L-1 saknades sambandet och DOC-koncentration ökade väldigt lite. Detta tyder på 
att lösningen var mättad och att Fe-koncentrationer över 1 mg L-1 inte påverkade lösningen 
utan fälldes ut. Baserat på detta resultat föreslår Maloney et al. (2005) att vattenfärgen primärt 
avgörs av DOC-koncentrationen men att Fe även ger en påverkan med ökande vattenfärg när 
det är bundet till DOC.  
 
En svensk studie av Kritzberg och Ekström (2012) påvisar brunifieringens effekter med 
ökande vattenfärg. Studien visade att i 23 av 30 testade svenska sjöar har vattenfärgen ökat 
under åren 1972-2010. Denna ökning noterades i sjöar med varierande utgångsfärg, alltså 
både i ljusa och mörka sjöar och ökningen varierade i sjöarna från 22 % till 278 % vilket 
motsvarar en ökning från 0,6-7,6 % per år. Ingen av sjöarna visade en signifikant minskning i 
vattenfärg. Kritzberg och Ekström undersökte möjliga orsaker till denna ökade vattenfärg och 
noterade att ökningen hade ett positivt samband med ökningar av både DOC, TOC och Fe i 
alla sjöar medan de inte såg någon koppling till Mn-halten. De konstaterade även att DOC 
och TOC inte ensamt kan stå bakom ökningen av vattenfärg då vattenfärg ökat mer än 
koncentrationen av organiskt material. En annan omfattande studie med liknande resultat är 
den tidigare nämnda Weyhenmeyer et al. (2014). Denna studie på vattenprover från 1996-
2012 gav förväntat resultat vilket innebär att värdena på Fe, DOC och vattenfärg (mätt i A420) 
minskade med ökande procent sjöarea i avrinningsområdet. Det finns en tydlig relation 
mellan dessa tre parametrar och noteras bör även att Fe och vattenfärg minskar i samma 
mönster men mycket snabbare än DOC (figur 3) (Weyhenmeyer 2014). 

 
 

Weyhenmeyer et al. (2014) fann en signifikant ökning av vattenfärg (mätt i A420), DOC och 
Fe under den tidsperiod de studerade. De föreslår att en orsak till ökningen av vattenfärg, 
vilken hänger ihop med ökningen av Fe, är den minskade syrgasmängden i organisk jord som 
är orsakad av klimatförändringarna. Weyhenmeyer et al. (2014) föreslår även att minskningen 
av Fe, DOC och vattenfärg längs vattendraget är ett resultat av flera omvandlingsprocesser 

Figur 3. Koncentration av DOC, Fe och vattenfärg minskar med ökande sjöarea (% 
Water) i avrinningsområdet. Fe och vattenfärg minskar i samma mönster men snabbare 
än DOC. Från Weyhenmeyer et al. (2014), med tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. 
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hos Fe och DOC under transporten från land till hav. Dessa processer kan vara flockning och 
sedimentering i sjösediment (von Wachenfeldt et al. 2008), mikrobiell nedbrytning (Tranvik 
et al. 2009) eller utspädning då det frekvent tillförs vatten från tillflöden nedströms i systemet 
och detta kan vara fattigt på DOC och Fe.   
 
 
Brunifieringspåverkan på dricksvattenkvalitet 
Dagens vattenreningsverk kan praktiskt taget rena bort allt alloktont DOC vilket innehar hög 
ultraviolett strålning (SUVA) men inte allt autoktont DOC då det har lågt SUVA (Köhler et al. 
2013). Då andelen DOC är högst vid sjöars inlopp och mindre vid utloppet (Köhler et al. 
2013) rekommenderas att vattenreningsverken placeras nedströms. Detta leder till mindre 
DOC över huvud taget men också att den större delen av DOC i vattnet är autoktont (Köhler 
et al. 2013).  
 
