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Förord

Intresset för biobränslen har ökat under senare delen av 1980-talet
som en konsekvens av en ökad medvetenhet om de globala klimat-
effekter som fossilbränsleeldning kan ge och om behovet av att
diversifiera energiproduktionen. Stora mängder biobränsle kan tas ut
från de svenska skogarna, i första hand som avverkningsrester i
anslutning till det traditionella skogsbruket.

När avverkningsrester tas ut från skogen för man samtidigt bort de
mineraler som finns i bränslet. Även nedfall från armosfären och
uttag av stamved leder till förluster av mineraler. Skogsmarken i
stora delar av Sverige är idag försurad och en brist på mineralnärings-
ämnen kan komma att uppstå som en följd av luftföroreningar och
skogsbruk. Markens mineralbalans är avgörande för om biobränsle
långsiktigt skall kunna tas ut ur skogen.

Huvuddelen av mineralerna från bränslet återfinns i askan efter
förbränningen eller förgasningen. Genom att återföra aska från
biobränsleförbränning till skogsmarken kan mineralförlusterna i
samband med bränsleuttaget kompenseras och kretsloppet slutas. En
tillförsel av aska och kalk kan användas för att vitalisera försurad
skogsmark och återställa markens produktionsförmåga.

NUTEK, Sydkraft och Vattenfall har tidigare tillsammans och var för
sig stött forskning rörande askhantering och askåterföring. Genom att
skapa ett gemensamt sammanhållet utvecklingsprogram, "Ram-
program askåterföring", har en koncentrerad och förstärkt satsning
kunnat göras för att klarlägga de ekologiska, tekniska och ekonomiska
förutsättningarna för återföring av vedaska till skogen. Ramprogram-
met leds av en styrgrupp med representanter för finansiärerna och
med två forskarrepresentanter. Vidare är representanter för Skogs-
varelsen och Statens naturvårdsverk adjungerade till Styrgruppen.
Ramprogrammet pågår i en första etapp under perioden 1992-94.

J denna rapport görs en teoretisk genomgång av de effekter som
jtalkning och askbehandling kan få på kvicksilveromsättningen i
mark samt på utflödet av kvicksilver till sjöar och vattendrag. En stor
del av sjöarna i Sydsverige har redan idag så höga kvicksilvernivåer
att fisken från dem inte kan ätas utan begränsning, och det är därför
inte önskvärt att öka den nuvarande tillförseln av kvicksilver till
vatten. Bedömningarna är baserade på en litteraturstudie samt på
opublicerade data från Naturvårdsverkets försöksverksamhet med
skogsmarkskalkning.

Studien har finansierats tillsammans med Naturvårdsverket.

Stockholm i juni 1994

Birgitta Palmberger Krister Ståhl Karin Widegren-Dafgård
NUTEK Sydkraft AB Vattenfall AB

Utveckling
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Sammanfattning

I denna rapport görs en teoretisk genomgång av de troliga effekter som kalkning och
askning kommer att fa på kvicksilveromsättningen i mark samt på utflödet av
kvicksilver till vattensystemen. Denna fråga har aktualiserats i samband med planerna
på storskalig kalkning och askbehandling av skogsmark. Genom historiska kvick-
silverutsläpp till luft har en stor del av den svenska skogsmarken påtagligt förhöjda
halter av kvicksilver som långsamt läcker ut till sjöar och vattendrag. Om markkalk-
ning eller -askning skulle ta till följd att utflödet av kvicksilver från skogsmark
förändras i stor skala kan detta på sikt få betydande effekter på kvicksilverhalterna i
insjöfisk. I huvuddelen av Sydsveriges sjöar har fisken idag så höga kvicksilverhalter
att detta begränsar dess användning som föda.

Såväl oorganiskt kvicksilver (Hg) som organiskt monometyl-kvicksilver (MMeHg)
föreligger i sura podsoljordar starkt bundna till det organiska materialet. Effekterna på
kvicksilverflöden från mark av kalkning och askbehandling beror därför till stor del på
hur dessa åtgärder inverkar på det organiska materialet, bl a genom ändrad rörlighet
eller nedbrytningshastighet. Utifrån befintligt underlagsmaterial verkar det mest
sannolika vara att den pH-höjning i marken som följer av askning och kalkning inte
nämnvärt kommer att förändra det organiska materialets förmåga att binda Hg.
Rörligheten av det organiska materialet i markens övre del kan antingen öka eller
minska beroende på dos och markens ursprungliga kemi, men förlusterna från marken
kommer knappast att öka eftersom bindningsförmågan i mineraljorden förblir
oförändrad eller ökar. Troligen blir effekterna i detta avseende mycket små. Denna
slutsats stöds av att långsiktiga kalkningsförsök i allmänhet inte har visat på någon
entydig förändring av mängden organisk substans i marken.

Den biologiska aktiviteten i marken kan förväntas öka efter kalkning och askning,
vilket sannolikt även ökar såväl metyleringen som demetyleringen av Hg. Detta bör
leda till en ökning av dimetyl-Hg i förhållande till monometyl-Hg, samt eventuellt en
högre Hg-avgång till atmosfären. En snabbare nedbrytning kan också leda till en ökad
utlakning av närsalter till vattendragen och en större produktion i näringsfattiga
skogssjöar. Ur kvicksilversynpunkt är detta gynnsamt eftersom gödningen åstad-
kommer en "biologisk utspädning" av det tillgängliga kvicksilvret och Hg-halterna i
fisk sjunker. En ökad nitrifikation i marken bör även leda till minskad rörlighet av
organiskt bundet Hg och därmed också minskat utflöde av Hg till vattendragen.

I den mån kalkningen även ökar pH-värdet i ytvattnen minskar andelen mono-
metyl-Hg av total-Hg. Detta är positivt eftersom det är mängden monometyl-Hg
snarare än den totala kvicksilverhalten som styr Hg-nivån i fisk.

Sammanfattningsvis pekar den teoretiska bedömningen i stort på att eventuella
effekter på kvicksilversituationen i sjöar på grund av kalkning eller askbehandling av
skogsmark är små eller går i positiv riktning. Det är inte sannolikt att behandlingen
ökar utflödet av organiskt material från fastmarken. En eventuell försämring av
kvicksilvertillståndet i sjöar och vattendrag kommer därför knappast att bero på



förändringar i marken utan snarast på vad som händer i vattenmiljön. Det mesta tyder
dock på att kalkning/askning ger övervägande positiva effekter vad avser de processer
i sötvatten som styr kvicksilvemivåema i fisk.

Det finns dock en risk att markbehandlingen i enstaka fall kan öka utflödet av
humusbundet kvicksilver utan att man samtidigt far någon positiv effekt på pH eller
primärproduktion i ytvattnen. Den risken är störst vid användning av aska, som
förutom kalkverkan också ger ett tillskott av neutralsalter, vilket kan ge tillfälliga pH-
sänkningar i markvattnet. Risken för temporära pH-sänkningar i vattendragen från
markbehandlade områden motverkas dock av att en viss del av kalken eller askan
hamnar på våtmarker eller i små vattendrag, vilket snabbt ger en pH-höjande effekt på
ytvattnen. På detta stadium talar således den tillgängliga kunskapen till övervägande
del för att Hg-situationen i miljön inte är någon avgörande faktor vid bedömningen av
var och hur kalkning eller askning av skogsmark bör förekomma.



Summary

In this report, a theoretical review is made of the probable effects that spreading of
lime and woodash in forests will have on the turnover of mercury in soil and on the
outflow of mercury into water systems. As a result of historic emissions of mercury
into the atmosphere, a large proportion of Swedish forest land has significantly
increased concentrations of mercury, which is gradually leaching into lakes and
watercourses. If an increased application of lime or woodash to forest soils were to
result in a major change in the outflow of mercury, it could in time have a
considerable effect on the mercury concentrations in lake fish. The fish in a large
number of lakes in the southern part of Sweden already have mercury concentrations
which are so high as to make them unsuitable for use as food

Both inorganic mercury (Hg) and organic monomethyle mercury (MMeHg) are
closely tied to the organic matter in podzolic soils. The effect of adding lime and
woodash on the mercury flow from the ground therefore largely depends on how
these measures influence the organic matter, for example by a change in mobility or
rate of decemposition. On the basis of existing knowledge it would seem most likely
that the increase in pH levels in the soil associated with the application of lime and ash
will not have a significant effect on the capacity of the organic matter to bind mercury.
The mobility of the organic matter in the upper soil layers may either increase or
decrease depending on the lime/woodash dose and on the chemistry of the soil.
However, the losses from the soil are not likely to rise since the binding capacity in
mineral soils will remain unchanged or increase. The effects in this respect will
probably be very slight. This conclusion is supported by the fact that long-term liming
experiments have in general failed to show a clear change in the amount of organic
matter in the soil.

An increased biological activity in the soil can be expected after lime and ash
treatment, and this will probably increase both the methyling and the demethyling of
mercury. This should lead to an increase in dimethyle mercury in relation to
monomethyle mercury, and possibly to a higher mercury discharge into the
atmosphere. A more rapid decomposition rate could also lead to an increased leaching
of nutrient salts into watercourses and a higher biomass production in forest lakes
with low nutrient concentrations. This is advantageous from the mercury point of
view since fertilization produces a "biological dilution" of the available mercury and
the mercury concentrations in fish decline. Increased nitrification in the soil should
also lead to decreased mobility of organically bound mercury, and thus also to a
reduction in the flow of mercury into watercourses.

