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Abstract 
Anthropogenic emissions of acidifying substances, mainly sulfur dioxide, during the second 
half of the 20th century caused a widespread acidification of many European freshwater 
environments. Even relatively remote areas, such as inland northern Sweden, experienced 
reduced pH-values, much due to low buffering capacity in the environment. Extensive liming 
has taken place in Sweden over the past fifty years to counteract negative effects on limnic 
ecosystems. Despite a general increase in pH over the last decades, problems with 
acidification still occur. However, this can be hard to separate from natural acidity due to a 
large landscape variability. This study aims at describing the temporal and spatial variation 
of pH and pH-related parameters in Bastuån, a 46 km2 watershed in Jämtland, Sweden, 
which is being investigated for future liming measures. Existing water chemistry data sets 
were analyzed and extended with an additional field study, sampling the twelve largest 
tributaries to Bastuån. Results show that pronounced high and low pH values has become 
increasingly rare while the average is basically unchanged between 1999 and 2017. Low pH is 
mainly associated with high discharge during snowmelt or rain events. Anthropogenic SO42- 
concentrations seems to contribute relatively little to pH-depressions while organic acids 
plays a more important role. Large water chemical variations in the tributaries indicate that 
several different biological and physical properties within the watershed regulates pH. 
However, any credible function that can predict pH using such properties remains to be 
found.  
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1 Inledning 
 
1.1 Bakgrund 
pH i naturliga vatten påverkas av en mängd olika parametrar. Koncentrationen av 
baskatjoner, alkalinitet, sulfat- och nitrathalt, partialtrycket av koldioxid och halten av 
organiska syror är några av de viktigaste. Beroende på bland annat klimat, läge i landskapet, 
geologi, markanvändning och årstid så varierar den inbördes inverkan från dessa olika 
parametrar (Jansson och Ivarsson 1994; Ivarsson och Jansson 1995; Laudon 2000; Ågren et 
al. 2010; Kram, Hruška och Shanley 2012). Under andra halvan av 1900-talet uppdagades 
att ökade antropogena utsläpp av svaveldioxid och kväveoxider hade bidragit till försurning 
av land- och vattenmiljöer i norra Europa (Mylona 1996; Hansen et al. 2013). Båda dessa 
gaser reagerar med vatten i atmosfären och bildar då svavel- respektive salpetersyra vilket 
resulterar i sänkt pH i nederbörden. Merparten av kvävenedfallet tas upp av vegetationen 
medan det mindre växtbegärliga svavlet i högre grad transporteras vidare genom marken till 
grund- och ytvatten (Bernes 1991). På grund av långväga transport i atmosfären har även 
avlägsna platser långt från utsläppskällor påverkats av försurande deposition. Sedan kulmen 
nåddes på 1970-talet har svaveldepositionen reducerats med cirka 90 procent i Sverige och 
kvävedepositionen minskat något (Naturvårdsverket 2010; Hansen et al. 2013). Även norra 
Sveriges ytvatten drabbades av sjunkande pH-värden under andra hälften av 1900-talet trots 
en relativt sett liten atmosfärisk deposition (Ahl 1991; Bernes 1991). 
 
Studier i början av 1970-talet visade att akvatiska ekosystem tagit stor skada av den 
antropogena försurningen, med bland annat fiskdöd som följd (Almer 1974; Schofield 1976). 
Därför började man 1977 sprida kalk (CaCO3) i svenska sjöar, vattendrag och våtmarker för 
att motverka pH-sänkningen. När kalk löses i vatten binds vätejoner till de dissocierade 
karbonatjonerna vilket effektivt höjer pH-värdet. Fram till slutet av 1990-talet ökade 
spridningen av kalk kontinuerligt i Sverige men sedan dess har den minskat i takt med 
minskande försurningsproblem, men ännu läggs stora summor statliga medel på kalkning 
årligen (Naturvårdsverket 2010). Mellan 2012-2016 låg utgifterna på drygt 150 miljoner 
kronor per år för landet som helhet (Havs- och Vattenmyndigheten 2017).  
 
