
Surt regn
De två viktigaste sura beståndsdelar i surt regn är kväve- och 
svaveloxider som bildas i förbränningsprocesser. Förut var det 
svaveloxiderna som utgjorde den största delen av försurningen. På många 
ställen har dock kväveoxiderna blivit den största källan för fösurningen 
eftersom svavelhalten i de fossila bränslen har reducerats kraftigt. 
Kväveoxiderna är svårare att åtgärda eftersom den störrsta delen av 
utsläppen kommer inte direkt ifrån bränslen utan bildas som biprodukt vid 
förbränning. Vid hög tryck och/eller temperatur oxideras N2 till NO eller 
NO2 till exempel i förbränningsmotorer. Läs mera om detta.

SOx och NOx kan direkt deponeras på marken eller på växter som gas 
eller aerosol eller löses i molnen med vatten till syror (svavel- 
salpetersyra) och når vegetationen eller marken genom regn.

Så bildas det surt regn

Vad menas med naturlig försurning

Hämtat från:
http://www-vaxten.slu.se/marken/surt_regn.htm

Vad är surt regn?

Termen surt regn användes för första gången år 1872 av Robert Angus 
Smith. Han var en engelsk kemist som använde begreppet för att beskriva 
effekterna av föroreningarna från den Industriella Revolutionen i England. 
Idag är nederbörden surare än vad den var för ett antal årtionden sedan. 
Det sura nedfallet beror på våra utsläpp av kväveoxider och svaveldioxid 
(SO2). Hittills har svavelutsläppen bidragit till den största delen av 
försurningen. Kväveföreningar har kunnat tas upp av vegetationen, men 
kan i framtiden bidra till mer försurning eftersom nivån av kväveföreningar 
på många ställen överskridit vegetationens upptagningsförmåga av 
kväve.
Det sura regnet har ett flertal effekter på miljön och det påverkar även oss 
människor. Om det är höga halter av svaveldioxid eller ozon (O3) i luften 
blir det mycket besvärligt för bl.a. astmatiker. Nedsatt lungfunktion, 
luftrörskatarr och pipljud vid andning hos barn antas till huvuddelen bero 
på sura föroreningar. Trots restriktioner om utsläpp av svavelinnehållande 
föreningar i väst så är det vanligt med kronisk exponering för svavelsyra 
och andra svavelföreningar. Dessa kommer nämligen med långväga 
transport från de östeuropeiska länderna som fortfarande släpper ut stora 
mängder svaveldioxid till luften. Det är viktigt att ha kunskap om surt regn, 
vart det kommer ifrån och hur vi kan påverka detta eftersom surt nedfall är 
ett av de största miljöproblemen för många områden idag.
pH-värdet är ett mått på hur många vätejoner som finns i en lösning av en 
viss volym. Oftast är koncentrationen av jonerna liten som till exempel 10-6 
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mol / liter (1 mol = 6,023·1023 st). Eftersom det är besvärligt att hantera så 
små siffror uttrycks koncentrationen som logaritmen till den inverterade 
värdet och kallas för pH-värdet. Ett pH-värde på 5 innebär att 
koncentrationen av vätejoner är 10-5 mol / liter och ett värde på 7 att 
koncentrationen är 10-7 mol / liter. Ett lågt pH-värde innebär således en 
hög koncentration av vätejoner (H+) och det är tio gånger surare för varje 
skalsteg nedåt på pH-skalan. Ett högt pH-värde innebär att 
koncentrationen av vätejoner är låg och ett skalsteg uppåt på skalan 
innebär att koncentrationen blir tio gånger lägre. Med andra ord blir det tio 
gånger mer basiskt.