In that liming also increases the pH value of surface water, there is a decrease in the
percentage of monomethyle mercury in total mercury. This is a positive factor since it
is the amount of monomethyle mercury rather than the total mercury content that
controls the mercury level in fish.



In conclusion, the theoretical assessment indicates in general that any effects on the
mercury situation in lakes as a result of liming or woodash treatment of forest land are
marginal or towards the positive side. It is not likely that these treatments increases
the outflow of organic matter from soil. Any worsening of the mercury situation in
lakes and watercourses will therefore hardly be the result of soil changes, but rather of
processes in lakes and strams. Most of the evidence, however, suggests that liming/
ash treatment has predominantly positive effects with regard to the lake processes that
control the mercury levels in fish.

There is, however, a certain risk that in certain isolated cases the soil treatment will
increase the outflow of mercury bound in humus without producing the positive effect
on pH or the primary production in surface water. This risk is greatest in connection
with the use of ash, which in addition to the liming effect also provides a supply of
neutral salts, which can produce temporary pH reduction in surface water. The risk of
temporary pH reduction in watercourses from treated areas of land is counteracted,
however, by the fact that a certain amount of the lime or ash finds its way into
wetlands or small watercourses, which quickly raises the pH value of the surface
water. Consequently, at this juncture, available experience indicates that the mercury
situation in the environment is in no way a decisive factor in determining where and
how lime or ash should be applied to forest land.



1. Uppdraget

Vår uppgift har varit att med hjälp av tillgänglig kunskap försöka bedöma effekterna
av ask- och kalkbehandling på kvicksilvertransporten från skogsdominerade
avrinningsområden på podsolerad mark till närliggande ytvatten. Med utgångspunkt
från denna bedömning har vi också kommit fram till några förslag till angelägna
forskningsuppgifter. Vi har inte kunnat finna någon information angående effekterna
av en kombination av kalkning och askbehandling. Med nuvarande kunskapsläge är
det också synnerligen vanskligt att göra en teoretisk utvärdering av en sådan tänkt
kombinationsbehandling.

En närmare beskrivning av kvicksilverproblematiken och kvicksilveromsättningen i
naturen görs i Appendix 1 och 2.



2. Effekter av kalk respektive aska i
marken

Som kalkningsmedel kan ett antal föreningar med varierande sammansättning (CaO,
CaCO3, aska, etc.) användas. Deras kalkverkan brukar anges omräknad till kg CaO.
Likaså anger man markens kalkbehov som kg CaO per hektar. Tillförseln får sedan
anpassas efter vilket kalkningsmedel man använder. För att ge samma kalkverkan som
1 ton CaO krävs således 2 ton CaCO3 eller 3-4 ton aska. Kalkningsmedel som CaO
och aska har pH > 12 och ger initialt högt pH vid kalkning medan CaCO3 aldrig ger
högre pH än ca pH 8.

Nettoreaktionen som sker vid kalkning med vanlig jordbrukskalk på sur mark kan
formelmässigt skrivas

CaCO3 + RH2-RCa + H2O + CO2 (1)

R representerar de adsorberande markpartiklarna. På grund av att H+ förbrukas har
jonbytet vid jämvikt berört enbart Ca2 och H+ (eller Al) och kalk ger därför ingen s k
salteffekt

Används aska sker reaktioner enl 1) motsvarande askans kalkverkan. Askan innehåller
emellertid också neutralsalter (MA) som medför jonbyte, dock utan att H+ (eller Al)
då förbrukas, enligt principreaktionen

MA + R-H - R-M + H++A" (2)

Det bildas fri syra (H++A"), s k utbytesaciditet, som sänker pH i jämviktslösningen och
som kan lakas ut till yt- och grundvatten eller åtminstone verka sänkande på pH
längre ner i profilen. Granuleringen hindrar inte förluster av lättlösliga salter från
askan, möjligen fördröjs processen. Studier har visat att efter ett par år har granulerna
förlorat mer än 90 % av kloriderna och mer än hälften av sulfaterna (Börjesson,
1992).

Oavsett om man använder aska eller kalk kan pH-ökningen medföra en förändrad
mikrobiell aktivitet som dels kan öka det organiska materialets benägenhet att gå i
lösning, dels medföra ökad N-mineralisering enligt

enz.
R-NH2 + H2O — R-OH + NH3 (3)

hydrolys

NH3 + H3O
+ - NH4

+ + H2O (4)



I den mån NH4
+ tas upp av växtröttema avges ekvivalent mängd H+, vilket

kompenserar systemets förlust av H* vid N-mineraliseringen (4). I den mån NH4
+ inte

tas upp binds den genom jonbyte och kan då frigöra en ekvivalent mängd H+, Al eller
baskatjon. Frigörs en H+ återförs jämviktslösningen till samma pH som före N-
mineraliseringen.

I vissa jordar kan man också få NO3"-bildning enligt

NH4
+ + 2O2 - NO3" + 2H+ + H2O (5)

Den ena H+-jonen som produceras vid nitrifieringen ersätter den som konsumerades
vid N-mineraliseringen (4), medan den andra neutraliseras av den HCO3" som avges
vid upptagningen av NO3 Endast om inte allt NO3" tas upp leder N-omvandlingania
till försurning, antingen i vattenmiljön genom att HNO3 utlakas eller i marken genom
att H+ genom jonbyte binds och MNO3 utlakas. Den producerade syramängden kan
bli större än som svarar mot N-mineraliseringen enl (4), eftersom även deponerat
NH4-N kan nitrifieras och ge en nettoförsurning som minst svarar mot en av de Il-
joner som producerats enligt (5). Detta extra syratillskott torde högst kunna uppgå till
ca 1 kekv. H+ per hektar och år (Monitor, 1986; Bergkvist & Folkeson, 1992) och
effekten blir i första hand att förbrukningen av kalk ökar.

Detta är de reaktioner som kan leda till någon form av försurning vid askanvändning
eller kalkning. Reaktionen enl (2) är därvid kortvarig, förmodligen märkbar endast
första året efter askspridningen, den andra (S) är förmodligen långvarig (flera år) eller
så länge som kalkeffekten kvarstår. Bland annat beroende på C/N-kvoten är dock inte
alla jordar nitrifierande. Askan har den fördelen framför kalk att den också tillför
annan växtnäring än Ca, t ex K och P, nackdelen kan vara höga halter av tungmetaller,
dock ej Hg. Askans kalkverkan är också sådan att det krävs ungefär dubbla mängden
jämfört med CaCO3 för att uppnå samma kalkeffekt Detta gör att salteffektema
temporärt kan bli märkbara. Askans tillskott av närsalter kan möjligen betyda att
ekosystemets förmåga att utnyttja N-mineraliseringen ökar och att NO3'-utlakningen
eventuellt blir lägre än om CaCO3 används. Under alla förhållanden torde
försurningseffekten genom nitrifieringen bli obetydlig i avrinningen, eftersom
reaktionen sker i den horisont som kalkats.



3. Faktorer som påverkar löslighet,
forekomstformer och utlakning av Hg

En av de faktorer som påverkar Hg i marken är pH, som styr fördelningen av Hg
mellan organiskt respektive minerogent material. Vid de pH-värden som råder i sura
skogsjordar binds Hg huvudsakligen till organiskt material och rörligheten påverkas
av de faktorer som påverkar det organiska materialets löslighet, dvs pH, salthalt,
mikrobiell aktivitet etc. Vid tillräckligt höga Cl-halter kan bundet Hg gå i lösning som
HgCl-komplex. Ändras den mikrobiella aktiviteten kan balansen mellan metylerings-
demetyleringsprocesser förskjutas, vilket kan förändra halten starkt toxiskt metyl-Hg.
Själva utlakningen påverkas också av de hydrologiska förhållandena och om
avrinningen sker genom ytliga jordlager eller via djupare sådana.

3.1 Allmänna markegenskaper

Vid en bedömning av effekten av alkaliserande medel på utlakningen av olika
kvicksilverformer måste man utgå både från kunskaper om kvicksilvrets mark- och
vattenkemi och kunskaper om de hydrologiska förhållandena i representativ svensk
skogsmark, det vill säga barrskog där jordmånen utgöres av en podsol eller podsollik-
nande jordmån, och där jordarten är en sandig-moig morän. Ur hydrologisk synpunkt
kan man å ena sidan särskilja väldränerade partier med huvudsakligen vertikalt
vattenflöde (inströmningsområden), samt å andra sidan våtmarker i närheten av
dränerande bäckar (utströmningsområden) där grundvattnet befinner sig nära
markytan och där vattenrörelserna sker huvudsakligen horisontellt genom jordlager
som ofta har en hög halt av mer eller mindre humifierad organisk substans.