I norra Sverige domineras berggrunden av svårvittrade graniter och gnejser vilket leder till 
jonsvaga sjöar och vattendrag som är känsliga för tillskott av vätejoner. Vidsträckta 
barrskogar och en hög andel torvmark i landskapet gör att vattnet får ett högt innehåll av löst 
organiskt kol (DOC) och organiska syror (Ivarsson och Jansson 1995). Kombinationen av en 
“fattig” geologi och höga halter organiska syror gör att många vattendrag och sjöar även utan 
inblandning av antropogen försurning har ett lågt pH-värde, något som måste beaktas vid 
beslut gällande kalkningsåtgärder (Laudon 2000; Laudon et al. 2001). Vattenkemin i 
fjällkedjans vattendrag skiljer sig generellt från den i norra Sveriges kust- och inland med 
högre pH-värden, högre alkalinitet och lägre DOC-halter (Bjärnborg 1983; Ivarsson och 
Jansson 1995; Borg och Sundbom 2014). Geologin i fjällkedjan är dock väldigt heterogen 
med stor variation i kemisk sammansättning på lokal nivå (SGU 2018a). Sådana lokala 
skillnader i geokemi kan ha en tydlig påverkan även på vattenkemin (Kram, Hruška och 
Shanley 2012). 
 
Länsstyrelsen i Jämtlands län genomför under 2018 en utredning i Dammåns vattensystem, 
ett 785 km2 stort avrinningsområde som avvattnar Oviksfjällen i Jämtland. Dammåns 
huvudflöde är klassat som Natura 2000-område och både huvudflödet och dess biflöden är 
viktiga reproduktionsplatser för öring i Storsjön. Vid 2015 års bedömning uppnådde 
Dammåns vattensystem varken god kemisk eller god ekologisk status. En orsak till detta kan 
vara försurningsproblem i vissa biflöden, av vilka ett redan varit föremål för tidigare 
kalkningsinsatser. Länsstyrelsen har för avsikt att under rådande vattenförvaltningscykel 
(2015–2021) utföra ett antal åtgärder för att förbättra vattnets status. Ett av de biflöden som 
ingår i den samlade utredningen för Dammån är Bastuån (figur 1).  
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Figur 1. Bastuåns avrinningsområde. Svart stjärna visar Bastuåns läge i Jämtland och röd stjärna sammanflödet 
med Dammån. Svart asterisk är provtagningspunkten för Länstyrelsens pH-logger och manuella prover (N 
6997835; E 444705 (SWEREF 99 TM)). Svart punkt är provtagningspunkten inom IKEU-programmet (N 
6996523; E 444326 (SWEREF 99 TM)). Bilvägen i området hindrade höjdmodellen från att inkludera delar av 
det nordligaste biflödet, därav luckan i kartan och den separat avgränsade delen.  
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Bastuån har sedan 1998 varit ett referensvattendrag inom programmet för Integrerad 
kalkningseffektuppföljning (IKEU), ett nationellt miljöövervakningsprogram med syfte att 
följa upp effekten av kalkning i sjöar och vattendrag (SLU 2018a). Utöver provtagningen 
inom IKEU utför Länsstyrelsen Jämtland under 2018 utökad vattenkemisk provtagning i 
Bastuån för att förbättra kunskapsläget. 
 
1.2 Syfte och frågeställningar 
Målet med denna studie är att utröna den temporala och spatiala variation som finns för pH 
och pH-relaterade variabler i Bastuån och orsaker till denna. Med ökad kunskap är det 
lättare att ta korrekta beslut gällande åtgärder som kalkning. För att nå målet med rapporten 
har tre frågeställningar ställts upp: 
 
●   Hur har pH och de olika parametrar som reglerar pH varierat i Bastuån under de 

senaste 20 åren ? 
●   Vilka säsongsmässiga variationer finns för pH i Bastuån och vad är de bakomliggande 

orsakerna? 
●   Finns det någon skillnad i pH mellan olika biflöden? Går detta att koppla till 

fysiska och biologiska karaktärer i respektive avrinningsområde och hur 
påverkar det i sin tur pH i Bastuån? 
 