pH-värdeunder 77över 7surtneutraltbasisktI rent vatten är 
vätejonkoncentrationen, [H+], lika stor som hydroxidjon-koncentrationen, 
[OH-], nämligen 10-7 mol/liter (mol/liter = M = molar). Då man talar om 

surt regn menar man regn som har en högre koncentration av vätejoner 
än normalt d.v.s. med ett pH som är lägre än 5,6. Man kan tycka att även 
regn med detta pH-värde borde betraktas som surt eftersom det har ett 

värde mindre än 7 som är det neutrala. Anledningen till att pH = 5,6 dock 
anses naturligt beror på att regnvattnet reagerar med luftens koldioxid. 
Därmed bildas den svaga syran kolsyra och pH-värdet sjunker. Med 

reaktionsformler skrivs detta:CO2 (g) + H2O (aq) → H2CO3 (aq)

Om pH dock understiger 5,6 talar man om surt regn. pH-sänkningen beror 
till största delen på de starka syrorna svavelsyra (H2SO4) och salpetersyra 
(HNO3). Dessa bildas i sin tur från svaveldioxid och kväveoxider, som vi 
dagligen släpper ut till luften vid en rad olika processer.

Hur bestäms surhetsgraden?

Vätejonkoncentrationen är viktig i många olika sammanhang och bestäms 
noggrant med hjälp av en pH-meter. Om man bara behöver veta ett 
ungefärligt pH-värde kan man använda sig av så kallade indikatorer.

pH-metern

En pH-meter är ett instrument som med hjälp av glaselektrod mäter pH i 
lösningar. Det finns olika typer av pH-metrar; både snabba, mindre 
noggranna och noggranna, mer långsamma typer. Beroende på ändamål 
väljs olika pH-metrar. Eftersom pH-värdet är viktigt inom många områden 
används därför pH-metrar inom varierande områden som exempelvis vid 
forskning, analyser och olika tillverkningsprocesser.
Indikatorer
En indikator är ett ämne som kan följa olika steg i en kemisk förändring, 
men vanligtvis talar man om en indikator som ett ämne som kan visa ett 
exakt läge i en kemisk förändring. Detta kan visas på olika sätt beroende 
på vilken indikator som används, men det är vanligt att studera en 
färgförändring. Färgindikatorerna uppför sig som svaga baser eller syror 
och har skilda färger i jonform och neutral form. Vilken form indikatorn har 
beror på vätejonkoncentrationen i lösningen d.v.s. pH-värdet och 
indikatorn får en färg som är representativ för det aktuella pH-området (se 
Tabell 1).
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Tabell 1. Några olika färgindikatorer och deras respektive 
omslagsintervall och färgförändringar.

IndikatorpKaOmslagsintervallFärgomslagBromfenolblått3,853,0 - 
4,6gultblåviolettBromkresolgrönt

(struktur)4,684,0 - 5,6gultblåttMetylrött
(struktur)4,954,4 - 6,2röttgultBromtymolblått

(struktur)7,16,2 - 7,6gultblåttFenolrött
(struktur)7,96,4 - 8,0gultröttFenolftalein

(struktur)9,48,0 - 10,0färglöströdlila
Olika indikatorer "byter färg" vid olika pH-intervall och därför väljs 
indikatorn utifrån vilket område som skall studeras. Om man inte har 
någon aning om vilket ungefärligt pH-värde lösningen har kan man avgöra 
detta med så kallade universalindikatorer. Dessa är utprovade 
blandningar av två eller flera olika färgindikatorer och kan därför visa en 
gradvis färgförändring över ett brett pH-intervall.

En vanlig universalindikator är en blandning av kresolftalein, fenolftalein, 
naftolftalein, bromtymolblått, metylrött och metylorange. Denna indikator 
ändrar färg inom ett pH-intervall från ungefär 3,0 (rött) till 11,5 (blått). En 
annan universalindikator är Yamadas universalindikator.