Desinfektionsbiprodukter vid vattenrening 
Vid vattenrening kan material i råvattnet reagera med desinfektionsmedel i 
vattenreningsverken och producera biologiskt aktiva produkter (Bull et al. 1982), 
desinfektionsbiprodukter (DBPs). I dricksvatten utgör patogena organismer den huvudsakliga 
hälsorisken för människan men DBPs utgör också en hälsofara. Desinfektanter såsom klor, 
ozon, klordioxid och kloramin, vilka är de fyra vanligaste, används för att döda skadliga 
mikroorganismer. Desinfektanterna är starka oxidanter som kan reagera med organiskt 
material och på så sätt bilda giftiga DBPs i dricksvattnet (Richardson 1998 refererad av 
Richardson 2003). Trots de allvarliga konsekvenser DBPs leder till och mycket forskning 
kring dem har man bara varit medveten om DBPs sedan 1970 (Rook 1974 refererad av 
Richardson 2003). 
 
DBPs effekter har bland annat bevisats av Bull et al. (1982) som utförde en studie på 
kommunalt dricksvatten i fem städer i USA. Dricksvattnet hade olika ursprung och påverkan 
såsom typ av vattendrag och jordbruk. Studien använde sig även av ett kontrollvatten som var 
filtrerat och inte hade desinficerats. Efter försök med råttor visade det sig att vattnet från 
åtminstone en stad var tumörinitierande. Även om de övriga dricksvattnen inte hade ett 
signifikant samband med tumörbildning noterades en minskning i tid till tumörbildning och 
en ökning i antalet tumörer även hos råttorna som fått vatten från de övriga sjöarna, jämfört 
med kontrollvattnet. Andra undersökningar har också visat en förekomst av organiska 
klorföreningar i kranvatten. I motsats till detta renvatten visade råvattnet inte spår av dessa 
föreningar (Bellar et al. 1974), vilket understryker att DBPs är associerade med renvatten. För 
att förhindra och kontrollera de skadliga effekter DBPs leder till och samtidigt upprätthålla 
desinfektion för att kontrollera patogener har många länder regleringar eller riktlinjer vid 
vattenrening (Richardson 2003).  
 
Trihalometan, en typ av DBP 
Trihalometan (THM) är en grupp av mutagena och karcinogena desinfektionsbiprodukter 
(Bull et al. 1982). THM är den vanligaste DBP som bildas vid en reaktion med klor (King & 
Marrett 1996). Bellar et al. (1974) fann flera olika typer av THM i testat kommunalt 
dricksvatten från USA som renats i olika steg med bland annat klor. De fann i detta vatten 
THM-koncentrationer mellan 37 och 150 μg  L-1 när råvattnet tagits från en ytvattenkälla. 
Detta är inte akut farliga koncentrationer för människan. Som en jämförelse är 120 mg kg-1 

kloroform, vilket är en typ av THM, dödlig dos för möss (Toxic substances list 1972 refererad 
av Bellar et al. 1974). THM har även visat sig ha ett positivt samband med urinblåsecancer. 
Detta samband och att större kontroll av DBP vid vattenrening kan leda till minskad risk för 
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cancer är två av de resultat en studie på kanadensiskt dricksvatten visade (King & Merretts 
1996). 
 
Andelen nedbrutet organiskt material varierar vid olika förhållanden, bland annat beroende på 
typ av elektronacceptor vid olika flöden. Exempelvis bryter mikroorganismerna ner organiskt 
material i mycket snabbare hastighet under varma och aeroba förhållanden jämfört med kalla 
och anaeroba, slutprodukterna skiljer sig också åt vid dessa olika förhållanden. Tillförsel av 
olika mängder DOM varierar med sammansättningen i jorden och påverkar därmed 
vattenkvalitet när det gäller potentialen för THM att bildas (Chow 2003). Även pH har visat 
sig ha inverkan vid produktion av THM; vid högt pH är klor-reaktionen som bildar THM 
kraftigare än vid lägre pH (Bull et al. 1982).  
 