 
2 Material och metod 
Studien baseras på befintliga datakällor och kompletteras med egen vattenkemisk 
provtagning. 
 
2.1 Befintliga data 
Två befintliga datamängder har analyserats för temporala trender i vattenkemi. IKEU-datat, 
vilket ger en storskalig bild av variationen under åren 1998-2018, samt Länsstyrelsen 
Jämtlands data (framgent refererat till som LS-datat), som ger en mer detaljerad bild av 
variationen under 2018. Det vattenkemiska datat har analyserats separat med undantag för 
en analys av vattenkemins karaktär under olika flödessituationer. Utöver dessa två 
datamängder har även meteorologiska, hydrologiska och fysikaliska data samt data över 
deposition hämtats från olika källor. 
 
2.1.1 IKEU-data 1998-2018 
Inom IKEU-programmet har prover tagits i Bastuån sedan augusti 1998 och analyserats för 
en mängd olika parametrar. Persson (2015) listar dessa parametrar och de analysmetoder 
som använts. Lokalen för provtagning är belägen 300 m uppströms den vägbro som korsar 
Bastuån (figur 1). Provtagning har skett en gång i månaden sedan starten 1998, med ett fåtal 
undantag. I denna studie används data från augusti 1998 - juli 2018. De parametrar som 
analyserats i denna studie är pH, alkalinitet, färg, TOC, SO42-, Cl-, samt de fyra katjonerna 
Ca2+, Mg2+, Na+ och K+. Dessa fyra benämns i fortsättningen baskatjoner (BC) och innefattar 
den totala laddningskoncentrationen. Alla kemiska analyser har utförts av det ackrediterade 
Laboratoriet för geokemi, SLU, Uppsala (SLU 2018b). 
 
De tio lägsta pH-observationerna i dataserien valdes ut för att analysera kopplingen mellan 
tio föregående dygns nederbörd, organiskt kol och pH. Dessa jämfördes med tio 
observationer ur mätserien som slumpades fram med excelfunktionen RANDBETWEEN. 
Åtta av de tio lägsta pH-observationerna användes även för att karaktärisera vattenkemin 
under regnepisoder, en av fyra flödessituationer som analyserats. Tio februari- och 
marsobservationer 2014-2018 användes för motsvarande karaktärisering av vinterbasflöde, 
då flödet dessa månader antas vara nära årsminimum. 
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2.1.2 Länsstyrelsens data från 2018 
Länsstyrelsens utökade provtagning under 2018 inkluderar en mängd prover från Bastuån. I 
denna studie används data från perioden 5 april–10 september. Under hela denna period har 
en automatisk logger nära Bastuåns utflöde mätt pH en gång i timmen (figur 1). Ett kortare 
uppehåll i mätningarna skedde i juni. Loggern har kontrollerats och kalibrerats av 
Länsstyrelsens personal regelbundet. Mätvärden från loggern presenteras i form av 
dygnsmedelvärden. Även 28 manuella vattenprover har tagits vid platsen för loggern under 
perioden. Den manuella provtagningen har fokuserats på hydrologiska situationer som 
bedömts vara intressanta ur ett vattenkemiskt perspektiv. Följande parametrar har 
analyserats i dessa prover och används i denna studie: pH, alkalinitet, färg, BC, SO42- och Cl-.  
Tio snöprover från avrinningsområdet togs den 11 april på Österfjällets västsluttning, 1160 m 
ö.h. och analyserades för pH och SO42- efter att de slagits samman. Kemiska analyser har 
utförts av Hjortens Lab i Östersund. 
 