Kväveoxider

Kväveoxider bildas när bränsle förbränns i luft tillsammans med en het 
låga. Vid den höga temperaturen bildar då luftens kvävgas och syrgas 
tillsammans kväveoxid (kvävemonoxid). Med reaktionsformler skrivs 
detta:
N2 + O2 → 2 NO (kväveoxid)
Reaktionen mellan luftens kvävgas och syrgas kräver mycket energi för 
att ske. Ju högre temperatur desto mer kväveoxid bildas. Kväveoxiden 
kan sedan bilda kvävedioxid (NO2) genom att reagera vidare med luftens 
syre.2 NO + O2 → 2 NO2

Tillsammans kallas NO och NO2 för NOX. Kväveoxiderna (NOX) bildar 
sedan tillsammans med kolväten det som kallas fotokemisk smog. Detta 
förekommer då det är mycket trafik i stora städer och samtidigt varmt, 
soligt och liten rörelse i luften. Kväveoxiderna kan också reagera vidare 
och bilda salpetersyra (HNO3) som sedan följer med regnet som surt regn. 
För att minska bildandet av kväveoxider kan man sänka temperaturen i 
förbränningssystem. Nackdelen med detta är dock att man får en sämre 
förbränning av bränslet. På senare tid har man istället börjat använda sig 
av katalysatorer i bensindrivna fordon. Katalysatorn "tar hand om " 
oförbrända kolväten och kväveoxider och det bildas kvävgas, syrgas och 
koldioxid istället.2 NO → N2 + O22 CO + O2 → 2 CO2 (koldioxid)
Det är viktigt att använda motorvärmare på vintern ty annars fungerar inte 
katalysatorn riktigt bra. Då motorn är kall klarar katalysatorn inte av sitt 
jobb, men då motorn är varm elimineras 80-90% av kolväten, CO och NOX 

från avgaserna. Katalysatorn är mycket viktig eftersom närmare 80% av 
kväveoxiderna kommer från transporter och arbetsmaskiner. Sjöfartens 
andel av utsläppen har ökat medan vägtrafikens minskat tack vare just 
katalysatorer i bilar. Trots en minskning är dock vägtrafiken den "största 
boven i dramat". Idag är det dock endast 50% av bilarna som har 
katalysator så utsläppen kan minskas ytterligare i framtiden.
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Svaveldioxid

Största delen av all svaveldioxid (SO2) kommer från olika typer av 
förbränning eftersom svavel förekommer som en förorening i det som 
förbränns. Svavelutsläppen i Sverige kommer från förbränning av olja vid 
exempelvis uppvärmning av hus och andra lokaler. Utsläpp kommer även 
från massa- och pappersindustri och från sten- och jordindustri. Sjöfarten 
står för den största delen av svavelutsläppen inom transportsektorn 
eftersom man ofta använder olja med högt svavelinnehåll för att driva 
fartygen. Eftersom bränslet inom vägtrafiken innehåller lite svavel kommer 
endast en liten del av svavelutsläppen från vägtrafik.
Vid förbränningen reagerar svavlet med luftens syre och det bildas 
svaveldioxid. Denna kan sedan i sin tur reagera vidare med vatten så att 
det till sist bildas svavelsyra.S + O2 → SO2(g) (svaveldioxid)2 SO2(g) + 
O2(g) → 2 SO3(g) (svaveltrioxid)SO3(g) + H2O(aq) → H2SO4 (aq) 
(svavelsyra)
För att minska emissionerna (utsläppen) av svaveldioxid kan man 
använda sig av bränslen som innehåller liten mängd svavel, som 
exempelvis naturgas. Dessa bränslen är dock dyrare än bränslen av 
sämre kvalitet - med större svavelinnehåll. Ett annat sätt att minska 
utsläppen av svaveldioxid är att istället använda så kallade "scrubbers". I 
dessa reagerar den bildade svaveldioxiden med kalciumkarbonat så att 
det bildas kalciumsulfit (CaSO3) vilken oxideras vidare av syre till gips 
(CaSO4). Ungefär 90% av den bildade svaveldioxiden kan tas bort i en 
sådan process. Med reaktionsformler skrivs processen:CaCO3 + SO2 → 
CaSO3 + CO2CaSO3 + ½ O2 → CaSO4