 
Andra möjliga orsaker till försämrad vattenkvalitet 
De pågående klimatförändringarna är en viktig och grundläggande orsak bakom brunifiering, 
men även andra miljöförändringar påverkar sjövattenkvaliten. En studie av Evans et al. 
(2005) visade att DOC-koncentrationerna hade ökat mycket i testade brittiska sjöar men att 
det är svårt att avgöra vilken bakomliggande faktor som är den viktigaste; nedfalls- eller 
klimatrelaterade faktorer. Eftersom sjöarna påverkats på likartat sätt över hela Storbritannien 
men försurning främst pågått och påverkat sjöarna i söder kan inte den bakomliggande 
processen i de nordvästra sjöarna vara försurning utan snarare klimatförändringar. Bland flera 
har Monteith et al. (2007) funnit ett positivt samband mellan ökande DOC-koncentrationer i 
ytvattnet och minskande sulfatnedfall. Förändringar i temperatur och hydrologi relaterade till 
klimatförändringar  (Köhler  et al. 2008) och förändringar i markanvändning (Mattsson et al. 
2005) har också rapporterats orsaka en ökning av DOC-koncentrationer i sjöar. För Sverige 
har två huvudfaktorer föreslagits för den ökande DOC-koncentrationen i sjöarna, minskat 
sulfatnedfall samt förändringar i flöde (Erlandsson et al. 2008). Motsvarande huvudfaktorer i 
Storbritannien för stigande DOC-koncentrationer tros vara förändrat sulfatnedfall och 
stigande temperatur (Evans et al. 2006). 
 
Även om klimatförändringar och minskande försurning är huvudprocesser bakom brunifiering 
finns det ett flertal andra troliga orsaker som gynnar fenomenet på lokal nivå. Förändringar i 
tillförsel av havssalt samt markanvändning som leder till förändringar i kolets kvalitet, källor 
och export (Monteith et al. 2007) tros vara två av dessa. Förändringar i markanvändning 
såsom ökande andel våtmark, ökande jordbruk, urbanisering eller ökande hastighet på 
skogsavverkning kan leda till ökande koncentrationer av DOC. I barrskogsbältet täcks nu 
stora delar som tidigare varit barrskog av jordbruksland som innehåller mindre markkol och 
lägre biomassa (Kaplan et al. 2012). Om man ser på en lång tidsskala, såsom tusentals år, har 
bränder, humiditet och myrmarksbildning varit huvudfaktorer som naturligt påverkat TOC-
koncentrationen i boreala sjöar (Rosén & Hammarlund 2007), dessa faktorer påverkar även 
nu men under kontroll av människan.  
 
Paleolimnologiska metoder har använts för att rekonstruera när och hur människan har 
påverkat sjöekosystem. Människans påverkan skiljer sig mycket mellan och inom länder men 
för många europeiska länder började skogs- och jordbruk och dess påverkan vid bronsåldern. 
Den stora påverkan paleolimnologiska undersökningar visar är den snabba industrialiseringen 
och populationsökningen i mitten på 1900-talet. De flesta sjöarna i Sverige fick försämrad 
vattenkvalitet under denna tidsperiod kallad antropocen, detta främst genom eutrofiering och 
försurning. Kunskaper som denna typ av undersökning ger används i många fall i bland annat 
beslutsfattande, exempelvis i EU:s ramdirektiv för vatten. Vid arbete med paleolimnologiska 
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referenser bör man ta hänsyn till att sjöns egenskaper vid referenstiden inte skall användas 
som ett mål utan är snarare ett riktmärke då sjön även utan kraftig påverkan skulle förändrats 
med tiden (Bennion et al. 2011). 
 