Karaktäristiskt för de podsolerade sura marker som eventuellt kommer att tillföras
kalk eller aska, är att ett huvudsakligen organogent skikt, det så kallade mår- eller
råhumusskiktet, täcker den underliggande mineraljorden. Det Hg som tillförs på ytan
binds praktiskt taget kvantitativt i mårskiktet. Bindningen till minerogent material är
av mindre betydelse i sur miljö, medan bindningen till organiskt material är effektiv
även där. Huvuddelen av Hg binds till humussyrafraktionen och i försök har
variationer i pH (4-7) och kloridkoncentration (2.3 -12 mg L*1) inte nämnvärt
påverkat fördelningen mellan olika humuskomponenter (Lodenius 1985). Eventuella
omfördelningar av Hg i djupled sammanfaller med humuskomponenternas, och därför
följer den vertikala Hg-fördelningen i markprofilen fördelningen av humus (Andersson
1979, Lindqvist et al. 1991). Ungefär två tredjedelar av profilens Hg-förråd finns
bundet i mineraljorden under mårlagret, huvudsakligen bundet till nedtvättad och
utflockad humus. Man kan dock notera att även direkt adsorption av Hg(II)-joner på
lermineral eller oxidytor kan förekomma (Schuster 1991; Xu & Allard 1991).
Beräkningar utförda av Meili (1991a) indikerar att även i podsolerade jordar med låg
lerhalt och hög halt av organisk substans, kan man inte helt bortse från adsorption av
kvicksilver på minerogena partiklar. Denna aHscrption ökar starkt i betydelse med
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ökande pH (Schuster 1991; Xu & Allard 1991).

På grund av den starka bindningen avspeglar mårskiktets Hg-halter tämligen väl den
ackumulerade depositionen från såväl nationella punktkällor som från diffusa källor av
bl. a utländskt ursprung. Även utsläpp frän punktkällor i om för länge sedan eliminerats
kan fortfarande spåras genom de förhöjda halterna i omgivande markers mårskikt
(Nilsson et al. 1989; Andersson et al. 1991; Lindqvist et al. 1991). Förluster av Hg
sker huvudsakligen med humuskomponenter som går i lösning och lakas ut men kan
också ske genom avdunstning av kemiska former som är flyktiga. Totalt är avgången
från mark till atmosfär liten, förmodligen <1 g km"2 år"1, medan den vattenburna
bortförseln vid mätningar varierat mellan 0.8 - 5.9 g km"2 år'1 under svenska för-
hållanden. Huruvida gasformigt dimetylkvicksilver (DMeHg; se nedan), bidrar till
avgången till atmosfären är oklart (Lindqvist et al. 1991). Föreningen har inte med
säkerhet kunnat påvisas i atmosfären (Munthe 1993).

Den totala kvicksilverkoncentrationen i markvattnet vid en given totalhalt i marken
varierar med variabler såsom pH och koncentrationerna av joner och andra kemiska
species som kan ingå som ligander i vattenlösliga kvicksilverkomplex. De mest
betydelsefulla liganderna ur löslighetssynpunkt är lösta humusämnen med syra-
egenskaper (Lindqvist et al. 1991; Mierle & Ingram 1991) samt även kloridjoner
(Andersson 1979, Barrow & Cox 1992), förutsatt att kloridkoncentrationen ligger i
storleksordningen 10"3 M eller högre (Andersson 1979; Wang et al. 1991).
Kloridhalten i aska torde vara ca 0.5 % (Börjesson, 1992), dvs en askgiva på 3 ton
tillför ca 15 kg klorid per hektar, vilket kan jämföras med motsvarande tillförsel med
nederbörden i sydvästra Sverige som är 3-4 ggr större (Bergholm 1990). Runt
askgranuler kan emellertid uppstå mikromiljöer med bl a förhöjda Cl-koncentrationer,
speciellt under torrperioder. Kvicksilverkomplex som innehåller metylgrupper är
starkt toxiska. Faktorer som reglerar metyleringen måste därför noga beaktas.

3.2 Metylerings- och demetyleringsprocesser

Metylering av Hg, som först påvisades i sediment av Jensen & Jemelöv (1969), sker
även i marken, såväl biotiskt (Beckert et al. 1974), som abiotiskt (Rogers 1977). Två
former kan bildas, dels monometyl-Hg (MMeHg) dels dimetyl-Hg (DMeHg), varav
DMeHg är flyktig och avgår till atmosfären. Huruvida DMeHg-avgången till
atmosfären sker i signifikanta mängder är osäkert. I atmosfären sker en nedbrytning
genom oxidation och DMeHg har inte med säkerhet påvisats i luftprov (Lindqvist et
al., 1991; Munthe 1993). MMe-Hg är den av aktuella Hg-former som är mest
bekymmersam i miljön. Den kan lakas ut till ytvattensystemen och är den dominerande
Hg-formen i fisk. Samtidigt är det den Hg-form som är mest riskabel för människan.
Fördelningen av formerna styrs av pH så att i sur miljö dominerar MMeHg-bildningen
medan DMeHg-bildningen ökar med ökande pH för att dominera i alkalisk miljö
(Beijer & Jernelöv 1979). Den abiotiska produktionen av MMeHg har sitt optimum
vid pH 4.0 - 4.5 (Lee et al. 1985). De båda sistnämnda studierna har utförts på
sediment respektive i vattenfas i laboratorieskala. Huruvida motsvarande gäller för
mark är emellertid inte klarlagt.
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Det finns emellertid också processer som leder till demetylering under bildandet av
Hg° och kolväten (Furukawa et al. 1969). Metylering och demetylering förefaller att
balansera varandra så att MMeHg-halten förblir på en låg nivå (Rogers 1976;
Lexmond et al. 1976), dvs ökar metyleringen genom att den biologiska aktiviteten
ökar så ökar också demetyleringen varigenom upplagring undviks. Detta är emellertid
något som är ofullständigt känt och som kräver ytterligare forskning. Det finns också
uppgifter på att endast demetyleringen skulle vara beroende av den mikrobiella
aktiviteten (Munthe 1993).

Halterna i marken av MMeHg uppgår normalt till ca 1-2 % av totalhalten (Lindqvist
et al. 1991; Munthe 1993) medan motsvarande halter i ytvatten varierar i intervallet 1
-14 % av totalhalten (Lee & Hultberg 1990; Lee & Iverfeldt 1991; Lindqvist et al.
1991; Westling 1991). Utlakningen av MMeHg är liksom den totala Hg-utlakningen
kopplad till humusutlakning genom den starka bindningen till funktionella grupper i
humusfraktionen. Verta (1990) har definierat humusföreningarnas roll när det gäller
Hg-situationen i vattenmiljön enligt följande:

* de är bärare av Hg från avrinningsområde och sediment
* de deltar i en abiotisk metylering av Hg
* biologisk metylering av Hg kan initieras av organismer som utnyttjar lösta

humuskomponenter som kol- och energikälla.

3.3 Humusämnens löslighetsegenskaper

Lösta humusämnen i markvattnet utgör viktiga transportörer av många tungmetaller
däribland kvicksilver. Det framstår därför som väsentligt att här rätt ingående belysa
de processer i marken som reglerar mobilisering och fastläggning av den organiska
substansen inom olika delar av ett skogsdominerat avrinningsområde.

Färsk forna innehåller en stor mängd substanser som kan brytas ned av mikroorganis-
mer och markdjur, men tillgängligheten minskar i takt med att materialet åldras. Detta
kan utläsas som en med tiden avtagande CO2-avgivning räknat per gram organisk
substans. En förklaring till detta är att de rester som inte bryts ned av markorganis-
merna reagerar med exempelvis proteiner och bildar stabila ämnen som är svåra att
bryta ned. Denna omvandling från fiberrikt, relativt lättnedbrytbart växtmaterial till
mera strukturlösa markpartiklar kallas humifiering. De humusämnen som bildas är
organiska polymerer med starkt varierande kemisk sammansättning. Delvis omvandlat
lignin som härstammar från växtmaterial är en viktig beståndsdel i dessa molekyler
(Kögel-Knabner 1992). De har av gammal tradition indelats i huminer, humussyror
och fulvosyror. Denna indelning återspeglar deras löslighetsegenskaper. Fulvosyrorna,
som till tämligen stor del är vattenlösliga och då även i sur miljö, antas vara
uppbyggda av ett nätverk av aromatiska fenolringar, på vilka sitter ett stort antal såväl
fenol- som karboxylgrupper. Dessa grupper gör att fulvosyrorna, precis som namnet
säger, får utpräglade syraegenskaper och att de kan bilda mer eller mindre starka
metallkomplex i form av kelat, dvs med mer än ett bindningsställe per humusmolekyl
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(Stevenson 1982). Humussyror och huminer har liknande egenskaper. De har
emellertid en väsentligt högre molekylvikt och är bland annat därför i stort sett
olösliga i vatten. Detta gäller speciellt under sura betingelser.

Fasta (utfällda) huminer, humussyror och fulvosyror har stor betydelse för att hindra
metalljoner och andra positivt laddade joner från att utlakas Katjonema binds till
humusämnena antingen genom koppling till specifika fenol- och karboxylgrupper
enligt ovan eller genom diffus elektrostatisk attraktion till dissocierade negativt
laddade grupper. För tungmetaller och däribland kvicksilver är den förstnämnda
bindningstypen av störst betydelse.