Vid karaktärisering av vattenkemin under olika flödessituationer användes mätvärden från 
den 5 och 11 april (vinterbasflöde),  tio värden mellan 19 april-15 maj (vårflod), två värden 
från 25 juni och 26 juli (sommarbasflöde) samt två värden från 30 juli och 6 augusti 
(regnepisoder), vilka analyserades tillsammans med värden från IKEU-datat. 
 
2.1.3 Depositionsdata för sulfat 
Data för deposition av *SO42- (sulfat med icke-marint ursprung) i området är från 
Hundshögen, den närmaste stationen inom krondroppsnätet (IVL Svenska Miljöinstitutet 
2018). Avståndet mellan Hundshögens olika mätstationer och Bastuåns utflöde är ca 20 km. 
Mätningarna inkluderar månadsvärden mellan oktober 1997–december 2017 från två 
observationsplatser; öppen yta på hög höjd (1250 m ö.h.), och granskog (780 m ö.h.) (Pihl 
Karlsson 2018, personlig kommunikation).  
 
Den deponerade mängden *SO42- har konverterats till µekv·l-1 i avrinnande vatten, beräknat 
utifrån den nederbörd som uppmätts i samband med depositionsmätningarna. Sulfat- och 
nederbördsvärden från ytan i granskog har använts för att beräkna uttransporten av 
deponerat *SO42- från den del av Bastuåns avrinningsområde som är beskogad. Motsvarande 
värden från den öppna ytan på hög höjd har använts för resterande del av Bastuåns 
avrinningsområde. I båda fallen har 85% av den uppmätta nederbörden uppskattas avrinna 
varje år (trädskiktets evaporation är redan borträknat) och växtupptag av SO42- har ej 
beaktats. I resultatet visas en arealvägd medelkoncentration för hela Bastuåns 
avrinningsområde som denoteras av *SO42-. 
 
2.1.4 Övriga befintliga datakällor 
Uppgifter om vattenföring, genomsnittlig årsnederbörd och årlig avrinning i Bastuåns 
avrinningsområde har hämtats från SMHI:s vattenwebb (SMHI Vattenwebb 2018). Data för 
temperatur, snödjup och nederbörd är från Höglekardalens mätstation (592 m ö.h.), cirka 8 
km SV om Bastuåns utflöde (SMHI 2018a). Andel snö av årsnederbörden är hämtat från 
SMHI:s digitala karta (SMHI 2018b).  
 
Uppgifter om berggrund och jordarter är hämtade från Sveriges geologiska undersöknings 
(SGU) kartvisare (SGU 2018a; SGU 2018b). Vegetationsdata är från en digital version av 
Naturvårdsverkets vegetationskarta över de svenska fjällen (Naturvårdsverket 1978). 
Skogliga data och äldre flygfoton är från webbtjänsten “Skogliga grunddata” (Skogsstyrelsen 
2018a). De digitala kartorna har bearbetats i ArcMap 10.5 (GIS) för att kvantifiera olika 
parametrar inom Bastuåns avrinningsområde. 
 
Information över historiska lämningar i området är hämtade från söktjänsten “Fornsök” 
(Riksantikvarieämbetet 2018). Övriga uppgifter om Bastuån är hämtade från Länsstyrelsen 
Jämtlands rapport över Dammåns vattensystem (Fuchs 2018, personlig kommunikation). 
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2.2 Egen datainsamling 
Den egna provtagningen har fokuserat på spatial och temporal variation i Bastuåns 
vattenkemi. Vattenprover togs i Bastuåns tolv största delavrinningsområden under våren 
och början av hösten. 
 