Sjöars återhämtning från sulfatnedfall 
Det finns ökande bevis på att marksurheten och jonladdningar i marken har minskat som ett 
resultat av minskande sulfatnedfall under de senaste 25 åren (Monteith et al. 2007). 
Atmosfäriskt nedfall såsom sulfatnedfall kan påverka marken på flera olika sätt varav de 
påtagligaste är att förändra joners styrka i jordlösningar eller att förändra markens surhet, 
ibland påverkas även båda tillsammans (Monteith et al. 2007). Då försurning påverkar 
jonstyrka påverkas även koagulering av DOC. Den ökning av jonstyrka i marklösningar, 
vilket surt nedfall leder till, minskar flödeshastigheten av DOC från land till hav. Likaså 
innebär det minskade sura nedfallet, vilket är dagens riktning på processen, att jonstyrkan 
minskar och att DOC-koncentrationerna i sjöarna ökar (Evans et al. 1988 och Tipping et al. 
1988 refererad av Monteith et al. 2007). Laborationsstudier på förna har även visat att 
nedbrytningshastigheten minskade i områden med ökad försurning (Sanger et al. 1994 
refererad av Dawson et al. 2009). I områden där försurning driven av sulfat minskat påverkas 
alltså både nedbrytningsprocesser och kemisk löslighet som har inverkan på mängd och 
kvalitet av DOC, av förändrat pH (Evans et al. 2006). Det har visat sig att sura sjöar (pH < 
6,5)  med kort uppehållstid (under 1 år) tenderat att brunifieras fem gånger oftare än neutrala 
och basiska sjöar (pH > 6,5) (Köhler 2013). 
 
Dawson et al. (2009) utredde vilken av följande fyra processer som orsakade sambandet 
mellan ökande vattenfärg och DOC som visat sig i testade skotska sjöar; minskat 
sulfatnedfall, minskat pH i vattendragen, förändrad temperatur samt hydrologiska 
förändringar. Av dessa fyra fanns det endast en signifikant förklaring till relationen mellan 
DOC och vattenfärg (mätt i A250), vilken var sulfatnedfall. Studien fokuserade på orsaker över 
långa tidsperioder och på grund av tillgången på data kunde de inte ta hänsyn till orsaker som 
kan verka över korta tidsperioder, såsom torka (Worral & Burt 2009). Monteith et al. (2007) 
var de första att genom en storskalig studie visa att koncentrationen av DOC i ytvatten är 
känslig för förändringar i surt nedfall. Den minskande försurningen, sulfatnedfall, och den 
pågående fluktuationen i koncentration av DOC antas vara ett tecken på att DOC nivåerna rör 
sig mot de före den industriella tiden. Av denna orsak kan de ökande koncentrationerna av 
DOC ses som återhämtning från tiden med mycket surt nedfall hos sjöarna (Evans et al. 
2006). Trots att surt nedfall påverkar stora delar av både Europa och Nordamerika är detta 
inte ett globalt fenomen (Monteith et al. 2007), det påverkar inte heller hela barrskogsbältet. 
 
 
Brunifiering i framtiden 
Att brunifiering är ett pågående fenomen är bevisat och accepterat, men vad som står bakom 
brunifieringen råder det diskussioner om, eller snarare i vilken utsträckning faktorerna samverkar 
och påverkar. Även om det i vissa fall kan vara svårt att peka på en enda faktor som orsakar 
brunifiering så står det klart att det finns en eller flera faktorer som leder till ökade 
koncentrationer av organiskt material från omgivande skog till sjöar. Eftersom det finns ett 
samband mellan DOM och den ökande absorbansen, mörkare vattenfärg, som noterats i många 
sjöar är det rimligt att DOM är ansvarig för det mesta av ljusabsorbtionen i vattnet (Pace & Cole 
2002). Trots detta samband mellan ökande vattenfärg och ökande mängd organiskt material i 
vattnet så ökar vanligen vattenfärgen mer än mängden organiskt material (Erlandsson et al. 
2008). Detta tyder på att organiskt material inte ensamt står för den ökande vattenfärgen. Som 
tidigare nämnts har studier påvisat ett samband mellan ökande vattenfärg och Fe-koncentration i 
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ytvattnet.  
 
