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WP3 Forskningsfrågor (eng)
• Are there increasing risks for ozone impacts on sub-arctic
vegetation due to high spring ozone concentrations?

• What are the effects of ozone on the growth and carbon
sequestration of forests in northern Europe?
• What are the long-term effects of nitrogen deposition on
biodiversity and ecosystem services in northern Europe?
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Analys av ozonmätningar 2013-2018 i södra Sverige

Johansson et al., 2020. The European heat wave
of 2018 and its promotion of the ozone climate
penalty in southwest Sweden. BER 25, 39-50.

Den varma och torra sommaren 2018 bidrog till
förhöjda ozonhalter i södra Sverige
Uppsala
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Förändringar i växtsäsongsstart med variationer i klimat (1993-2009)

Andersson et al., 2020.
Karlsson et al., 2020.

Växtsäsongstarten inträffar allt tidigare under året i
Sverige
Uppsala
Universitet

Latitudberoende i säsongsvariationen hos marknära ozon

Andersson et al., 2017. Reanalysis of and attribution to near-surface ozone concentration in
Sweden dyring 1990-2013. Atmos. Chem. Phys. 17.
Klingberg et al., 2019. Observed annual ozone maximum and minimum in central and northern
Europé – latitude dependence and temporal trends. BER 24.

• De högsta ozonhalterna inträffar tidigare
under året i norra Europa/Sverige
• Vårtoppen i ozon inträffar allt tidigare på
året i Sverige, starkast är förändringen i
Norrland
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Ozonexponering vid växtsäsongsstart

Klingberg et al., 2019. . Observed annual ozone maximum and minimum in
central and northern Europé – latitude dependence and temporal trends.
BER 24.
Andersson et al., 2020.

• En större andel av växtexponeringen inträffar i
närheten av vårtoppen i norra Europa jämfört i
söder
• Trenden är mot ett svagare överlapp mellan
växtsäsong och årets maximala ozonhalt i
Norrland. Växtsäsongstart förändrats
långsammare än årets maximala ozonhalt.
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Orsak till förändrad säsongsvariation i marknära ozon i norra Sverige

month

Andersson et al., 2017. Reanalysis of and attribution to near-surface ozone
concentration in Sweden dyring 1990-2013. Atmos. Chem. Phys. 17.
Andersson et al., 2020.

De ökande ozonhalterna under våren beror på
förändrat klimat, minskade utsläpp i Europa och
ökande hemisfärisk bakgrund. Speciellt viktig visar sig
minskat snötäcke/kyla i maj vara för tidigare vårtopp i
ozon. De minskade utsläppen har bidragit till att minska
exponeringen under växtsäsongen.
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Är nordlig alpin växtlighet mer känslig för ozonexponering?
Ja?
Höga ozonhalter dygnet runt
Ljust dygnet runt under sommaren
Nej?

Vegetationen är lägre
Långsam tillväxt
Hög kvot mellan biomassa och lövyta

Karlsson et al., 2020.

Alpin växtlighet i Sverige är troligen inte känsligare för
ozonexponering än i övriga Sverige
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Statistiskt samband för grantillväxt och marknära ozon
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Karlsson et al., 2020b.

Årlig tillväxt hos granskog i södra Sverige minskar med
torka och resultaten indikerar även en ökad tillväxt med
mer kvävenedfall och högre temperaturer. För
ozonexponering och växtsäsongsstart visade sig
dataunderlaget vara för litet för att dra statistiskt säkra
slutsatser.
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Nationell kvävebudget 2015 – Atmosfären
En del av total kvävebudgetsammanställning
(under CLRTAP)
139 kton

49 kton

21 kton

70 kton
160
kton

Moldan et al., 2020. Report.
Total kvävedeposition i Sverige är ca 160kton 2015. Vi
Alpfjord and Andersson, 2017. SMHI report
importerar 139 kton från andra områden och emitterar
nr 2017/15.
https://www.smhi.se/data/miljo/atmosfarskemi

70 kton varav 49 kton exporteras.
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Nationell kvävebudget 2015 – Atmosfären
Kvävedeposition till olika ekosystem i Sverige
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Moldan et al., 2020. Report.
Alpfjord and Andersson, 2017. SMHI report De ekosystem som mottar störst kvävedeposition i
nr 2017/15.
Sverige år 2015 är gran och tallskog, samt vattenytor
https://www.smhi.se/data/miljo/atmosfarskemi

och jordbruk.
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Förändring i kvävedeposition i Sverige från 1983 till 2015

skog
vatten
jordbruk

Andersson et al., 2018. Long-term sulfur and nitrogen deposition in Sweden.
1983-2013 reanalysis. SMHI report..
Andersson et al., 2020.
Moldan et al., 2020. IVL report.

https://www.smhi.se/data/miljo/atmosfarskemi

Kvävedepositionen har minskat sedan mitten av
1980-talet i Sverige, orsakat framför allt orsakat
av emissionsminskningar. Minskningen är ca 30%
för alla ekosystem över perioden.
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Modelljämförelse av trender i
ozon, deposition och partiklar EDTRENDS under TFMM

Colette et al., 2017.
Vivanco et al., 2018.
Otero et al., 2018.
Theobald et al., 2019.
Ciarelli et al., 2019a.
Ciarelli et al., 2019b.