2.2.1 Karaktärisering av delavrinningsområden 
Digitala kartor för geografisk bearbetning i GIS laddades ner via webbtjänsterna “Geodata 
Extraction Tool” och ”Skogsdataportalen” (SLU 2018c; Skogsstyrelsen 2018b). De produkter 
som använts och vilken myndighet som tillhandahåller dessa finns listade i bilaga 1. De tolv 
största delavrinningsområdena till Bastuån avgränsades med hjälp av en höjdmodell (GSD-
Höjddata, grid 2+) och dessa valdes ut för provtagning och utökad GIS-analys. Parametrar 
som beräknades inom varje delavrinningsområde inkluderar fallhöjd från högsta till lägsta 
punkt (m), medelhöjd över havet (m), medellutning (°), våtmark (%), barrskog (%), lövskog 
(%), skog (%), öppen mark (%), sjöyta (%), sura/intermediära bergarter (%), 
lermineralförande bergarter (%), morän (%), berg (%), fluviala sediment (%), torv (%) 
avverkad yta sedan 1998 (%), lutning >30° (%) samt skoglig grundyta (m2·ha-1). 
Delavrinningsområdena delades vid analysen in i två grupper, ”skog” (<50% öppen mark) 
och ”fjäll” (>50% öppen mark). 
 
2.2.2 Vattenkemi i Bastuåns biflöden 
Vattenkemisk provtagning utfördes i biflöden i de tolv delavrinningsområden som 
avgränsats med GIS. För varje biflöde togs ett prov strax ovanför sammanflödet med 
Bastuån. Prover togs vid vårflödessituation (14–15 maj) och lågflödessituation (4–5 
september), med målsättningen att få kemiska värden kopplat till både hög- och lågflöde. All 
provtagning skedde mellan 10:00 och 16:00 på dygnet för att minimera eventuell 
dygnsvariation i vattenkemi. Proverna togs i 250 ml flaskor av HDPE-plast (polyeten med 
hög densitet). Flaskan sköljdes två gånger i bäckvattnet innan den sänktes ner i strömfåran 
och fylldes till bredden. Flaskorna förvarades mörkt och svalt under dagen och sedan i 
kylskåp vid 5°C innan transport vidare till labbet. 24 prover, tolv från våren och tolv från 
hösten har använts vid dataanalysen som inkluderar parametrarna pH, alkalinitet, färg och 
BC. Även Cl- och SO42- var tänkta att inkluderas men fick uteslutas då resultaten från den 
kemiska analysen av dessa ämnen inte hann inkomma i tid.  
 
Alla parametrar från provtagningen (pH, alkalinitet, färg och BC) analyserades på Hjortens 
Lab i Östersund. Prover lämnades in till labbet inom två dygn och analyserades senast tre 
dygn från provtagningstillfället. Den kemiska analysen gjordes enligt gällande svensk och 
internationell standard och finns beskriven i bilaga 2.  
 
2.3 Antaganden i resultaten 
Anjondeficiten (A-), det underskott på anjoner som oftast råder i jonbalansen efter 
subtraktion av laddningen hos alkalinitet, SO42- och Cl- från laddningen hos BC antas utgöra 
dissocierade organiska syror. Mätvärden i IKEU-datat visade att övriga joner bidrog ytterst 
lite till jonbalansen och anses därför försumbara (egna iakttagelser). Detta tillvägagångssätt 
har använts i flera tidigare studier (Ivarsson och Jansson 1995) 
 
Koncentrationen av totalt organiskt kol (TOC) antas vara synonymt med koncentrationen av 
löst organiskt kol (DOC) då andra studier från norra Sverige visat att partikulärt kol endast 
utgör en liten andel av TOC (Ivarsson och Jansson 1995; Köhler, Hruška och Bishop 1999). 
 