Försurning av mark och vattendrag

Som tidigare nämnts påverkar surt regn vår miljö. Hur stor skada som 
sker på biologisk liv beror till stor del på vilket typ av mark som finns i 
området. Områden som har en berggrund av kvarts eller granit drabbas 
mer av surt regn än områden med en kalkrik mark, eftersom denna 
marktyp har en förmåga att neutralisera det sura regnet. Sverige är därför 
ett drabbat land eftersom mineralen i det svenska urberget har liten 
förmåga att neutralisera syror. En mark rik på kalk innehåller istället basen 
kalciumkarbonat (CaCO3) vilken reagerar med syran. På detta sätt löses 
marken upp och det är precis samma reaktion som sker då surt regn faller 
på statyer av marmor och kalksten. Detta kan vi se genom att öron, näsor 
och andra fina detaljer ofta är förstörda.
CaCO3(s) + H+(aq) → Ca2+(aq) + HCO3

-(aq)
HCO3

- (aq) + H+(aq) → H2CO3(aq) → CO2(g) + H2O(aq)
Många sjöar och livet i dessa har också påverkats negativt av surt nedfall. 
För att förhindra försurning av sjöar och andra vattendrag har man därför 
börjat kalka dessa. Kalkningen görs genom att kalksten eller 
kalciumhydroxid, Ca(OH)2, tillsätts till vattnet vid upprepade tillfällen så att 
ett acceptabelt pH-värde bibehålls.Ca(OH)2 (s) + 2 H+(aq) → Ca2+(aq) + 2 
H2O(l)
Ofta är de försurade sjöarna kristallklara och man har svårt att tro att det 
är något fel med dem. Anledningen till det klara vattnet är dock att den 
mesta växtligheten dött i den sura miljön. Olika fiskarter klarar också av 
en sur miljö på olika sätt. Få arter överlever ett pH lägre än 5 och yngre 
fiskar är mer känsliga än äldre fiskar vilket är negativt för reproduktionen.
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Aluminiumjoner i surt vatten

Aluminium & Alzeimer
Al3+ är inte bara farlig för fiskar utan har också kopplats samman med 
sjukdomen alzeimer hos oss människor. Hos patienter med denna 
sjukdom har förhöjda aluminiumhalter hittats i hjärnan. Man vet dock inte 
om Al3+ är en orsak till sjukdomen eller en uppkomst av denna. För att vi 
dock skall slippa få i oss Al3+ i onödigt höga halter kan man till exempel 
tänka på att inte koka rabarberkräm eller sylt i aluminiumkastruller. 
Anledningen till detta är att det finns organiska syror i rabarber och bär 
som medför att aluminium kan frisättas från kastrullens oxidskikt.I normala 
fall är koncentrationen av aluminiumjoner (Al3+) ganska låg i vanligt vatten. 
Detta beror på att aluminium finns i form av en svårlöslig 
aluminiumhydroxid Al(OH)3. Om pH dock sjunker så frigörs mer Al3+ till 
vattnet och man brukar tala om att koncentrationen av dessa joner ökar 
med en faktor 1000 då pH-värdet sjunker med en enhet från exempelvis 7 
till 6. Att surt vatten medför skador på bl.a. fisk beror troligtvis på de 
aluminiumjoner som finns lösta i vattnet vid låga pH-värden. Aluminium 
har nämligen en förmåga att kunna fästa till fiskens gälar och på så sätt 
bilda en hinna på dessa. Detta förhindrar ett normalt syreupptag för fisken 
vilket innebär en snabb och säker död.

