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Försurning har varit ett problem i Sverige sedan industrialiseringen och var som kraftigast 

efter andra världskriget, speciellt i områden där marken innehåller svårvittrat urberg. 
Försurning innebär att sjöns pH minskar vilket har en negativ effekt på organismerna där, t.ex. 
fiskens ägg får svårt att kläckas. För att motverka detta samt för att bevara den biologiska 
mångfalden och för att återställa den ekologiska strukturen inledde Sverige på 1970 talet 
kalkning av försurade sjöar. I dagsläget kalkas ungefär 9000 sjöar och vattendrag med över 
200 tusen ton kalksten per år.  

Kalkning medför en höjning av pH vilket också kan medföra ökad reaktivitet hos metaller 
som binder fosfor, till exempel aluminium och järn. Att kalka försurade sjöar kan försämra 
miljön för akvatiska organismer i och med att det begränsande näringsämnet fosfor binds till 
metaller, som spolats ner i sjön under försurningen, och sedan permanent sedimenteras 
tillsammans med fosfor. Om dessa metaller i sedimenten tar upp fosfor från vattnet innebär 
det att mindre fosfor, som är av stor vikt för produktionen i en sjö, finns kvar för organismer 
tidigt i näringskedjan. Återtillförsel av fosfor till systemet kan ske genom återförsurning eller 
syrebrist.   

Följande arbete har testat hypotesen att kalkning av sjöar ökar sedimentets upptag av 
fosfor vilket skulle kunna medföra negativa konsekvenser för produktionen. För att testa detta 
samlades sediment in från olika sjöar, dels försurade och kalkade samt från referenssjöar. En 
del av de kalkade sjöarna var dessutom gödslade vilket gav studien tre olika subjekt att 
studera. Sediment och vattenprover hämtades från sjöar i sydvästra Sverige, som är svårt 
drabbat av försurning. Mätningar av metallinnehåll i sedimentets olika skikt gav indikationer 
på effekter av försurning på tillrinningsområden (från var metallerna sköljts ner i sjön). 
Ökningen av metallinnehåll i dessa sjöar är markant efter industrialiseringsåldern jämfört med 
tiden innan. I överensstämmelse med hypotesen var metallkoncentrationen märkbart högre i 
kalkade sjöar jämfört med okalkade. 

Vidare utfördes ett test med fosfortillsättning, genom att olika koncentrationer av fosfor 
blandades med små mängder sediment från olika lager. Därigenom undersöktes upptaget av 
fosfor och med hjälp av en Langmiur-ekvation erhölls ett värde på maximalt fosforupptag. 
Resultatet var i olika mellan försurade och kalkade sjöar, men maximalt fosforupptag var 
alltid lägre i de undre sedimentlagren (före försurningen) och skillnaden mellan de övre och 
de undre lagren var större i de kalkade sjöarna. Detta innebär att sedimentet numera tar upp 
fosfor från vattnet i större utsträckning än tidigare, troligen pga. av de höga 
metallkoncentrationerna funna efter försurningens början. Resultaten kan tolkas som att 
kalkning av sjöar har ökat fosforupptaget i sedimenten och minskat mängden fosfor och 
vattenmassan vilket kan ha effekter på produktionen i berörda sjöar. 

Skälet med att kalka var att hindra sjöar från att gå en tidig död till mötes, istället verkar 
det som att de dör långsamt i och med att man tillsätter kalk. Det är märkligt att människan 
ofta försöker lösa ett problem genom att skapa ett annat. Fortsättningsvis kanske en tillsats av 
fosfor bör följa i kalkens spår för att motverka detta, om man nu ska fortsätta kalka. 
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