Vi har deltagit i arbetsgruppen eurodelta trends
under CLRTAP (TFMM) och bidragit till ökad
kunskap om trender över 1990-2010, de största
osäkerheterna i forskningsframkanten och vilken
modell- och emissionsförbättring som behövs.
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Kvävegödsling av skog – påverkan på biologisk mångfald
•

Stadmark J., et al. Vegetationsförändringar på grund av
kvävenedfall Kvävegödslingsförsök i Sverige IVL 2020 in
prep.
Moldan F, et al. 2018. Experimental addition of nitrogen
to a whole forest ecosystem at Gårdsjön, Sweden
(NITREX): Nitrate leaching during 26 years of treatment.
Env. Poll. 242 (2018) 367e374.

•

Vi har sammanställt kunskap om förändringar
i skogsekosystem orsakade av kvävegödsling.
Lavar och mossor minskar oftast, kärlväxter
mindre entydiga, antal arter minskar sällan;
men det finns alltför få experiment med fokus
på skyddsvärda arter, för att dra generella
slutsatser om påverkan på biologisk mångfald.
I långtids-gödslade Gårdsjön är förändringen
långsam, men även innan gödningsstart har
den erfarit stor kvävetillförsel via atmosfären,
så slutsatserna är inte generaliserbara för
mellersta och norra Sverige.
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Slutsatser – marknära ozon
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Den varma och torra sommaren 2018 bidrog till förhöjda ozonhalter i södra Sverige
Växtsäsongstarten inträffar allt tidigare på året i Sverige
De högsta ozonhalterna inträffar tidigare under året i norra Europa/Sverige
Vårtoppen i ozon inträffar allt tidigare under året i Sverige, starkast är förändringen i Norrland
Vårtoppen i ozon utgör en större andel av årlig exponering i norra Europa.
Trenden är mot ett svagare överlapp mellan växtsäsongsstart och årets maximala ozonhalt i
Norrland. Växtsäsongstart förändrats långsammare än årets maximala ozonhalt.
De ökande ozonhalterna under våren beror på förändrat klimat, minskade utsläpp i Europa
och ökande hemisfärisk bakgrund. De minskade utsläppen har bidragit till att minska
exponeringen under växtsäsongen.
Alpin växtlighet i norra Sverige är troligen inte känsligare för ozonexponering än i övriga
Sverige
Årlig tillväxt hos granskog i södra Sverige minskar med torka och resultaten indikerar även en
ökad tillväxt med mer kvävenedfall och högre temperaturer. För ozonexponering och
växtsäsongsstart visade sig dataunderlaget vara för litet för att dra statistiskt säkra slutsatser.
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Slutsatser – kvävedeposition
•

Vi har kartlagt Sveriges atmosfäriska budget för kväve, som en del av CLRTAPs
arbete. Nu är 4 av 8 delar klara nationellt.
•
•
•

•
•

•

Total kvävedeposition i Sverige är ca 160kton 2015. Vi importerar 139 kton från andra
områden och emitterar 70 kton varav 52 kton exporteras.
De ekosystem som mottar störst kvävedeposition i Sverige är gran och tallskog, samt
vattenytor och jordbruk.
Kvävedepositionen har minskat sedan mitten av 1980-talet i Sverige, orsakat framför allt
orsakat av emissionsminskningar. Minskningen är ca 30% över perioden.

Vi har deltagit i arbetsgruppen eurodelta trends under CLRTAP (TFMM) och bidragit
till ökad kunskap om trender över 1990-2010, de största osäkerheterna i
forskningsframkanten och vilken modell- och emissionsförbättring som behövs.
Vi har sammanställt kunskap om förändringar i skogsekosystem orsakade av
kvävegödsling. Lavar och mossor minskar oftast, kärlväxter mindre entydiga, antal
arter minskar sällan; men det finns alltför få experiment med fokus på skyddsvärda
arter, för att dra generella slutsatser om påverkan på biologisk mångfald.
I långtids-gödslade Gårdsjön är förändringen långsam, men även innan
gödningsstart har den erfarit stor kvävetillförsel via atmosfären, så slutsatserna är
inte generaliserbara för mellersta och norra Sverige.
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Several articles in preparation …
Andersson, C., et al. 2020. A shift in spring peak near-surface ozone at European high northern latitudes: possible causes and impacts on vulnerable ecosystems and human health. Manuscript.
Karlsson m. fl., 2020a. The vulnerability of northern European vegetation to ozone damage. Manuscript.
Karlsson m. fl., 2020b. Analysis of the impacts of nitrogen deposition, ozone and meteorological parameters on stem radial growth of Norway spruce in southern Sweden. Manuscript.
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