Försurningen och framtiden

I nordöstra USA och nordöstra Europa ligger nederbördens 
genomsnittliga pH-värdet på 4,5 under ett år. På vissa ställen där det finns 
många källor till utsläpp av svavel- och kväveinnehållande oxider har pH 
kunnat vara så lågt som 1,5. Den sura nederbörden är ett internationellt 
problem eftersom regn och snö inte känner till landgränser. Eftersom de 
sura gaserna följer med vinden kan de transporteras långa vägar. De 
utsläpp som vi har i Sverige märks i andra länder och den försurning som 
finns hos oss i Sverige beror till stor del på utsläpp från andra länder. 
Trots att vi i Sverige har relativt lite utsläpp av de försurande gaserna så 
är närmare 4000 av våra 100 000 sjöar tomma på fisk. Ytterligare 14 000 
sjöar är sedan lite till mycket försurade.
Då ett lands utsläpp påverkar andra länder är det viktigt att man inför 
restriktioner som gäller över landgränserna. Försurningsproblemet är ett 
problem för hela världen och man måste enas om krav och regleringar. 
Det kan göras effektivare inom organisationer som exempelvis EU där 
många länder är inblandade. Till följd av uppställda krav och mål för 
reducering av gaserna håller utsläppen av svaveldioxid och kväveoxider 
lyckligtvis på att minska. I Sverige har t.ex. svavelutsläppen minskat med 
80 % sedan 1980 och det är endast ett fåtal länder som minskat 
utsläppen ännu mer. Svenska kväveutsläpp har dock endast minskat med 
20 % sedan 1980, vilket inte är tillräckligt eftersom kravet varit att 
utsläppen skulle minskas med 30 % mellan 1980 och 1995. Det är 
således ett flertal andra europeiska länder som minskat sina utsläpp mer 
än Sverige.
För att minska på luftföroreningar i framtiden finns det mycket att göra. 
Som tidigare nämnts är det viktigt med lagar och restriktioner som gäller i 
de flesta länder. Det är nödvändigt att se till att få effektiva 
förbränningsprocesser och att få bort föroreningarna från det som skall 
förbrännas. Olika reningsmetoder bör därför utvecklas och bli bättre. Vi 
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kan också börja använda alternativa energikällor och använda mindre 
energi. Vi måste tänka på våra framtida generationer… innan det är för 
sent! 
Hämtad från http://school.chem.umu.se/Experiment/58
_____________________________________________________________________________
Det sura regnet avtar

Mellan perioderna 1990–2010 minskade nedfallet av svavel över Sverige med 70 procent. 
Någon statistiskt säkerställd minskning av nedfallet av kväve har inte kunnat konstateras. 
Men för att stoppa försurningen krävs att utsläppen minskar ännu mer.

Luftföroreningar färdas med vindarna tio- eller hundratals mil från utsläppskällan innan de 
faller ned till marken som regn, snö eller torrt nedfall. Den största utsläppskällan idag är 
internationell sjöfart, där bränslen med högre svavelhalt och dålig kväverening används.De 
länder vars utsläpp påverkar Sverige mest kommer från Polen, Tyskland, Ryssland och 
Storbrittaninen.

Det kraftigaste sura nedfallet i Sverige drabbar de nederbördsrika delarna av västra 
Götaland.

Utsläpp av svavel, kväveoxider och ammoniak i Sverige
Utsläppen av svavel är den viktigaste källan till försurningen. Utsläppen uppstår vid 
förbränning av olja och kol vid transporter, energiproduktion och industriell 
verksamhet.Utsläpp av kväve sker vid all förbränning. Den största källan är transporter. 
Andra stora källor är förbränningsanläggningar, industriell verksamhet och 
arbetsmaskiner. 

Utsläpp av ammoniak kommer främst från jordbruket.

Hämtad från http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Mark/Forsurning/Det-sura-regnet-
avtar/

Försurning Orsaker till försurning 
ph anger vattnets surhet 

Surheten i ett vatten bestäms av koncentrationen vätejoner (H+). En högre koncentration innebär 
surare vatten. I relation till koncentrationen vätejoner är pH-skalan omvänd. Detta innebär att ett 
lågt pH anger en hög koncentra- tion, det vill säga ett surt vatten. pH är ett logaritmiskt mått på 
vätejonkon- centrationen. En minskning av pH-värdet med en enhet motsvarar därför en 
tiodubbling av mängden vätejoner. 

