
En försurningsresa (”drygt 35 år på 
drygt 35 minuter”)  
–som började en gång för länge sedan…… 
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……eller från Discoråtta till Vattuman 



Intresset för vatten började tidigt! 

Morfar och jag har hämtat vatten från källan.     
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Metartävling i Svartån. 
 

Framtidsdröm: Att göra vatten- 
undersökningar i sjöar 

och vattendrag! 
 

? 



Regering och 
riksdag 
uppmärksammar 
försurningshotet 
1976/77 
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1977 - Försurningens och kalkningens 
födelse i myndighetssverige 

Vintern 1976/77 – Onormalt mycket snö 
Våren 1977 kraftigt vårflod 

      (I närheten av sjön Väringen våren 1977) 
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(Filmtajm!) 

https://www.youtube.com/embed/1UVdXM9pQq8
https://www.youtube.com/embed/1UVdXM9pQq8


Byt 
glasögon? 

Förberedelse för Försurnings- och 
kalkningsarbetet (men det visste jag inte då). 

 
 
 
Koordinater! 
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Vad ska jag göra efter 
lumpen? Jag anmäler med som  

arbetssökande! 

1976 



1977 Fiskenämnden påbörjar försurnings-
inventering och försökskalkningar 
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GIS (analog) 

Fast telefon 

Räknemaskin 

Ringer det på 
min telefon? 

Är du kemist? 
Har du bil? 

Tack Thorbjörn för en bra start i 
arbetslivet! 



1977-1981 Försökskalkningar 

Fiskeristyrelsens budget 10 milj kr/år. 
Fiskenämnderna planerar och delar ut 75 % i statsbidrag. 
Kalkningens effekt beräknades till 10 års varaktighet. 
Båtkalkning 300 kr/ton år 1977 motsvarar 1315 kr/ton år 
2015. 
Fiskenämnden (Thorbjörn Sjöström tillsammans med 
Länsstyrelsen) missionerar kalkningsstrategi och får bra 
samarbete med kommunerna och fvf. 
Andelen försurade sjöar i Örebro län: 
1977: 65 procent 
2007: 16 procent 
2020: 16 procent (prognos) 
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Fiskenämnderna tar fram underlag och 
försökskalkar 1977-1981 

”Analog databas” 
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Fiskenämnderna tar fram underlag och 
försökskalkar 1977-1981 
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Varför blir sjöarna & vattendragen 
försurade? 

Källa: Monitor 12 – Försurning 
och kalkning av svenska vatten, 
Naturvårdsverket 

Skandinavien 
försurningskänslig 
p.g.a. svårvittrad 

bergrund och 
naturligt sur 

jordmån  
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Fiskenämnderna tar fram underlag och 
försökskalkar 1977-1981 

Fiskevårdsföreningar, 
Politiker, 
Allmänheten 
informeras och börjar 
förstå allvaret! 
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Världens största kalkningsprojekt 
(Unden,1977-1982) 

9 000 ton kalk sprids. Budget 2,5 milj kr. 
                                               Kalkpontonbåt med 2 utombordsmotorer 
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Kalkningsmetoderna har varierat. 
Foto: Lennart Henriksson  
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Kalkning på is vanligt, men kunde bli 
kostsamt för entreprenören  
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Hälleforskalkaren föds (1979/1980) 
(som ibland skrämde slag på folk ute i naturen) 

. 
                                                

15 



USA-resan, symposiet  
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Efter ett föredrag i slutet av 1970-talet av en 
forskare vid ett symposium i USA gällande ”sur 
nederbörd” och kalkningsåtgärder så reste sig en 
VD upp från ett industriföretag och höjde näven 
och sa med hög stämma: 
-”We shall fight to bring down that damn pH value 
to zero!” (Vi ska kämpa att få ner det där 
förbannade pH-värdet till noll!) 
 
 

pH 0? 



Ingenjörsfirma Pelle Grahn 1980-1991 
(hela processen för ett projekt -start till slut. Uppdragsgivare Fn, Lst Kommuner) 

• Undersökning före kalkning  
inkl. vattenanalys 

• Projektering (papper) 

• Ansökan 
• Upphandling 
• Kalkningskontroll 
• Redovisning 
• Undersökningar efter kalkning 
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Provtagningsutrustning 
har varierat under åren 



Ingenjörsfirma Pelle Grahn 1980-1991 

. 
                                                

Biologisk återställning börjar 
diskutereras som åtgärd. 
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Fiskeristyrelsens råd & riktlinjer 1982 om kalkning 
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Fiskeristyrelsens råd & riktlinjer 1982 om upphandling 
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Naturvårdsverket och länsstyrelserna övertar 
kalkningsverksamheten 1982/83 

Naturvårdsverkets budget drygt 
60 milj. kr/år i tre år. 
Länsstyrelserna planerar och delar ut 
85 % i statsbidrag. 
NV förordar doserare (20 st  0). 
Kalkningens effekt beräknades till 
5 års varaktighet. 
Båtkalkning 308 kr/ton år 1982 
motsvarar 825kr/ton år 2015. 
Ifyllda blanketter skickas till NV för  
inmatning i stordator. 
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Kalkningsmetoderna har varierat. 
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Kalkningsmetoderna har varierat. 

                                                

23 



Kalkningsmetoderna har varierat. 
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Kalkningsmetoderna har varierat. 
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Kalkningsmetoderna har varierat. 
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Doserarvarianter (Fagrell, Borlänge, Boxholm). 
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Miljödatasystemet KRUT (blankett- och 
terminalinmatning) senare del av 1980-talet. 
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Sätt på grillen 
jag bjuder på 

käk! 