Markens vattenlöiliga organiska föreningar (DOC; "Dissolved Organic Carbon")
utgöres till största delen av fulvosyror. (Quails & Haines 1991; Quails et al. 1991).
Lösligheten beror på de olika föreningarnas molekylstorlek, syrastyrka och laddnings-
täthet (antalet fria negativa laddningar per molekyl). pH, jonstyrka och aktiviteten av
komplexbildande fria katjoner kommer därmed att ha en viktig reglerande funktion
(Evans et al. 1988; Vance & David 1989; Jardine et al. 1989).

I mineraljordsskikten kommer det lösliga kolet att fastläggas i stor utsträckning,
antingen genom att humusmolekylema mättas med komplexbundna metalljoner (i
första hand jäm och aluminium men även andra flervärda metal'joner) och därmed blir
oladdade och fälls ut, eller genom att negativt laddade humusmolekyler adsorberas
direkt på positivt laddade aluminium- och järnoxidytor (Dahlgren & Marrett 1991;
Moore et al. 1992).

En ökning av pH-värdet i markvattnet, kommer att medföra en ökning av de sura
humusämnenas dissociationsgrad och laddningstäthet. Härmed ökar både de fasta och
lösta humusämnenas benägenhet att komplexbinda metalljoner inklusive Hg(II),
samtidigt som andelen vattenlösliga humusämnen ökar. Den ökade laddningstätheten
medför emellertid också en ökad adsorptionsbenägenhet för de negativt laddade
humusämnena på positivt laddade oxidytor i mineraljorden. Denna adsorption skulle
teoretiskt delvis kunna motverkas genom att andelen positiva laddningar på oxid-
ytorna avtar med ökande pH, samtidigt som andelen negativa ytladdningar ökar. I
praktiken kommer emellertid de positiva ytladdningama på dessa oxider att dominera i
podsolerad mark även då den alkaliserande effekten av askning eller kalkning trängt
ner i mineraljordsskikten. Den ökande humusadsorptionen vid stigande pH medför en
ökad adsorption av komplexbundet kvicksilver inom ett brett pH-intervall (Xu &
Allard 1991). Det är därför inte troligt att Hg når ner till grundvattnet.

3.4 Hydrologiska förhållanden inom avrinningsområdet

Blandningsförhållandet mellan vatten av olika ursprung inom ett avrinningsområde,
kommer att bestämma sammansättning och halter av lösta ämnen i det ytvatten eller
grundvatten som lämnar området och rinner ut i närbelägna sjöar. För att man skall
kunna spåra avrinningsvattnets ursprung måste varje "vattentyp" ha ett unikt kemiskt
"fingeravtryck". Vidare måste man förutsätta att det inte sker någon form av
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fraktionering av de lösta ämnena under vattnets väg genom avrinningsområdet.
Easthouse et al. (1992), visade att detta resonemang gick att tillämpa på löst organisk
substans inom ett skogklätt avrinningsområde i södra Norge (Birkenes). Den lösta
organiska substansen delades upp i hydrofila och hydrofoba ämnen. Man fann att
förhållandet mellan dessa ämnesgrupper var karaktäristiskt såväl för vatten från
råhumuslagret och B-horisonten i inströmningsområdet, som för vatten från yttorv
och djupare torvlager i utströmningsområdet. Samtidig provtagning och analys av
dessa vattentyper och av vatten i den avrinnande bäcken möjliggjorde en beräkning av
blandningsförhållandet. Rimligheten av denna beräkning kontrollerades genom
mätningar av grundvattennivån inom olika delar av avrinningsområdet. Det fanns ett
starkt positivt samband mellan grundvattennivån och det beräknade bidraget av lösta
humusämnen från råhumusskiktet. Detta bidrag utgjorde 30 - 40 % efter ett kraftigt
höstregn. Man skulle kunna anta att bidraget ökar ytterligare i samband med
snösmältningen under våren, och att man då far en väsentlig ökning av uttransporten
av Hg bundet till lösliga humusämnen (jfr Aastrup et al. 1991).
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4. Hur kommer ask- och kalkbehandling
att påverka kvicksilvrets löslighet och
förekomstformer?

I följande avsnitt gör vi en teoretisk utvärdering av effekterna av askning och
kalkning, och ger konkreta exempel från laboratorie- och fältexperiment.
Diskussionen i avsnitt 4.1 syftar i första hand på väldränerade marker, det vill säga
inströmningsområden. I avsnitt 4.2 diskuterar vi hur processerna i utströmningsområ-
den modifieras jämfört med processerna i inströmningsområden, och hur detta
påverkar kvicksilversituationen i ytvattnen.

4.1 Inströmningsom råden

En höjning av mårskiktets pH (normalt ca pH 4) genom kalkning eller askning kan
påverka Hg-balansen på flera sätt:

. förmågan att binda tillfört Hg ändras

. det organiska materialets löslighet ändras, och därmed utlakningen av såväl humus
som Hg

. balansen mellan olika kemiska Hg-former förskjuts

. den mikrobiella aktiviteten ändras, vilket kan påverka processer som metylering och
demetylering samt avgången av elementärt Hg.

Tillförsel av kalk eller aska till skogsmark ger både kort- och långsiktiga effekter på
markens organiska substans. Förändringar av kolmineraliseringen (koldioxidavgiv-
ningen) och dessa förändringars varaktighet är kvantitativt av avgörande betydelse för
förändringar av markens totala kolförråd. Utlakningen av DOC svarar endast för
några fa procent av de årliga kolförlusterna i ett skogsekosystem. Kolets förrådsför-
ändringar är i vårt speciella sammanhang av stort intresse därför att de kommer även
att medföra förändringar av markens betydelse som kvicksilversänka och kvicksilver-
kalla

De första åren efter en kalkspridning får man de största pH-effekterna på kolminerali-
seringen i förnaskiktet. Trots att pH-värdet kan stiga till över 7 i närheten av
kalkkornen, påverkas nedbrytningen av förnan förvånansvärt lite. En förklaring kan
vara att förnan har få kemiska grupper som reagerar med ökad löslighet på en
pH-förändring. När kalken efter något eller några år börjar påverka humusskiktet ökar
humusnedbrytningen främst beroende på kalkens inverkan på den organiska
substansens löslighet och därmed på dess tillgänglighet för mikroorganismerna.
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Det finns emellertid inga entydiga belägg för att kalktillförsel påverkar mängden
organisk substans i marken i någon större utsträckning. Där man fatt en ökning av
förråden av organisk substans har kalktillförseln samtidigt gynnat markvegetationen
(Derome 1990/91; Derome et al. 1986) och där man fatt en minskning av förråden har
man samtidigt haft en låg kol:kvävekvot, gles markvegetation och en hög daggmask-
aktivitet (Nilsson et al. 1994).

Kalkens och askans inverkan på löslighet och transport av organisk substans beror på
flera faktorer, varav tidsfaktorn torde vara den viktigaste. Det dröjer åtminstone 10 år
innan en kalkgiva på 3 - 5 ton per hektar medför någon mätbar pH-ökning i den övre
delen av rostjorden i en ordinär podsolerad markprofil (Andersson & Persson 1988).
pH-höjningen i sig medför att DOC-lösligheten ökar, i varje fall i de övre markskikten
med låga halter av adsorberande järn- och aluminiumoxider (Andersson et al. 1994).
Vi har observerat att markvatten från dolomitkalkade råhumusskikt där doseringen
varierat mellan 1,6 och 8,8 ton dolomit per hektar, har en signifikant lägre C/S-kvot
(kvoten mellan löst organiskt kol och löst organiskt svavel) än markvatten från sur
obehandlad råhumus redan vid relativt låga kalkdoser (Valeur & Nilsson 1993;
Andersson et al. 1994). C/S-kvoten i vattnet från den sura råhumusen var 103.1
kalkbehandlingarna varierade kvoten mellan 58 och 60. Denna relativa ökning av
organiskt svavel efter kalkning skulle kuiuu medföra en ökad bindning av kvicksilver
till lösta humusämnen och därmed en ökad utlakning under förutsättning att svavlet
föreligger som sulfhydrylgrupper. En ytterligare aspekt är att metylkvicksilvers
bindning till sulfhydrylgrupper ökar med ökande pH (Dyrssen & Wedborg, 1991).

I rostjorden med höga halter av järn- och aluminiumoxider kommer sannolikt
adsorptionen av lösta humusämnen att vara minst lika betydande som före kalkningen
eller askningen. Det finns tyvärr ännu inte några rapporterade DOC-mätningar i kalk-
eller askförsök där det tillförda medlet har hunnit signifikant påverka pH-värdet i detta
skikt.

Egna laboratorieexperiment visar visserligen att då man blandar in kalk direkt i
rostjorden sker en dramatisk ökning av DOC-halten. Detta torde hänga samman med
att aluminium bundet till utfällda humuskomplex hydrolyseras och övergår till
aluminiumhydroxid varvid humusämnena frigöres (Nilsson et al. 1994). Detta är
emellertid en mycket extrem situation (pH>7) som inte kommer att uppstå vid den
ytspridning av kalk och aska som äger rum i praktisk skala.