Naturlig försurning och försurning orsakad av människan 

Försurning innebär att vattnets pH-värde minskar över tiden. Försurningen kan vara orsakad av 
naturliga processer eller av människans aktiviteter. Den naturliga försurningen är en långsam 
process som påbörjades efter den senaste istiden. När isen smälte täcktes berggrunden av 
mineraljord utan jordmån och vegetation. Efterhand minskade mängden basiska ämnen i marken 
till följd av vittring, urlakning och upptag i vegetationen. Dessutom tillfördes vätejoner från 
växternas näringsupptag samt naturliga syror från nedbrytningen av växtmaterial (humusämnen). 
Dessa processer medförde en naturlig sänkning av pH-värdet i marken och i sjöar och vattendrag. 

Till följd av olika naturgivna förutsättningar har den naturliga försur- ningen inneburit att landets 
sjöar och vattendrag naturligt uppvisar stora variationer i pH. Mörkt brunfärgade sjöar kan ha pH-



värden ner mot 4, medan sjöar i områden med kalkrika jordar kan ha pH-värden upp mot 8. Det är 
dessutom vanligt att pH-värdet uppvisar en naturlig säsongsvariation. Särskilt uttalat är detta i 
vattendrag, där pH vanligen sjunker i samband med höga flöden. Detta beror på att en större andel 
vatten transporteras ytligt i marken där pH-värdet är lägre än i de djupare marklagren. 

I jämförelse med den naturliga försurningen uppvisar den som orsakats av människan ett betydligt 
snabbare förlopp. Människans bidrag till försur- ningen är främst orsakad av utsläpp vid 
förbränning av kol och olja. Till för- surningen bidrar även ett intensivt nyttjande av skogsråvara. 

Svavel från kol och olja ger surt regn 

Kol, olja och naturgas benämns fossila bränslen. Dessa har ursprungligen bil- dats av döda växter 
och djur. Fossila bränslen innehåller en mindre mängd svavel. I samband med förbränning frigörs 
svavel i form av svaveldioxid (SO2). Om rökgaserna inte renas sprids svaveldioxid till atmosfären 
där den omvandlas till svavelsyra, vilket sänker pH-värdet. I atmosfären kan de sura ämnena 
transporteras hundratals kilometer innan de når marken i form av sur nederbörd. 
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vegetationen motverkar kvävets försurningseffekt 

Kvävets roll i försurningen är mera komplex. Kväveoxider (NOx) släpps ut vid all typ av 
förbränning, vilket beror på en reaktion med det kväve som natur- ligt finns i luften. I atmosfären 
övergår kväveoxiderna till salpetersyra och för- surar nederbörden på samma sätt som svavel. 
Kväve når marken i form av nitrat (NO3), vilket är ett begärligt växtnäringsämne. I samband med 
upptag 

i vegetationen sker en neutralisering av den syra som frigörs i atmosfären. Kväveoxider bidrar 
därför bara till försurning i ett läge där vegetationen inte förmår att ta upp mera kväve. Detta brukar 
benämnas kvävemättnad. Indirekt kan dock kvävets gödande effekt bidra till försurning via en ökad 
tillväxt av skog. 

Kväve tillförs även atmosfären i form av ammoniak (NH3) från djur- hållning. Ammoniak är ett 
alkaliskt ämne som höjer pH-värdet i nederbör- den när det omvandlas till ammonium (NH4). Den 
pH-höjande effekten går dock förlorad i samband med att ammonium omvandlas till nitrat. Kväve 
från ammoniak bidrar till risken att uppnå kvävemättnad. Kvävemättnad leder till läckage av nitrat 
ut till sjöar och vattendrag. Även i områden med högt nedfall av kväve är nitrathalterna i ytvatten 
förhållandevis låga. Endast i sydvästra Sverige finns områden där kväveläckaget bidrar signifikant 
till försurningen. 