Vattnets färg i delavrinningsområdena förutsätts vara en bra indikator på koncentrationen 
av TOC, vilket är möjligt förutsatt att järn- och manganhalterna inte är höga (Bydén, Larsson 
och Olsson 2003). Utifrån värden i IKEU-datat bedöms koncentrationen av järn och mangan 
i förhållande till TOC som försumbar inom Bastuåns avrinningsområde (egna iakttagelser).  
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2.4 Statistisk analys 
Alla regressions- och korrelationsanalyser är gjorda med Analysis ToolPak i Microsoft Excel 
2016. Konfidensintervallet för samtlig statistik är 95%. Korrelationsanalyserna är gjorda 
med Pearsons produktmomentkorrelationskoefficient. Koefficienterna har tolkats som svaga 
samband vid ±0,3–(±0,5); måttliga vid ±0,5–(±0,7) och starka vid ±0,7–(±1,0). 
Koefficienter mellan 0,3–(-0,3) har bedömts innebära obefintliga samband. Trender över tid 
i IKEU-datat analyserades med regressionsanalys där tid sattes som oberoende variabel. pH i 
Bastuåns biflöden korrelerades under vår och höst med de beräknade 
landskapskaraktärerna. Dessa undersöktes för kollinearitet (inbördes korrelation) och 
analyserades med regressionsanalys. De variabler som inte uppvisade någon kollinearitet 
och som bidrog signifikant till att beskriva pH-värdet inkluderades i regressionsekvationen. 
När två grupper har jämförts för skillnad i medelvärden har Mann-Whitneys U-test använts 
(Mann och Whitney 1947). Om Ustat<Ucrit förkastades nollhypotesen och skillnaden tolkades 
som signifikant. 
 
 
3 Resultat 
Resultaten är uppdelade i två delar utifrån spatial skala. Del ett berör hela Bastuåns 
avrinningsområde inklusive vattenkemi i huvudflödet och del två berör de 
delavrinningsområden som karaktäriserats och provtagits inom studien. 
 
3.1 Hela Bastuåns avrinningsområde 
 
3.1.1 Avrinningsområdets karaktär 
Bastuåns avrinningsområde (N 6998000; E 444996 (SWEREF 99 TM)) är 45,8 km2 stort 
och sträcker sig 759 m i höjdled (figur 1). Från sammanflödet med Dammån på 452 meters 
höjd upp till den högsta toppen, Österfjället, 1211 m ö.h. Även Drommen, Falkfångarfjället 
och Storfjället utgör toppar som når över 1000 m ö.h. inom avrinningsområdet. Bastuåns 
årliga medelvattenföring är 1,12 m3⋅s-1 med ett maximum på 9,94 m3⋅s-1 och ett minimum på 
0,09 m3⋅s-1. Lägsta flöde uppträder vanligtvis i slutet av vintern, precis innan snösmältningen 
påbörjas. Strax därefter, oftast i maj, uppnås maxflöde. Nederbörden i avrinningsområdet är 
i medel 1060 mm per år och cirka 70% av detta avrinner årligen. Årsmedeltemperaturen vid 
Höglekardalen är +1,3°C. Det maximala snödjupet under vintern är i medeltal 97 cm de 
senaste 40 åren. Mellan 35 och 40% av årsnederbörden beräknas falla som snö. 
 
70 % av Bastuåns avrinningsområde täcks av kvartsarenit tillhörande den undre 
skollberggrunden (bilaga 3). Ett prekambriskt urbergsfönster bestående av ryolit finns i 
områdets östra del kring Rönnåsen/Gråberget och utgör 20%. I de nordöstra, lägre belägna 
delarna av området finns lager av sedimentär gråvacka och skiffer från den undre 
skollberggrunden vilket utgör resterande 10% . Av jordarterna dominerar morän (54%) följt 
av kalt berg (24%), fluviala sediment (14%) och torv (8%) (bilaga 4). Kalt berg förekommer 
endast i de alpina delarna av området medan torv främst förekommer kring trädgränsen och 
fluviala sediment i de lägre liggande delarna. 
 