Kalkmedlets innehåll av komplexbildande katjoner, och då främst kalcium, bidrar till
en minskning av humuslösligheten. Kalkupplösningen påverkar även marklösningens
jonstyrka. Ökad jonstyrka minskar humusämnenas löslighet. När kalktillförsel leder till
ökad nitratbildning blir jonstyrkeeffekten speciellt tydlig. Balansen mellan positiva och
negativa effekter på den organiska substansens löslighet är således inte given och
varierar från mark till mark (Nilsson et al. 1994).

Skogsmarkskalkning med 4000 kg dolomitkalk per hektar i södra Tyskland ökade
kollösligheten framför allt i den organiska O-horisonten, men även i den övre delen av
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mineraljorden, (Göttlein & Pruscha 1991; Göttlein et al. 1991). Detta torde hänga
samman med ökad laddningstäthet på grund av kalkens pH-höjande effekt. I samma
studie fann man med hjälp av "reversed-phase-HPLC" och dialys att kalkningen hade
medfört en ökning av andelen hydrofoba ämnen och att dessa ämnen bestod av större
molekyler än de hydrofila.

Vid kalkning av en tallskog på sandmark i Berlin kunde man däremot inte visa någon
entydig förändring av DOC-utlakningen från råhumusskiktet, och i
mineraljordsskikten förelåg inga som helst behandlingsskillnader (Marschner 1990).

Ökad DOC-löslighet i samband med kalkning noterades i ett inkubationsförsök på
laboratoriet (Curtin & Smillie 1983). Dessa författare noterade emellertid också att
skillnaden mellan deras kalkbehandlingar och den okalkade kontrollen avtog under
försökets gång, samtidigt som nitratbildningen ökade. Vi har själva gjort snarlika
erfarenheter i inkubationsförsök med dolomitkalk. Dessutom har vi funnit att
kalkningens effekter på kolomsättningen förefaller att ändra sig med tiden såväl i
kvalitativa som i kvantitativa termer. Detta gäller såväl kolmineraliseringen mätt som
CO2-avgivning som lösligheten och utlakningen av DOC. I ett längre tidsperspektiv (6
- 8 år) förefaller kalkningen att medföra en stimulans av framför allt CO2-avgivningen.
Laboratoriemätningar under ca 150 dygn indikerade en fördubbling av CO2-
avgivningen från kalkad mårhumus (8,8 ton dolomitkalk/ha) jämfört med kontrollen
(Nilsson et al. 1994). Vi har också under laboratorieförhållanden konstaterat ökad
DOC-utlakning från kalkade mårskikt. Det är emellertid viktigt att notera att
kollösligheten bromsas synnerligen effektivt av en hög nitrifikationshastighet
(Anderssonetal. 1994).

I ett pilotförsök visade J. Eriksson (1992) att DOC i ett råhumusextrakt minskade
drastiskt vid kontakt med vedaska, trots att själva askan uppvisade ett extremt högt
pH (ca 12). Som sannolika orsaker till detta kan man dels tänka sig att humusmoleky-
lernas negativa ändgrupper mättas med metalljoner genom komplexbindning, dels att
jonstyrkan som sådan var löslighetsbegränsande. Lysimetermätningar i fält strax efter
vedaskbehandling motsvarande 1 och 2 ton per hektar, gav inga signifikanta skillnader
med avseende på DOC-halten i markvatten. Detta gällde även i markvatten uppsamlat
omedelbart under råhumusskiktet (H Eriksson 1993). Eventuellt skulle DOC-löslig-
heten i äskade områden kunna öka på längre sikt på grund av successivt minskande
saltkoncentration och en kvarstående pH-effekt, men omfattningen av denna ökning
är svår att bedöma.

Sammanfattningsvis finns inga entydiga belägg för vare sig en minskning av det totala
kolforrådet eller en ökning av DOC-utlakningen efter kalkning eller askning från väl
dränerade marker (inströmningsområden), och speciellt inte om marken är starkt
nitrifierande. Kvicksilverförlusterna torde i dessa fall vara av motsvarande ringa
omfattning. Det finns dock frågetecken, till exempel beträffande frekvensen av de
situationer då markens övre skikt (råhumuslagret och blekjorden) signifikant bidrar till
avrinningsvattnets sammansättning. Sannolikt rör det sig i första hand om kortvariga
perioder i samband med kraftig snösmältning. Ett ytterligare frågetecken är den
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faktiska betydelsen av de ovan nämnda förändringarna i svavelomsättningen vid
kalkning när det gäller bildningen av stabila lösliga kvicksilverkomplex.

4.2 Utströmningsområden och ytvatten

Kalkning och askning syftar främst till en ökad basmättnadsgrad i marken. Den
aciditet (H+A1) som frigöres genom jonbyte med Ca2+ och andra baskatjoner i det
tillförda alkaliserande mediet neutraliseras genom reaktioner med framför allt
karbonat vid medlets successiva upplösning, varvid pH stiger. Leder pH-höjningen till
en mobilisering av Hg, uppstår negativa effekter i avrinningsområdets ytvattensystem
och inte i själva marken. Ett ökat tillskott av Hg under för övrigt lika förhållanden
leder till förhöjda Hg-halter i fisk. Diskussionen kommer därför huvudsakligen att
gälla markkalkningens eller askningens inverkan på ytvattenmiljön.

På grund av likheterna i depositionsmönstren har oftast försurad och eventuellt
kalkbehövande skogsmark också förhöjda Hg-halter. Höjs pH i marken förändras inte
nämnvärt det organiska materialets förmåga att binda Hg, medan motsvarande
förmåga hos minerogent material ökar (Andersson 1979; Xu & Allard 1991). Även
om mårskiktet huvudsakligen består av organogent material, ingår också en mindre
andel minerogent material. pH-höjningen leder förmodligen till en utfällning av
aluminiumhydroxid, vilken erbjuder ytterligare bindningsplatser för organiska
Hg-komplex. Absolutmängderna minerogent material är visserligen små men det
gäller också Hg-innehåliet, som i Sydsverige uppgår till 2 - 4 kg Hg-km'2 (Andersson
et al. 1991).

Höjning av basmättnadsgrad och pH i mårlagre. kan i vissa fall öka den biologiska
aktiviteten. I den mån detta påverkar balansen mellan de organismer som svarar för
nedbrytningen av det organiska materialet så kan man åtminstone teoretiskt förvänta
sig en förskjutning till favör för bakterierna, vilka har en sämre tolerans mot lågt pH
än svamparna. Detta betyder en snabbare och mer fullständig mineralisering,
åtminstone om tillgången på kväve inte är alltför dålig, och om daggmaskabundansen
ökar. Den ökade mikrobiella aktiviteten betyder möjligen en ökad metylering av Hg,
men samtidigt ökar rimligen också demetyleringen. Ett högre pH bör också medföra
en förskjutning mot ökande andel DMeHg, som tillsammans med en ökad demetyler-
ing medför ökad Hg-avgång till atmosfären och en minskad andel MMeHg i
utlakningen.

I den mån kalkningen leder till ökat pH också i avrinningsområdets ytvattensystem
verkar detta tillsammans med andra samvarierande faktorer sänkande på Hg-halten i
fisk (Håkanson et al. 1990; Andersson 1993). Även avgången av elementärt Hg° till
atmosfären från sjösystemen synes öka med stigande pH (Vandal et al. 1991). I den
mån kalkningen leder till ökad mineralisering i marken och en ökad utlakning av
lättlösliga närsalter såsom nitrater, bidrar detta i kombination med högre pH till ökad
primärproduktion i vattensystemen med en ökad utspädning av biotillgängligt Hg som
följd (Meili 1991b).
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Det som teoretiskt skulle kunna leda till högre Hg-nivåer i de akvatiska organismerna
är att kalkningen eller askningen medför ett ökat utflöde av humus med sitt innehåll av
Hg utan att det sker någon pH-höjning eller ökning av produktionen. Detta skulle
kunna öka halterna i detrituslevnde organismer och därefter i övriga organismer allt
efter trofinivån (Meili 1991b). Håkanson et al. (1990) kunde emellertid inte registrera
ökade färgtal som tecken på ökad humusutlakning vid sina försök med fullskalekalk-
ning (hela avrinningsområdet) och våtmarkskalkning. Det är emellertid något
diskutabelt att använda färgtalet som en indikation på humushalten eftersom de
uppmätta färgvärdena bestämmes både av humuskoncentration och pH-värde.

När det gäller pH-effekterna i ytvattensystemen på grund av alkaliserande åtgärder i
tillrinningsområdet, måste en reservation göras för askanvändningen. Vedaska har en
kalkverkan motsvarande 20-35 % CaO (Eriksson & Börjesson 1991), men den
består också delvis av lättlösliga neutralsalter. Dessa kan ge upphov till sk
utbytesaciditet (ekv. 2) som ger en temporär pH-sänkning i avrinningsvattnet
(Eriksson 1991; Rosén et al. 1993). Detta bör emellertid motverkas av den aska som
kommer direkt i diken och bäckfåror i samband med spridningen. Askans kloridinne-
håll kan möjligen också bidra till att Hg fngöres, men detta torde i så fall vara en
snabbt övergående reaktion. Även om askan är granulerad lakas kJoriderna tämligen
omgående ut och försvinner ur systemet redan efter något år
(Eriksson 1991; Börjesson 1992).