Biologisk Effektuppföljning? 
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Effekter efter kalkning 
Exempel Grytsjön (Askersund/Laxå kommun) på reproduktion 

av mört före 1:a kalkning och ca 5 år efter kalkning. 

Mörtfångst - Grytsjön
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1980 (före kalkning) 1984 (efter kalkning)

År 1980: medellängd 29 cm (n=1). År 1984: medellängd 17 cm (n=57). 
(9 översiktsnät vid båda fiskena) 
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Geografiskt läge där 
analyser finns för  
Hg-halt i gädda (år 2004). 
● Måttligt- Extremt höga halter: 

0,50-3,3 mg Hg/kg (182 st) 
 

● Låga halter: 

< 0,50 mg Hg/kg (55 st)  
 

Problematiken försurningen - kvicksilver i fisk 
uppmärksammas i mitten av 1980-talet 

Kvicksilver i gädda 

Första ”GIS-
analysen” av mig? 



Kalkning, 
gödsling, 
återutsättning av mört 
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Hg-halten 
minskade 

med ca 25 %, 
men varför? 



Avstämning/ 
kvartal, 
Årliga rapporter 
(PC), 
Statistik (PC), 
Diagram (PC) ! 
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Länsstyrelsen ta fram den mörka broschyren om 
försurningen 1988 
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 Naturvårdsverket tar fram 1990: 
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Länsstyrelsen söker en Kalkningshandläggare 
(och Miljöövervakningssamordnare) 1992- 
Egenskaper: 

Kemist och även limnologiska 
kunskaper 
Siffernörd som gillar Excel, 
access och statistik 
 
 
 
 

 

37 
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Även en metod att 
kratta ned lut i 

sjösediment var ett 
förslag. 

 
Vid båda metoderna 

fanns risk för att 
överdosering kunde 

medföra pH-värden > 8 

Klädbyte! 

Komplement till kalkstensmjöl? 
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”Soda löser sig oberoende av 
pH-värdet i vattnet” 
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Kalkningskris ( 140 till 80 milj. kr)? 1996 
Länsstyrelsens yttrande gällande SOU 1996:53: 

Länsstyrelsen i Örebro län instämmer ej i utredningens förslag 

Träffen med utredaren! 



 Naturvårdsverket tar fram 1999: 
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Glasögonbyte! 



 Effektuppföljning Biologisk återställning 
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 Ny databas för bl.a. kalkning & vattenkemi ca år 2000: 
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 Naturvårdsverket tar fram 2002: 
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Nedfallet av försurande ämnen har minskat under 
senare år, men den försurade marken har inte 
återhämtat tillräckligt. 

pH i opåverkad nederbörd är ca 5,4. 
pH i nederbörd i länet kan variera från ca 4-6 
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 Naturvårdsverket tar fram 2007, 2010: 
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 Dec 2011 –Länsstyrelserna & HaV tar fram : 
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Kalkmängder och kostnader under nästan 40 år i 
Tiohektarsjön. Jämförelse mellan olika års Råd och riktlinjer 
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Sjöareal =10 ha, Aro= 1 km2, Medeldjup = 2 m, Volym = 
200 000 m3, Spec.avr 10 l/s och år, OmsTid= 0,63 år, 
pHokalk=5,3, pH-mål = 6,0, Båtspridning 



 Önskelista 
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• SLU presenterar alla våra KEU-
vattenkemidata (1974-) i databas på webben 
som vi levererat till dem varje år fr.o.m. 2008. 
 

• HaV & Länsstyrelserna tar fram ett 
användarvänligt webbaserat multiverktyg som 
t.ex. räknar fram  ∆pH och kalkdoser. 



Fundering på framtida åtgärd 
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• Alternativ till askåterföring på avverkad skogsmark: 

 
• Kontrollerad brand på avverkad skogsmark, så blir det ju 

aska?. 



En ”sur” och sann historia 
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Helikopterpiloten flög över skogen och när han kom 
fram till våtmarken spreds kalken på angiven plats. Men 
där gick en man. Mannen ”ändrade färg” och liknade ett 
vitt spöke som under det kalkgråvita ansiktet 
skymtades en röd färgton. 
 
 Piloten landade och förklarade för mannen att han såg honom 
efter det han tömt sin last och sa även att han skulle bekosta 
tvätten av mannens kläder. 
 
- Jag kan tvätta mina egna kläder, sa mannen. -Men det värsta 
är att Ni fördärvar skogen när Ni GÖDSLAR. Träden växer för 
fort, så att det blir dålig kvalitet på virket. 
 
- Nej vi gödslar inte, vi kalkar våtmarken så att sjön  i 
närheten får bättre vattenkvalitet, sa piloten. 
 
- Jaha, sa mannen och sken upp. - Kalkar ni. Det är ju jättebra. 
Får jag bjuda på kaffe och smörgås? 
 
Efter det de hade fikat och mannen gått berättade piloten för 
de övriga kollegorna på kalkpåfyllningsplatsen om händelsen.   

Chauffören som körde kalkbilen sa: -Det ser Ni grabbar! Kalk 
hjälper även på människor. 
 
-Vad menar Du?, sa piloten. 

 
-Jo förstår Ni, den gubben blir aldrig sur igen!  



Pelle Grahn 
pelle.grahn@lansstyrelsen.se 
Tfn 010-224 87 75 
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