Weyhenmeyer et al. (2014) drar slutsatsen att vattenflödet genom sjöarna försnabbats på grund 
av ökad nederbörd, vilket har observerats i bland annat Sverige, och kommer att ge högre Fe-
koncentrationer och mörkare vattenfärg vid utloppen i vattensystem jämfört med normal-blöta år. 
Då skulle även Fe-DOC komplex snabbare ta sig genom landskapet och därmed inte hinna 
sedimentera och fler komplex skulle ta sig till havet. TOC-koncentrationen i boreala sjöar 
kommer troligtvis att öka, åtminstone enligt nuvarande förutspådda framtidsscenario. Detta som 
en följd av att bränder sker mer sällan, klimatet blir humidare och myrmarkernas utbredning 
ökar. Detta är samma typ av förändringar som Rosén och Hammarlund (2007) genom 
paleolimnologiska undersökningar observerat även bakåt i tiden. 
 
Det bästa sättet för att få stopp på konsekvenserna med brunifiering är att stoppa problemet i 
grunden och inte bara undvika det vid exempelvis vattenrening. Huvudprocessen bakom 
brunifiering, alltså klimatförändringar, är någonting som har många och ofta negativa 
konsekvenser för hela jorden och inte minst för ekosystemen. Det är alltså väldigt viktigt att 
undvika fortsatta klimatförändringar och istället börja motverka processen, detta både för att få 
hälsosamt dricksvatten i barrskogsbältet men också för många fler processer som 
klimatförändringar påverkar. Det minskande sura nedfallet som i vissa regioner till viss del står 
bakom brunifiering är en i övrigt positiv process som inte bör motverkas. 
 
Konsekvenser för vattenreningsverk och människor som dricker vattnet  
Att brunifiering i framtiden inte kommer att påverka oss är svårt att föreställa sig. I bästa fall 
förespås att kostnaden för dricksvatten i barrskogsbältet kommer att stiga drastiskt på grund av 
krav på mer utvecklad teknik och utökat arbete på vattenreningsverken, vilket krävs för att nå 
den hälso- och miljövänliga standarden. Som ett värsta fall förutspås de generella effekter av 
klimatförändringarna på dricksvattnet bli en ökning av hälsoproblem associerade med patogena 
bakterier och giftiga algblomningar (Schindler 2001). Rening med klor är kostnadseffektivt och 
förbättring i desinfektionsmetoder för att minska produktionen av DBPs är en första och relativt 
billig lösning (King & Marrett 1996), men kanske för kortsiktig. Då klor i många fall är den 
begränsande faktorn vid bildning av DBPs spelar reningsmetod och tillsats av klor stor roll 
(Bellar et al. 1974).  I Sverige kommer ungefär hälften av allt dricksvatten ursprungligen från 
ytvattentäkter, det kan därför bli nödvändigt att byta till grundvatten om brunifieringen fortsätter 
då den ökade halten DOC skapar problem för vattenreningsverken (Bragée 2013). Om detta 
eventuella skifte skulle innebära konsekvenser för vattencykeln och i så fall vilka har ingen 
funnen studie behandlat. En annan, mer tillfällig lösning ifall fenomenet fortsätter, är att placera 
vattenreningsverken nedströms i vattensystemet för att minska mängden alloktont DOC i 
råvattnet.  
 