De mätningar som utförts på ytvattensystemens Hg-halter efter markkalknings-
åtgärder är inte helt entydiga. Johansson et al. (1991) fann inga omedelbara effekter
på utflödet av Hg efter kalkning av avrinningsområdet. Däremot registrerade
Håkanson et al. (1990) i sina fyra sjöar med fullskalekalkning (dolomit) ökade
Hg-halter i vattnet, kombinerat med något ökat pH de två åren närmast efter
kalkningen av tillrinningsområdena. Likaså finns indikationer på att våtmarkskalkning,
med tämligen omedelbara pH-effekter i avrinningen, något ökat totalhalten Hg i
recipienten. Däremot torde den mer reaktiva andelen Hg ha minskat, och minskningen
av Hg-halten i fisk var lika stor som efter en direkt sjökalkning. Endast ett fåtal sjöar
har emellertid undersökts och författarna drar slutsatsen när det gäller utflödet av Hg
från marken, att det är tveksamt om fullskale- eller våtmarkskalkningen haft någon
effekt (Håkanson et al. 1990).

En normal kalkning tillkommen för att motverka försurningen och höja basmättnads-
grad och pH leder normalt inte till motsatsen, lika lite som en försurning leder till en
pH-höjning. Resultatet av kalkningen på sikt är därför höjt eller i sämsta fall
oförändrat pH i mark, avrinning och ytvattensystem. De relativt få direkta mätningar
av MMeHg som gjorts på avrinning och ytvattensystem (Lee & Iverfeldt, 1991)
indikerar ett negativt samband mellan pH och halterna av såväl MMeHg som total-Hg
och kvoten MMeHg/total-Hg. Från dessa undersökningar kan också beräknas ett
negativt samband mellan vattnets färgtal och pH, dvs vattnets humushalt minskar med
stigande pH. Därmed är det också rimligt att haltema av MMeHg och total-Hg
minskar eftersom humuskomponenter i vattnet fungerar som bärare och transportörer
av dessa. Sambanden är de som kan förväntas med tanke på Ca-jonens flockande
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förmåga när det gäller humus- och fulvoryror.

Den långsiktiga effekten på avrinning och ytvattensystem av en markkalkningsatgärd i
avrinningsområdet torde praktiskt taget alltid bli en förbättring när det gäller Hg-
tillståndet om man överhuvudtaget får någon förändring. Eftersom en skogskalkning i
första hand berör ytliga jordlager bör effekten bli mest märkbar under förhållanden då
man har avrinning genom dessa jordlager. De salteffekter som kan uppstå vid
askanvändning är därför relativt kortvariga jämfört med pH-effekten och blir
förmodligen märkbara endast i avrinningsperioden närmast efter asktillförseln. Dessa
effekters genomslag och varaktighet blir emellertid beroende av askans kalkverkan
och sammansättning. Det är därför mycket svårare att förutsäga resultatet när man
använder aska än när man använder vanlig kalk. Till detta bidrar att man normalt
måste använda ungefär dubbelt så stor askmängd som CaCO3 för att uppnå en viss
syraneutraliserande effekt.
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5. Diskussion

Varför skall man kalka eller aska när kalkningen eller askningen inte bara har positiva
effekter? Det som händer om vi inte kalkar är att vi har en försurningsfront som i
inströmningsområdena sakta kryper neråt i profilen (Eriksson et al., 1992). Därvid
löses andra element än Hg, t ex Al och Cd som kan lakas ut och nå grundvatten- och
ytvattensystemen. Så småningom når också försurningsfronten grundvattnet, med de
nackdelar detta kan få. En kalkning, som sker på ytan återger ythorisonten en del av
den förlorade basmättnaden. Detta ökar dess förmåga att genom jonbyte (ekv. 1)
binda och kvarhålla nya syratillskott genom depositionen och stoppar upp
försurningen av profilens djupare delar. Den årliga syradepositionen motsvarar i
Sydsverige 1-2 kekv ha*1 år1. För att kompensera detta behövs ca 25-60 kg CaO ha"1

år'1. En kalkgiva på 2 ton CaCO3 per hektar räcker därmed teoretiskt ca 20-40 år som
kompensation för syradeposition på nuvarande nivå och för att förhindra ytterligare
försurning av profilens djupare delar. Vill man också kompensera försurningen genom
en eventuellt ökad nitrifiering (ekv. 5) krävs ytterligare ca 1 ton CaCO3. För att fa
nämnvärd transport av alkalinitet nedåt i profilen krävs emellertid en uppkalkning av
ytskiktet till minst pH 5,5, vilket torde kräv* 5-6 ton CaCO3 per hektar. Sker
kalkningen så att man får en export av alkalinitet torde eventuella risker med ett Hg-
utflöde minska.

Nackdelen med en kalkning blir att man eventuellt på vissa marktyper kortsiktigt kan
få en ökad utlakning av DOC+Hg. På andra marktyper kan effekten bli den motsatta.
Det som utlöser mobiliseringen av DOC kan vara dels en ökad och förändrad
biologisk aktivitet inducerad av höjt pH och ökad tillgång på baskatjoner, dels kan det
vara att Ca-jonens flockande förmåga är sämre än motsvarande förmåga hos det Al
och H+ som neutraliseras av kalken. Mobiliseringen av DOC är förmodligen en
kortvarig effekt 1-2 år efter kalkningen medan höjningen av pH och alkalinitet i
avrinningen består så länge kalkverkan kvarstår, dock avtar den givetvis gradvis med
tiden.

Man har alltså att väga nackdelen av en temporärt ökad tillförsel av DOC+Hg till
vissa ytvattensystem mot generellt ökande utlakning av Al+Cd om försurningspro-
cessen får fortsätta. DOC+Hg torde inte nå ner till grundvattnet eftersom dessa
komponenter praktiskt taget kvantitativt fälls ut i profilens B-horisont, vilket visats
för DOC+Pb (Bergkvist, 1987) som i marken uppträder ungefär som DOC+Hg.
Forskningen har inte nått så långt ännu att vi kan precisera marktyper och betingelser
som svarar på en kalkning med ökat utflöde av DOC+Hg och följaktligen går det inte
heller att uppskatta hur stor andel av skogsarealen som utgör ett problem i detta
avseende. Sannolikt är inte kalkgivans storlek betydelselös och detta bör undersökas i
direkta fältförsök. En försiktighetsåtgärd kan vara att hålla kalkgivan låg, vilket
innebär att den inte bör överstiga ca 2-3 ton CaCO3 per hektar och samma mängd när
det gäller aska. Huruvida kalkningen inverkar positivt eller negativt på skogspro-
duktionen är tämligen likgiltigt eftersom givor på 2-3 ton CaCO3 knappast kan få
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några nämnvärda negativa effekter. Däremot kan man vara ganska övertygad om att
en fortsatt försurning och utarmning på närsalter på sikt leder till minskad produktion.

Risken för ett utflöde av DOC+Hg blir generellt störst där man har en ytlig avrinning.
Detta kan man ha på grund av tjälad mark vilket torde vara vanligast norr om Limes
Norrlandicus. Ytlig avrinning förekommer också där man har tunna jordlager vilket är
fallet i en del områden i bl a Sydsverige, såväl i östra som västra delen (Lundqvist &
Sahlström, 1950). Sedan kan man också ha en ytligare avrinning vid högt grund-
vattenstånd bl a då i våtmarksområden Det är inte troligt att relativt små kalkgivor
skulle medföra nämnvärt ökad biologisk aktivitet och DOC-mobilisering under delvis
anaeroba betingelser i våtmarker, men detta kan givetvis bli fallet i randområden. När
det sedan gäller direkt våtmarkskalkning har den prövats och haft samma sänkande
effekt på Hg-halten i fisk som sjökalkningen Kalhyggen kan vara exceptionella
eftersom avrinning, mineralisering och utlakning är större än vid beskogade ytor. Man
bör helt enkelt vänta med gödslings- och kalkningsåtgärder tills man har etablerat ett
bestånd som kan utnyttja utbudet av närsalter. När det gäller inverkan av pH på
DOC-mobiliseringen så är det möjligt att man bör undvika pH-intervallet 4,5-5,5. Vid
lägre pH verkar förmodligen H+Al flockande, vid högre pH Ca.

Slutsatserna av ovanstående genomgång blir att kalkning med konventionell kalk
(CaCO3 och CaMg(CO3)2) knappast får några negativa effekter i ytvattensystemen,
men att sådana är möjliga temporärt vid askanvändning.