Skogens tillväxt försurar marken 

Genom fotosyntes i barr och blad bildar träden kolhydrater som används för tillväxt och 
livsuppehållande processer. Träden behöver också näringsämnen och vatten som hämtas i 
marken via rötterna. De viktigaste näringsämnena utgörs av kväve, fosfor, kalium, kalcium och 
magnesium. Näringsämnena tas upp i form av joner, dvs. laddade ämnen. I utbyte avsöndrar 
träden andra joner. Vid upptag av positivt laddade näringsämnen avges vätejoner, vilket för- surar 
marken. Vid upptag av negativt laddade näringsämnen avges joner som höjer pH-värdet i marken. 
I normal svensk skogsmark dominerar upptaget 

av positivt laddade joner, vilket innebär att trädens tillväxt försurar marken. När barr, grenar och 
stammar dör och bryts ned frigörs en stor del av närings- ämnena varvid pH-värdet i marken 
återställs. 

uttag av skogsråvara gör att försurningseffekten består 



Uttag av skogsråvara innebär att den försurande effekten av trädens till- växt består. Med uttaget 
följer de näringsämnen av kalcium, magnesium och kalium som träden tagit upp. Tillsammans med 
natrium kallas dessa för baskatjoner. Baskatjonerna har stor betydelse för markens förmåga att 
neu- tralisera syra. Vid neutralisering av sur nederbörd förbrukas delar av mar- kens förråd av 
baskatjoner och ersätts av vätejoner. Detta brukar beskrivas som att markens basmättnad 
minskar. I landets mest försurade områden har basmättnaden minskat avsevärt under de senaste 
decennierna. En fullständig återhämtning från försurning förutsätter att basmättnaden återställs till 
natur- 
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lig nivå. Detta sker genom att nya baskatjoner frigörs via vittring av markens mineral. Uttag av 
skogsråvara innebär att markens återhämtning blir långsam- mare eller helt uteblir 

Biologiska effekter av försurning 
Försurningen påverkar djurens saltbalans 

Påverkan på osmoreglering (salt- och vattenbalans) är den faktor som ofta anges som den 
viktigaste fysiologiska effekten vid försurning. Djur som lever i sötvatten reglerar aktivt kroppens 
innehåll av vatten och joner, exempelvis natrium, klorid och kalcium. Orsaken är att sötvatten har 
betydligt lägre kon- centration av salter (joner) än djuren. Detta leder till att djuren ständigt förlo- rar 
joner via hud och gälar samtidigt som vatten läcker in. För att kompensera detta sker ett aktivt 
upptag av joner, vilket kräver energi. Sänkningen av pH- värdet medför både en ökad förlust av 
joner och ett försämrat upptag. 

Försämrad kläckning av fiskrom 

I detalj är de fysiologiska effekterna bäst kända på fisk. Förenklat är rommen mest känslig för lågt 
pH, medan yngel och vuxen fisk är känsligast för alumi- nium. Fiskrommens förmåga att utvecklas i 
surt vatten varierar mellan olika arter. Om pH-värdet blir för lågt i ägget inaktiveras ett enzym som 
har till uppgift att bryta ner äggskalet. Detta resulterar i att rommen inte kläcks. 

aluminium angriper fiskens gälar 

Vid låga pH-värden kan aluminium frigöras i marken och transporteras ut i sjöar och vattendrag i 
form av laddade aluminiumjoner. Aluminiumets kemi är pH-beroende och jonerna fälls ut om pH 
höjs. Detta kan ske på fis- kens gälar där ytskiktet har ett högre pH än kringliggande vatten. 
Genom att utsöndra slem kan aluminiumhalten reduceras, men detta försämrar syreupp- 
tagningen. Konsekvensen blir att fisken drabbas av syrebrist till följd av att såväl aluminium som 
slem blockerar gasutbytet. Aluminium kan också skada gälens cellmembran, vilket leder till en 
ökad förlust av joner. I ett försurat vatten med aluminium påverkas fisken i normalfallet av bägge 
dessa proces- ser, vilket leder till både syrebrist och förlust av salter. Aluminium och andra metaller 
påverkar också andra vattenlevande djur, sannolikt vanligen i form av utfällningar på kroppen. 
Detta kan skada eller täppa till vitala organ, vilket ytterligare kan försvåra upptaget av salter och 
försämra syreupptagningen. 