Går det att göra något åt problemet? 
En studie av Ledesma et al. (2012) behandlande koncentrationer av TOC i den svenska ån 
Fyrisån visade på varierande halter av TOC som i de flesta fall kunde beskrivas med 
hydrologiskt klimat, markanvändning eller kemiska förändringar. Dock noterade de 2009 en 
drastisk ökning av TOC som de inte kunde beskriva med någon av dessa processer (figur 1). 
Detta innebär att det åtminstone finns en oupptäckt faktor som påverkar koncentrationerna av 
organiskt material i ytvattnet. För att bättre förstå TOCs rörelser och orsaken till ökningen 
2009 krävs ytterligare insatser fokuserade på att identifiera mekanismerna bakom brunifiering 
(Ledesma et al. 2012), såsom export av DOC och Fe samt deras omvandlingsprocesser. 
Weyhenmeyer et al. (2014) anser att fler studier på proportionerna mellan färgad och ofärgad 
DOC samt Fe är nödvändiga. Denna typ av studier skulle ge kunskap om hur vattenkvalitet 
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och -färg kommer att påverkas under fortsatta klimatförändringar samt proportionerna mellan 
dessa egenskaper. Ökad kunskap om klimat och koldynamik och hur de relaterar till varandra 
är nödvändig för att förutse kvaliteten hos ytvatten i framtiden och för att kunna förstå viktiga 
länkar mellan de två processerna (Monteith et al. 2007).  
 
 
Diskussion 
Eftersom forskning på brunifiering sträcker sig tillbaka knappt 50 år, utgående från 
referenserna, kan det vara svårt att säga exakt hur länge det pågått och i vilken takt det 
utvecklats. De tre huvudsakliga bakomliggande processerna klimatförändringar, minskad 
försurning och förändrad markanvändning påverkar brunifiering i olika utsträckning. 
Förändrad markanvändning har pågått under lång tid och påverkar sjöarna väldigt lokalt och 
kan därför inte antas stå bakom all brunifiering. Det minskade sura nedfallet å andra sidan har 
en kraftigare påverkan än förändrad markanvändning på brunifiering och verkar på större 
områden men detta ses till största del som en naturlig återhämtning hos sjöarna. Då 
brunifiering leder till större koncentrationer av organiskt material än vad som är naturligt för 
sjöarna och därmed större koncentration än som återhämtningen efter surt nedfall leder till, 
kan inte heller det minskade sura nedfallet bidra till all brunifiering utan främst ses som en 
accelererande faktor. Detta leder till att det är just klimatförändringar som är den ansvariga 
bakomliggande faktorn, även om den så att säga fått hjälp på vägen. 
 
Hur klimatförändringar och försurning samverkade och eventuellt påverkade ytvattenkvalitén 
före försurningen avtog är svårt att veta. Klimatförändringarnas nuvarande hastighet och 
försurningen började ungefär samtidigt, under industrialiseringen. Eftersom brunifieringens 
historia inte sträcker sig ända tillbaka till industrialiseringen kan man tänka sig att de båda 
processerna, klimatförändringar och försurning motverkade varandra. Detta är möjligt 
eftersom de verkar motsatt, klimatförändringarna leder till att en ökad mängd humus tar sig 
till sjöarna samtidigt som försurningen som påverkar jonstyrka leder till att humusämnena 
behålls i skogen. Motverkningarna mellan dessa två processer kan vara orsaken till att 
klimatförändringarnas påverkan på sjövattenkvalitén noterades först när försurningen avtagit. 
 
Mitt mål med detta arbete var att besvara frågeställningen "Hur påverkas dricksvattenkvalitén 
av brunifiering som en följd av klimatförändringarna?". Ganska tidigt in i mitt arbete kände 
jag att brunifiering är så mycket bredare och komplexare än jag först trott. Även om det ännu 
krävs mycket forskning inom området för att få en klar helhetsbild hoppas jag att detta arbete 
tydligt sammanfattat forskningen hittills. Detta har varit ett intressant ämne att 
uppmärksamma och jag hoppas forskning och arbete mot de bakomliggande processerna kan 
fortgå så att vi även i framtiden kan dricka hälsosamt vatten från barrskogsbältet. 
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