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Foto: Tobias Haag 

Ett 20-tal markkalkningar genomförs under försöksåren. 

Endast två av dessa var avgränsade till att endast omfatta 

kärr eller mader:  

 

 Västra Skälsjöbäcken (Dalarna) 

 Bråvattenbäcken (Västra Götaland) 

 

Generellt var försökskalkningarna mindre bra planerade 

och den vattenkemiska uppföljningen kunde varit bättre. 
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Foto: Tobias Haag 

Fiskeristyrelsen kommer ut med råd och riktlinjer. 

Följande angavs vid kalkning av utströmningsområden: 

 

 ”Man bör inte sprida mer än 30 ton kalkmedel per 

ha för att undvika att en ”kalkkaka” bildas”. 

 Kalkutnyttjandet uppgår till 15-25 %. 
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1985 
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Foto: Tobias Haag 

Våren 1985 kom Naturvårdsverkets förslag till 

fördelning av statsbidraget för budgetåret 1985/86. 

 

 En rekommendation i skrivelsen etablerade 

våtmarkskalkningen som metod och att 

kalkmängderna på våtmark snabbt ökade under 

de år som följde. 
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Foto: Tobias Haag 

Våtmarkskalkningen omfattningen 1987: 

 Huvudsakligen Götaland och Svealand 

 Ca 30 000 ton 
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1987 
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1987 kom Lessmarks utvärdering av försöksverksamhetens 

markkalkningar: 

 

 ”När kalkning skett på s k utströmningsområden har i 

några projekt 20-30 % av kalken kommit ytvattnet tillgodo 

under 3-5 år efter kalkning.” 

 

 ”Det är viktigt att söka upp utströmningsområden så att så 

stor del som möjligt (minst 50 %) av avrinningsområdets 

vatten kommer i kontakt med kalken.” 

 

 Rekommendation: utströmningsområden bör kalkas med 

doser på 2-50 ton/ha kalkat utströmningsområde. 
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Foto: Tobias Haag 

Naturvårdsverket kommer ut med Allmänna råd. 

Följande anges vid kalkning av utströmningsområden: 

 

 ”En grov karakterisering av utströmningsområden 

är att där ”klafsar det om fötterna” vid högvatten.” 

 

 ”Det är viktigt att kalken sprids över så stor andel 

av lämpliga utströmningsområden som möjligt.” 

 

 Doser på 3-50 ton/ha kalkat utströmningsområde 

rekommenderas (bl a beroende på geografisk del 

av Sverige). 
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Foto: Tobias Haag 

Naturvårdsverket publicerar rapport 3827 om 

vegetationsskador efter kalkning. 

 

Rapporten baserades på de undersökningar 

som utfördes av Jan-Anders Aronsson före och 

efter våtmarkskalkningen i Hållsdammsbäcken. 
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Foto: Tobias Haag 

FLINK-rapporten 1990 (Ahlström & Isaksson) 

redovisade försurningsläget i Norrland: 

 

 Försurningen är allvarligast i de södra och 

sydostliga delarna av FLINK-området. 

 

 Kalkbehovet beräknades till 193 000 ton/år och 

kostnaderna till 183 mnkr/år. 

 

Rapporten kom att öka kalkningsanslaget och blev 

startskottet för omfattande våtmarkskalkningar i 

Jämtland, V-botten och V-norrland.  
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Foto: Tobias Haag 

1991/92 ökade kalkanslaget kraftigt, från 112 mnkr året innan till 170 mnkr. 

Mycket av det ökade anslaget användes för att starta upp 

våtmarkskalkningar i Norrland. 
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Foto: Tobias Haag 

 

 
 

Länsstyrelsen i Jönköping publicerar 

rapporten Vindavdrift och spridningsjämnhet 

(Anders Svahnberg): 

 

 Vindavdriften av kalkmjöl beräknades till 

36-49 % vid två kärrytor. 

 

 Den kalk som hamnade inom avsedd yta 

hade mindre andel finkorniga partiklar än 

den kalk som hade spridits. 
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Foto: Tobias Haag 

1994 ger Naturvårdsverket ut ett policydokument om 

våtmarkskalkning.  

 

Rekommendationer om undantag från kalkning: 

 

 VMI-områden med klass 1 eller 2. 

 

 Mossar, gungflyn, skogskärr och strängflarkkärr. 

 

 Inventering av våtmarker där höga naturvärden 

kan finnas. 
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Foto: Tobias Haag 

Våtmarkskalkningen kulminerar åren 1994-95 med drygt 80 000 ton årligen. 
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Foto: Tobias Haag 

Naturvårdsverkets rapport 4484 (I Abrahamsson). 
 
Sammanfattar vattenkemiska resultat och 
erfarenheter från olika våtmarkskalkningar i landet: 
 
 Kalkning av kärr och mader är en effektiv metod. 

 
 Kalkutnyttjandet är 50-70 % (kalkmjöl). 

 
 Kalkbehoven uppgår till 40-120 kg/ha,år. 

 
 Kalkgivan i den enskilda våtmarken bör anpassas 

efter vattengenomströmningen. 
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Foto: Tobias Haag 

Kalkbibeln kommer ut från trycket 1995.  

 

Den är främst ihågkommen för Sverigekartan 

på sidan 13. 

 
 



För att ändra/uppdatera/ta bort ”Presentationsnamn” och ”Namn” i foten, gå in på ”Infoga - Sidhuvud/sidfot”  

2001 

2016-05-31 Våtmarkskalkning - en tillbakablick                      I Abrahamsson 16 

Foto: Tobias Haag 

Rapport från länsstyrelsen i Jönköping (nr 23/01) 

etablerar ”grovkalk” och granulerad kritkalk som 

kalkmedel på våtmarker. 

 

 Kalkutnyttjandet är högre än för kalkmjöl (mindre 

dammar bort). 

 

 Kalkbehovet sjunker med 25-30 %. 

 

 Effekten blir jämnare pga långsammare upplösning. 

 

 Grovkalken ger lägre kostnader än granuler (pga 

skillnader i kalkpris). 
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Foto: Tobias Haag 

Handboken 2002 – Naturvårdsverket ut med bra 

och användbara rekommendationer för 

våtmarkskalkning. 

 

 Tydliga riktlinjer 

 Bra riktvärden för kalkdosering 

 Anpassade kalkgivor 

 Grovkalken rekommenderas som alternativ till 

kalkmjöl vid våtmarkskalkning 
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Foto: Tobias Haag 

Grovkalk och granulerad kritkalk hade redan ersatt kalkmjöl vid våtmarkskalkning 

när Handboken kom. 
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Foto: Tobias Haag 

Rapport från länsstyrelsen i Västerbotten (nr 6/2004) 

visar på skogsskador vid kalkade våtmarker till följd 

av borbrist. 

 

 Träd intill kalkade kärr hade förhöjd frekvens 

toppskador. 

 

 Toppskadade träd hade brist på bor. 

 

 Bor är mindre tillgängligt vid högre pH i marken. 

 

 Fler faktorer än kalkning kan bidra till problemen. 
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Foto: Tobias Haag 

Thomas Rafstedts rapport om den nationella 

uppföljningen av vegetationsförändringar på 

kalkade våtmarker.  

 

Naturvårdsverket rapport 5758, 2008. 
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Foto: Tobias Haag 

I den uppdaterade Handboken (2010:2) var 

rekommendationer för våtmarkskalkning 

oförändrade jämfört med 2002 års handbok, 

förutom: 

 

 Kalkmjöl finns inte med som rekommenderat 

kalkmedel på våtmarker. 
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Foto: Tobias Haag 
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