Det krävs dock en reservation. Slutsatsen ovan är baserad på resultaten från studier av
utlakningen och effekterna av kalkningsåtgärder i ytvattensystemen, där mätningarna
ibland pågått endast ett par år, och där motsvarande mätningar i obehandlade
referensområden ofta saknas. Man får således ingen uppfattning om de mellanårsvaria-
tioner, som alltid förekommer när det gäller utlakningen från skogsmark och jord-
bruksmark, som en följd av de normala klimatfluktuationerna. Man kan därför inte
vara helt säker på att de förändringar som i ovanstående genomgång tolkats som
effekter på vattenkvaliteten av kalkningsåtgärder, inte i stället är normala mellanårs-
variationer. Man kan också vända på problemet och säga att avsaknaden av effekter
kan bero på att dessa döljes av mellanårsvariationer vars storlek vi inte känner. Det är
också synnerligen svårt att rätt beräkna årsmedelvärden, med de stora säsongsvaria-
tioner som normalt förekommer, i de fall då provtagningsfrekvensen inte varit
avpassad till variationer i avrinningen. Dessa reservationer gäller emellertid inte
mätningarna på fisk, där Hg-halterna avspeglar belastningen under längre tidsperioder.
Variabiliteten i olika typer av data har ingående diskuterats av Håkanson et al. (1990).
Tyvärr är dessutom en del av askförsöken svårtolkade då man inte angett den använda
askans kalkverkan, vilket är nödvändigt. I äldre kalkförsök har ibland också använts
orealistiskt höga kalkgivor, vilket begränsar användbarheten.
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6. Förslag till ytterligare forskning

Med ledning av den föregående diskussionen finner vi att nedanstående fyra
forskningsområden är specieUt angelägna. De behandlar samtliga, direkt eller indirekt,
samspelet mellan humus- och kvicksilveromsättning

1. Studier av samspelet mellan nitrifikation och omsättningen av humus och
kvicksilver. - Effekter av askning och kalkning.

2. Studier av Hg- respektive MMeHg-fordelningen i olika operativt definierade
humusfraktioner, satt i relation till deras innehåll av HOCNS och förekomst av
funktionella grupper med komplexbildande egenskaper. - Effekter av askning och
kalkning.

3. Direkta studier av Hg- och humusutlakningen i fältförsök efter olika typer av
kalkningsåtgärder samt efter kalkning kombinerat med vitaliseringsgödsling, och
motsvarande studier av effekterna på nettometyleringen.

4. Studier i avrinningsområden av Hg- och humusutlakning förorsakade av åtgärder
som kalawerkning, skogsdikning, hyggesplogning och skogsgödsling, och
motsvarande studier av effekterna på nettometyleringen.
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7. Slutsatser

När det gäller kalkningens och askningens effekter på Hg-situationen ger inte det
underlagsmaterial som redovisats entydiga indikationer på om dessa åtgärder är
positiva eller negativa I podsolernas sura råhumus är Hg såväl som MMeHg
(monometyl-Hg) starkt bundna till humusföreningarna. Vad som händer med Hg
beror således till stor del på hur kalkningen eller askningen påverkar humusföre-
ningama. Detta gäller framför allt deras rörlighet. Det beror också på hur de
organismer som omsätter det organiska materialet påverkas. Tämligen säkert är
emellertid att eventuella negativa effekter inte uppstår i marken utan i avrinningsom-
rådets ytvattensystem, och då i form av förhöjda Hg-halter i fisk och andra vattenle-
vande organismer.

Den pH-höjning som kalkning och askning medför i marken, kommer inte att
nämnvärt förändra det organiska materialets förmåga att binda Hg, medan motsvaran-
de förmåga hos det minerogena materialet ökar. Man kan fä en ökad biologisk
aktivitet som kan förväntas öka såväl metylering som demetylering. Andelen MMeHg
kan förväntas minska till förmån för DMeHg (dimetyl-Hg), och Hg-avgången till
atmosfären kan eventuellt öka. Andelen MMeHg av total-Hg i ytvattensystemen
minskar som funktion av ökande pH. Detta är positivt eftersom det är denna andel
snarare än total-Hg i vattnet, som styr Hg-nivån i fisk.

Kalkning kan också ge en förskjutning i balansen mellan de organismer som omsätter
det organiska materialet. Under vissa betingelser kan detta leda till en snabbare
nedbrytning och även till nitrifikation, något som kan betyda en ökad utlakning av
närsalter, med ökad primärproduktion i ytvattensystemen som följd. Detta kan vara
positivt i starkt näringsfattiga skogssjöar, eftersom det då sker en "biologisk
utspädning" av det Hg som är tillgängligt for organismerna. Själva pH-höjningen i
marken leder till en ökad dissociation av humusföreningarnas syragrupper, vilket
tenderar att öka lösligheten. Tillskottet av kalciumjoner däremot verkar flockande och
minskar rörligheten. Rörligheten minskar också vid hög nitrifikation på grund av
vätejonproduktion och ökad jonstyrka.

I den mån kalkning eller askning påverkar Hg-situationen i ytvattensystemen, torde
effekterna på sikt huvudsakligen vara positiva. Det skulle emellertid kunna inträffa att
kalkningen resulterar i ett ökat utflöde av humusbundet Hg utan att man får någon
positiv effekt på pH eller primärproduktionen i ytvattensystemen. Det skulle till och
med kunna inträffa att man får en temporär pH-sänkning genom så kallad utbytes-
aciditet. Den risken är störst vid användandet av aska, som utöver sin kalkverkan
också ger ett tillskott av neutralsalter. En del av dessa är dessutom klorider som
temporärt också skulle kunna öka Hg-lösligheten. Risken för temporära pH-sänk-
ningar motverkas emellertid av att en del av den kalk som sprids namnar direkt i
områdets vattendrag och verkar direkt pH-höjande där.
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På detta stadium talar således det mesta för att det inte i första hand är Hg-situationen
utan andra faktorer, som avgör storleken på kalk- eller askgivorna och kalkningens
och askningens vara eller inte vara. Detta gäller dock med den reservationen
beträffande effekterna på Hg-situationen att det krävs ytterligare forskning när det
gäller kalkning och askning såväl som andra skogsbruksåtgärder, t.ex kalawerkning,
hyggesplöjning, gödsling och dikning.
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Bilaga 1

Kvicksilver i mark och fisk

Förhöjda halter av kvicksilver i skogsmark har noterats över en stor del av Sverige.
Halterna i skogsmarkens mårlager ligger vanligen i intervallet 0,25 - 0,4 ug/g, vilket
kan jämföras med den naturliga halten som sannolikt varit omkring 0,07 ug/g. I
marken fungerar kvicksilver som ett starkt gift för framför allt mikroorganismerna.
Även måttligt förhöjda halter kan ha en avsevärd effekt på markorganismerna och
ämnesomsättningen i marken. Det finns studier som indikerar att dagens kvicksilver-
halter kan ha en effekt på skogsmarkens biologi i vissa delar av södra Sverige.

Kvicksilverhalterna i fisk från skogssjöar är generellt förhöjda i nästan hela södra och
mellersta Sverige samt utefter Norrlandskusten. I dessa delar av landet varierar de
regionala medelvärdena mellan 0,5 och 1,2 mg Hg/kg enkilosgädda, som är den fisk
som undersökningarna baseras på (Figur 1). Trots att utsläppen av kvicksilver har
minskat kraftigt sedan 1960-talet tycks halterna ha ökat något under de senaste 15
åren. Den naturliga bakgrundshalten i fisk har legat inom intervallet 0,05 - 0,3 mg
Hg/kg. I nuläget överskrids emellertid livsmedelsverkets gränsvärden för försäljning
av fisk - 1 mg Hg/kg - i ca 10 000 sjöar. Miljömålet är att kvicksilverhalten i fisk ej
skall överskrida 0,5 mg/kg i någon del av landet. Detta mål, som idag överskrids i ca
hälften av Sveriges 85 000 sjöar, innebär att de flesta människor, utom gravida
kvinnor, skulle kunna äta fisk från insjöar utan att tänka på hälsorisker.
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Figur 1. Kvicksilverhalten i enldlosgädda i svenska insjöar 1980-88. Från Anonym (1991).

Figure 1. Mercury concentration in one-kilo northern pike in Swedish lakes 1980-88.
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Bilaga 2

Nedfall och omsättning av kvicksilver i naturen

Den nuvarande atmosfariska depositionen av kvicksilver i Sverige uppgår till mellan
20 g/km2 i söder till 7 g/km2 i norr. Detta nedfallsmönster beror på att en stor del av
kvicksilvernedfallet kommer från utländska källor, främst på den europeiska
kontinenten.

Det kvicksilver som faller ned från atmosfären till markytan binds effektivt till det
organiska materialet i markens översta skikt, i podsolerad skogsmark utformat som
ett mårlager. Mårlagret kan betraktas som ett filter för kvicksilver, och de mängder
som idag återfinns i detta skikt återspeglar det samlade nedfallet under decennier
bakåt i tiden. Så kan man t ex genom markanalyser spåra områden som påverkats av
de stora svenska kvicksilverutsläppen under 1940-60-talen.

Kvicksilver binds hårt till markens organiska substans, till största delen bestående av
s k humus. Nederbördsvattnet som passerar marken löser ut och transporterar
humusämnen till vattendragen. På detta sätt transporteras även kvicksilver till
ytvattnen. De största mängderna kvicksilver strömmar ut under höst och vår då
vattenflödena i bäckarna är som störst och grundvattnet i marken ligger ytligt. I sjöar
med stora tillrinningsområden i förhållande till sjöytan svarar markavrinningen för den
största delen av kvicksilverbelastningen (Figur 2). Det är i denna typ av sjöar man
finner de högsta halterna i fisk. Kvicksilver tillförs även via direktdeposition på
sjöytan.