Känsligheten varierar mellan arter 

Olika djurarter har varierande förmåga att leva i vatten med olika pH-värden. En del arter kan inte 
överleva vid pH lägre än 5,5, medan andra tål pH-vär- den ner mot 4,0. Detta är en evolutionär 
anpassning som skett under mycket lång tid. Inom nästan alla organismgrupper finns arter som 
påverkas om pH- 
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värdet sjunker. Bland fiskarna är lax och mört de känsligaste, medan gäddan är mycket tålig. Arter 
som försvinner ersätts endast till en liten del av andra, vilket innebär att artantalet minskar. För 
långlivade arter kan åldersstrukturen påverkas, vilket beror på att reproduktion och ynglen är 
känsligare än vuxna individerna. Därmed kan bestånden komma att domineras av äldre individer. I 
avsaknad av konkurrens från yngre individer kan de äldre bli mycket gamla och storvuxna, vilket är 
typiskt för försurningspåverkade mörtbestånd. 
Bland fiskar som lever i sjöar är mörten den mest försurningskänsliga. Om pH sjunker under 6,0 kan reproduktionen 
påverkas. Foto: Tobias Haag. 

många faktorer påverkar effekterna på djur och växter 

Mängder av både kemiska och biologiska faktorer är avgörande för försur- ningens effekter på livet 
i sjöar och vattendrag. Ur en kemisk synvinkel påver- kas effekten av hur mycket pH minskar, inom 
vilket intervall pH minskar, om minskningen i pH uppträder under korta perioder eller konstant samt 
i vilken grad giftigt aluminium ökar. Dessutom kan effekten påverkas av exempel- 

vis vattnets temperatur, jonstyrka samt innehåll av humusämnen. Effekterna på djur och växter 
beror primärt på den fysiologiska påverkan som följer av den kemiska förändringen. Därutöver 
uppträder en mängd sekundära effekter beroende på att arter påverkar varandra och har olika 
roller i ekosystemet. 

tusentals utslagna fiskbestånd 

Det är inte känt i hur många sjöar och vattendrag som försurningen påver- kat djur och växter. 
Brodin (1996) anger att mellan 7 000 och 9 000 sjöar kan ha förlorat mer än 20 procent av sina 
arter till följd av försurning. Siffrorna bygger inte på faktiska observationer av försvunna arter, utan 
är skattade från minskningen av pH. För fisk och flodkräfta finns även underlag i form av faktiska 
observationer från allmänheten. Dessa insamlades i samband med en enkätundersökning som 
genomfördes av Fiskeriverket under 1996 (Appelberg et al 2004). För ungefär 11 procent av 
sjöarna angavs att fisk- 
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bestånden skadats eller försvunnit till följd av försurning. I Västra Götalands, Värmlands, 
Kronobergs och Kalmar län hade fiskbestånden påverkats i unge- fär hälften av alla sjöar. I 
Halland var över 70 procent av sjöarna påverkade. 

Mörten är den sjölevande fiskart som är känsligast för försurning. Med utgångspunkt i samma 
enkätundersökning beräknade Tammi et al (2003) att mört försvunnit från drygt 1 100 sjöar till följd 
av försurning. Abborren är mindre känslig, men samtidigt vanligare. Detta är förklaringen till att 
anta- let utslagna abborrbestånd uppgår till ungefär samma nivå som för mört. Underlaget 
innefattade inte sjöar under fyra hektar och utgör därför inte en totalbild av försurningens effekter 
på fisk. 

Flodkräftan är mycket känslig för försurning. Redan vid pH-värden under 6,0 försämras upptaget 
av kalcium, vilket behövs för uppbyggnaden av skalet. Även reproduktionen är mycket känslig. I 
enkätundersökningen angavs att flodkräftan försvunnit eller minskat i drygt 200 sjöar till följd av 
försurning (Appelberg et al 2004) 

För vattendrag finns inga rikstäckande studier. Från regionala studier finns bland annat en 
skattning att hälften av laxproduktionen på Västkusten skulle gått förlorad till följd av försurning om 
inte kalkning inletts (Appelberg et al 1989). 
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