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Försurningen upptäcks

1967

Samband mellan 
utsläpp i Europa 
och försurning av 

sjöar i Sverige



Kalkning påbörjas

-1967

!



Kalkning i AMS regi

1970-1980

P=Älvsborgs län och 
R=Skaraborgs län, numera 

delar av Västra Götalands län



Försöksperioden

1977-1981



Försöksperioden

1977-1981

Fiskeristyrelsens och Naturvårdsverkets 
slutsatser
» Resultaten överväldigande positiva
» Fortsatt verksamhet i stor skala



Åtgärder mot Försurning

1982

Förslag om statsbidrag till 
kalkning

(Norge innfØr statsbidrag 
till kalking 1983)



Statsbidragsperiodens början

1982-1988

Försöks-
perioden



Styrdokument och konferenser

1983

» Myndigheter
» Forskare

Informations-
och 

samrådsdagar



Styrdokument och konferenser

1985

» Myndigheter
» Forskare
» Entreprenörer
» Konsulter

Första 
kalkningsmässan



Allmänna Råd 88:3 

1988

Kalkning av 
vattensystem
» Våtmarkskalkning
» Doserare
» Uppföljning

Kalkmässa i 
Katrineholm

500 deltagare!

X



Monitor 12

1991

» Baserad på Riksinventeringen 
1990 – 4 017 sjöar

» Ca 80 % försurade
» Ca 31 % överkalkade

En jämförelse 
mellan försurning 

och kalkning

Utan kalkning Med kalkning



Kalkning i Norrland

1991-1993
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Kalkförbrukning(ton)

0

20000

33000

50000

50000

50000

40000

59300

98350

109200

113500

139150

159875

150725

144050

153000

174725

192075



Blad1

				Sverige						Västerbottens län		Norge

		1976/77		0		0		0

		1977/78		20000		20000		20000

		1978/79		33000		33000		33000

		1979/80		50000		50000		50000

		1980/81		50000		50000		50000

		1981/82		50000		50000		50000

		1982/83		40000		40000		40000

		1983		59,300		59,300		59,300

		1984		98,350		98,350		98,350

		1985		109,200		109,200		109,200

		1986		113,500		113,500		113,500

		1987		139,150		139,150		139,150		948				1996		2004		2008

		1988		159,875		159,875		159,875		6199		Våtmark		63083		62000		34624		45.1135805209		28459

		1989		150,725				150,725		9814		Sjö		105309		93000		68102		35.3312632349		37207

		1990		144,050				144,050		12214		Doserare		27499		35000		30129		-9.5639841449		-2630

		1991		153,000				153,000		29399				195891		190000		132855

		1992		174,725				174,725		27013

		1993		192,075				192,075		16766

		1994		192,699						38659

		1995		192,699						12701						0.3214285714

		1996		195,890						27925

		1997		192516						14802

		1998		210377						21767

		1999		208121						18817

		2000		198859						16159

		2001		207033						18438

		2002		199168						15994

		2003		185791						13540

		2004		190683						14806

		2005		164770						12126

		2006		160916						10670

		2007		142884						9725

		2008		133266

		2009(målnivå)		130000						9500

				4379355.5
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2008
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Västerbottens län

Kalkförbrukning(ton)
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Kalkningsutredningen

1996

» Kvalitetsbrister
» 5 regioner
» 80 miljoner
» Ökat ansvar för Naturvårdsverket
» Nationell plan

Naturlig försurning
Bristande kvalitet

X



Handbok 2002:1

2002

» Gemensamma begrepp
» Modern kalkningsplanering
» Nya kalkmedel
» Doserarteknik
» Vattenkemisk uppföljning
» Utbildning

En plattform för 
kvalitetsarbetet



Regionala Åtgärdsplaner
2003-2007

2003

» Detaljerade beskrivningar av kalkning 
och uppföljning

» Granskning och dialog
» Länsstyrelsernas ansvar betonas
» Nyckeltal

Första gången som 
Naturvårdsverket ser hur 
kalkningen är utformad



Ekonomiska styrmedel

2002-2004

» 2002-2004: Neddragning av 
kalkmängden med 30% i förhållande 
till 1997-99

» Motiverad med minskad försurning, 
överkalkning och hög måluppfyllelse

» 2005: Våtmarkskalkningen vilande i 
Jämtland

hög måluppfyllelse



Sista 
kalkmässan?

2004

Umeå 2004
270 deltagare



Skogsmarkskalkning

» Försök sedan början av 1990-
talet

» Stort fokus fram till 2008

» Därefter dödförklarad till följd 
av att effekten på avrinnande 
vatten ansågs för liten 



Fördjupad utvärdering av 
miljömålet ”Bara naturlig 
försurning”

2007

”Bedömningen innehåller osäkerheter, 
men det är helt klart att större delen av 
målsjöarna (80 %) idag inte längre 
skulle behöva kalkas för att motverka 
försurningspåverkan”

MAGIC och MAGIC-
biblioteket



Arvet efter Fördjupad utvärdering

2010-2020



Regionala åtgärdsplaner
2010-2015

2010-2015

Värdera verksamheten 
utifrån nya 

försurningsbedömningar

Oförsurade Osäkra Försurade



Havs- och vattenmyndigheten tar över

2011-2013

» 1 juli 2011

» Detaljerad granskning av de regionala 
åtgärdsplanerna

» De regionala kvalitetsskillnaderna 
omotiverat stora

» Kartläggning av arbetsfördelning och 
resursanvändning

» Medel till kalkning fördelas till 
länsstyrelserna i ett integrerat  
åtgärdsanslag för havs- och 
vattenmiljö

» Den årliga behovsprövningen upphör



Fem syntesrapporter

2015-2021

» Kalkade vattendrag liknar neutrala referenser (fisk och bottenfauna i rinnande vatten)

» Förhållandet mellan pH och biologi är obefintligt i kalkade vatten (bottenfauna i rinnande 
vatten och fisk i sjöar)



2021-2022

» Granskning och dialogmöten

» Mycket har förbättrats, men inte kalkningen

» System för att jämföra måluppfyllelse

» De regionala skillnaderna fortfarande omotiverat stora

Regionala åtgärdsplaner 2019-2024



Svag måluppfyllelse

2021

» Mindre än hälften av målvattendragen klarar de 
vattenkemiska målen



Stagnation

2013-2022

» Ingen behovsprövning av tilldelningen

» Litet ekonomiskt utrymme för 
kvalitetsförbättrande åtgärder

» Kompensation för prisökningar



Stor samhällsnytta

2023-2030

» Värdering av betalningsvilja i form 
av enkät till ett representativt urval 
av befolkningen

» Nyttan 40-50 gånger högre än 
kostnaden



Framtidens kalkning

2023-2030

» Kommer senare idag
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