61% av Bastuåns avrinningsområde är beläget på kalfjället med frisk till skarp rished som 
dominerande markslag (bilaga 5). 29% av området är beskogat. 21%  utgörs av 
barrdominerad skog och 8% av lövdominerad skog. Björkskogen förekommer främst i en 
smal och glest bevuxen sektor närmast trädgränsen, cirka 750 m ö.h. Andelen myrmark i 
området är 10% och myrar förekommer dels på flacka, lågt belägna delar av kalfjället och 
framför allt som sluttande myrar insprängda i skogsmarken. Övriga markslag inom området 
är häll-/blockmark (3%), sjöyta (0,3%) samt en mindre andel anlagda ytor, främst i form av 
vägar och diken. Mänskliga bosättningar i form av hus eller fritidshus finns inte i området. 
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Avrinningsområdet är inte utsatt för någon storskalig intensiv markanvändning. Det är till 
stor del beläget inom Bastudalens naturreservat, ett 28 km2 stort reservat som instiftades 
2002 och även är Natura 2000-område (figur 1). Den mest påtagliga pågående 
markanvändningen i området är skogsbruk. 27,5 ha skog har kalavverkats och återplanterats 
de senaste 20 åren och äldre flygfoton visar att ytterligare kalavverkning i liknande 
omfattning har skett under andra halvan av 1900-talet. Hela Bastuåns avrinningsområde är 
renbetesmark för Tossåsens sameby. Historiska lämningar av ett antal fäbodar visar att 
området tidigare hyst betande djur i viss utsträckning. Även ett fåtal fångstgropar, 
kolbottnar, lämningar av skogskojor och en kåta tyder på att området brukats av människan 
historiskt. En 600 meter lång sträcka längs Bastuåns nedre lopp har historiskt rensats för att 
underlätta flottning. 
 
3.1.2 Långtidstrender i vatten- och depositionskemi 
Figur 2 visar hur pH i IKEU-datat (1998–2018) varierat utifrån högsta och lägsta 
månadsvärde samt medelvärde för varje helt år. Medelvärde och standardavvikelse för hela 
datamängden är 6,66 ± 0,31  med extremvärdena 5,38 och 7,27 (n=244). Ingen tydlig trend 
finns för pH-värdet under dessa år (p>0,05). Inte heller lägsta årliga pH-värde (6,04 ± 0,29) 
eller årliga medelvärden (7,05 ± 0,11) visar någon signifikant trend (p>0,05). Högsta årliga 
pH-värde (6,67 ± 0,07) har en signifikant fallande trend under perioden (p=0,034; figur 2). 
Anmärkningsvärt är att av de 15 lägsta pH-värdena har inget inträffat sedan 2012.  
 

 
Figur 2. Variationen i pH:s max-, medel- och minvärden i Bastuån under åren 1999-2017. De öppna cirklarna 
illustrerar samtliga mätvärden under perioden. 
 
Figur 3 visar variationen i årsmedelvärden för koncentrationen av BC, Cl-, A-, alkalinitet och 
SO42- i Bastuån 1999–2017. Medelvärde och standardavvikelse för dessa parametrar 
redovisas i tabell 1. BC, Cl- och A- uppvisar inte några signifikanta trender 1999–2017 
(p>0,05). Alkalinitet har en signifikant ökande trend trots påtaglig mellanårsvariation 
(p=0,015). SO42- har en signifikant fallande trend under perioden (p=0,001). 
Årsmedelvärden för de olika jonerna döljer en ofta markant säsongsvariation. BC, alkalinitet 
och SO42- når sina högsta koncentrationer under vinterbasflödet. Cl- är stabilt över året men 
når aningen högre koncentrationer under snösmältningen. A- når högst koncentrationer vid 
sporadiska tillfällen under sommar och höst. 
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Figur 3. Årsmedelvärden för de dominerande joner och alkalinitet i Bastuån mellan 1999–2017. Regressionslinjer 
är beräknade med tid som oberoende variabel och presenteras där R2 ≥ 0,3.  
 
Figur 4 visar månads- och årsmedelvärden för koncentrationen av SO42- 1998–2018 och 
motsvarande värden för den depositionsberäknade *SO42--koncentrationen 1997–2017. Ett 
intressant mönster uppträder om man delar upp tidsserien för årsmedelvärden av SO42-.  
Perioden 1999–2012 uppvisar en minskning (p=0,004) medan 2012–2017 uppvisar en 
ökning (p=0,023). En ökning är synlig även i serien över månadsvärden, främst som 
stigande halter för de lägsta årliga värdena.  
 