Kvicksilver tas upp i fisk främst via födan. Födointaget sker huvudsakligen via
bottendjuren eller plankton i den fria vattenmassan. Organismerna tar selektivt upp det
organiska kvicksilvret (metyl-kvicksilver) och utsöndrar det oorganiska. Detta leder
till att andelen metylkvicksilver, som utgör den största hälsofaran för människor, ökar
ju högre man kommer i näringskedjan. Metylkvicksilver bildas även i marken, där det
utgör 1 - 2 % av totala kvicksilverhalten, och tillförs vattensystemen bundet till
humusämnen. Även i sjöarna bildas metylkvicksilver, men där sker också en biologisk
nedbrytning av metylkvicksilver, s k demetylering.

Mängden metylkvicksilver förblir låg eftersom det inställer sig en jämvikt mellan
metylering och demetylering. Vid demetylering bildas bl a flyktiga kvicksilverformer
som avgår till atmosfären och sluter kretsloppet (Figur 2).

Tillförseln av kvicksilver till marken är mycket stor i förhållande till uttransporten via
avrinningsvattnet, vanligen är förhållandet ca 10 (se Figur 2). Kvicksilver anrikas
således ständigt i den svenska skogsmarken. Detta medför att även uttransporten av
kvicksilver från mark till sjöar och vattendrag ökar sakta. Den mängd kvicksilver som
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årligen transporteras ut från marken med avrinningsvattnet utgör dock endast någon
tusendel av den mängd som finns upplagrad i marken. Även om nedfallet skulle
minska inom en snar framtid kommer det därför att ta mycket lång tid innan
utläckaget från marken minskar i någon högre grad.

Figur 2 . Kvicksilverbudget (g/år) för en genomsnittlig sydsvensk skogssjö pä
1 lon2 och med ett tillrinningsområde på 10 km2. Den atmosfänslca depositionen
är våtdeposition. Den totala kvicksilvermängden i markens märlager är ca 30 000 g
i nllrinningsområdet (Anonym 1991).

Figure 2. Mercury "budget" (figures in gfyr)for an average South-Swedish forest lake. The
size of the lake is lkm1 and the catchment 10 km7. Atmospheric deposition is wet deposition.
The total mercury pool in the soil humus layer of the catchment amounts to 30,000 g
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Inom Ramprogram Askåterf öring
har följande rapporter publicerats:

Granulerad vedaska
till skog på f astmark
Ekologiska effekter
Rapporten beskriver ekologiska studier av
återföring av granulerad vedaska till skog på
fastmark. Denna studie bidrar till en ökad för-
ståelse för vad återföring av vedaska till sko-
gen kan innebära och vilken kompensation
den kan erbjuda de skogsekosystem som bli-
vit föremål för ett ökat biomassauttag.

R 1993:26 125:-

Tekniker för behandling av aska
Ramprogram askåterföring
Rapporten är en genomgång av olika granule-
ringstekniker för vedaska. Den visar att det
inom två teknikområden, kompaktering och
rullning, är möjligt att granulera aska. De öv-
riga tekniker som behandlas har det gemen-
samt att kostnaderna vid värmeverken är
låga, men att det uppstår problem vid den öv-
riga hanteringen.

R 1993:42 125:-

Askåterf örings*.) stem
Tekniker och möjligheter
För att askåterföring skall komma att tilläm-
pas i större omfattning krävs fungerande cch
kostnadseffektiva system för återföringen.
Denna rapport ger en överblick av tekniker
och förutsättningar för praktisk återföring.

R 1994:3 125:-

Perspektiv på aska
En pilotstudie om attityde. till spridning av
vedaska i skogen
I denna rapport redovisas en orienterande
studie av attityder till askrpridning och bio-
bränsleuttag hos personer som blivit direkt
berörda av spridning av aska. Studien baseras
på djupintervjuer med femton personer boen-
de i närheten av områden där provspridning-
ar genomförts.

R 1994:4 125:-

Ramprogram Askåterföring
En presentation av programmet och
pågående projekt
NUTEK, Sydkraft och Vattenfall har tidigare
tillsammans och var för sig stött forskning rö-
rande askhantering och askåterföring. Genom
att skapa ett gemensamt sammanhållet ut-
vecklingsprogram, "Ramprogram askåterfö-
ring", har en koncentrerad och förstärkt sats-
ning kunnat göras för att klarlägga de ekolo-
giska, tekniska och ekonomiska förutsättning-
arna för återföring av vedaska till skogen.

Denna rapport handlar om vad som gjorts
inom Ramprogram askåterföring under de två
första åren. Viktiga resultat inom rampro-
grammets tre delområden; återföring av aska
till skogsmark, askkaraktärisering och ask-
hanteringssystem redovisas. Samtliga pågåen-
de och avslutade projekt till och med 1993
finns kortfattat beskrivna, såväl som rampro-
grammets arbetsform, inriktning och upp-
bundna medel.

R 1994:39 125:-



Inverkan av kalkning och askåtcr-
föring på utflödet av kvicksilver från
skogsmark - en teoretisk studie
Ramprogram askåterföring

I denna rapport görs en teoretisk genomgång
av de effekter som kalkning och askbehand-
iing kan få på kvicksilveromsättningen i mark
samt på utflödet av kvicksilver till sjöar och
vattendrag. En stor del av sjöarna i Sydsverige
har redan idag så höga kvicksilvernivåer att
fisken från dem inte kan ätas utan begräns-
ning, och det är därför inte önskvärt att öka
den nuvarande tillförseln av kvicksilver till
vatten. Bedömningarna är baserade på en lit-
teraturstudie samt på opublicerade data från
Naturvårdsverkets försöksverksamhet med
skogsmarks kalkning.

R 1994:52: 125:-
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Summary

In this report, a theoretical review is made of the probable effects that spreading of
lime and woodash in forests will have on the turnover of mercury in soil and on the
outflow of mercury into water systems. As a result of historic emissions of mercury
into the atmosphere, a large proportion of Swedish forest land has significantly
increased concentrations of mercury, which is gradually leaching into lakes and
watercourses. If an increased application of lime or woodash to forest soils were to
result in a major change in the outflow of mercury, it could in time have a
considerable effect on the mercury concentrations in lake fish. The fish in a large
number of lakes in the southern part of Sweden already have mercury concentrations
which are so high as to make them unsuitable for use as food.

Both inorganic mercury (Hg) and organic monomethyle mercury (MMeHg) are "\.
closely tied to the organic matter in podzolic soils. The effect of adding lime and
woodash on the mercury flow from the ground therefore largely depends on how
these measures influence the organic matter, for example by a change in mobility or
rate of decemposition. On the basis of existing knowledge it would seem most likely
that the increase in pH levels in the soil associated with the application of lime and ash
will not have a significant effect on the capacity of the organic matter to bind mercury.
The mobility of the organic matter in the upper soil layers may either increase or
decrease depending on the lime/woodash dose and on the chemistry of the soil.
However, the losses from the soil are not likely to rise since the binding capacity in
mineral soils will remain unchanged or increase. The effects in this respect will
probably be very slight This conclusion is supported by the fact that long-term liming
experiments have in general failed to show a clear change in the amount of organic
matter in the soil.

An increased biological activity in the soil can be expected after lime and ash
treatment, and this will probably increase both the methyling and the demethyling of
mercury. This should lead to an increase in dimethyle mercury in relation to
monomethyle mercury, and possibly to a higher mercury discharge into the
atmosphere. A more rapid decomposition rate could also lead to an increased leaching
of nutrient salts into watercourses and a higher biomass production in forest lakes
with low nutrient concentrations. This is advantageous from the mercury point of
view since fertilization produces a "biological dilution" of the available mercury and
the mercury concentrations in fish decline. Increased nitrification in the soil should
also Jead to decreased mobility of organically bound mercury, and thus also to a
reduction in the flow of mercury into watercourses.

In that liming also increases the pH value of surface water, there is a decrease in the
percentage of monomethyle mercury in total mercury. This is a positive factor since it
is the amount of monomethyle mercury rather than the total mercury content that
controls the mercury level in fish.
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In conclusion, the theoretical assessment indicates in general that any effects on the
mercury situation in lakes as a result of liming or woodash treatment of forest land are
marginal or towards the positive side. It is not likely that these treatments increases
the outflow of organic matter from soil. Any worsening of the mercury situation in
lakes and watercourses will therefore hardly be the result of soil changes, but rather of
processes in lakes and strams. Most of the evidence, however, suggests that liming/
ash treatment has predominantly positive effects with regard to the lake processes that
control the mercury levels in fish

" "\
There is, however, a certain risk that in certain isolated cases the soil treatment will
increase the outflow of mercufy bound in humus without producing the positive effect
on pH or the primary production in surface water. This risk is greatest in connection

! with the use of ash, which in addition to the liming effect also provides a supply of
i rjeutral salts, which can produce temporary pH reduction in surface water. The risk of
\ temporary pH reduction in watercourses from treated areas of land is counteracted,
\ however, by the fact that a certain amount of the lime or ash findsJts way into
: wetlands or small watercourses, which quickly raises the pH yajiigjrf the surface

^ ^ this juncture, available experience indicates that the mercury
situation in the environment is in no way a decisive factor in determining where and
how lime or ash should be applied to forest land. £ 4 fr-'i& '' '.'-^
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