Tabell 1. Medelvärden och standardavvikelser för koncentration av joner och alkalinitet 1998-2018 (n=238).   

 
Medelvärde  (µekv·∙l-‐1)   Standardavvikelse  (±)  

Alla  värden  (1998–2018)   Årsmedelvärde  (1999–2018)  
BC   152,7   50,6   7,7  
Cl-‐   14,2   3,6   1,1  
A-‐   22,8   17,6   4,7  
Alkalinitet   82,1   46,5   8,8  
SO4

2-‐   31,3   9,9   2,7  
 
*SO42- uppvisar en tydlig minskning under perioden. Trenden för årsmedelvärden är 
signifikant fallande (p=0,001). Månadsvärden över 5 µekv·l-1 förekom regelbundet under 
början av perioden men har bara inträffat vid sex tillfällen sedan 2008. Ett tydligt hack i den 
fallande kurvan är från hösten och vinter 2014/2015 då flera höga värden uppmättes, vilket 
avspeglas även i årsmedelvärdena dessa år. Depositionsytan i granskog uppvisade det 
absolut högsta värdet i mätserien i oktober 2014, uttryckt som deponerad mängd per hektar, 
flera gånger högre än det näst högsta värdet.  
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Figur 4. Månatliga värden (heldragen linje) och årsmedelvärden (cirklar) för SO42- i Bastuån de senaste 20 åren. 
Signifikanta trendlinjer är beräknade på årsmedelvärden 1999–2012 respektive 2012–2017. Den prickade linjen 
och svarta diamanter representerar månadsvärden respektive årsmedelvärden för koncentrationen av *SO42- 
(deponerat sulfat med icke-marint ursprung) i Bastuån, beräknat utifrån depositionsvärden vid 
krondroppsstationen vid Hundshögen 1997–2017.  
 
3.1.3 Korrelationer i IKEU- och depositionsdata 
Tabell 2 visar korrelationen mellan pH och övriga parametrar i IKEU-datat 1998-2018. 
Alkalinitet har starkast positiv korrelation med pH (R=0,78) och färg starkast negativ 
korrelation (R=-0,77). Anmärkningsvärt är att SO42- uppvisar en stark positiv korrelation 
med pH (R=0,74) och BC (R=0,88). Årsmedelvärden för SO42- och *SO42- har en tämligen 
stark positiv korrelation (R=0,65) men månadsvärden har inget samband (R<0,3).  
 
Tabell 2. Korrelationer mellan pH och övriga ämnen 1998-2018 där R≥0,3/≤-0,3 (n=244). 
Variabel   pH  

Alkalinitet   0,78  

SO4
2-‐   0,74  

BC   0,66  
A-‐   -‐0,62  
TOC   -‐0,71  
Färg   -‐0,77  

R  =  ±0,7-‐1,0  

R  =  ±0,5-‐0,7  
 
Figur 5a-c visar korrelationen mellan färg och TOC, TOC och A- samt A- och pH. De två 
förstnämnda korrelationerna är starkt positiva medan den sista är tämligen starkt negativ. 
Sammantaget stärker detta antagandena om att färg är en bra indikator på TOC och A- en 
bra indikator på organiska syror. 
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Figur 5. (a) visar korrelationen mellan färg och TOC, (b) korrelationen mellan TOC och organiska syror (A-) och 
(c) korrelationen mellan pH och A- i Bastuån 1998–2018. (n=244) 
 
Nio av de tio lägsta pH-värdena i IKEU-datat kunde kopplas till stora nederbördsmängder de 
tio föregående dygnen, från 48,5–109,9 mm (figur 6). Åtta inträffade under sommar och höst 
(13 juni–13 oktober) och ett under våren (15 maj). Det tionde observationen (23 april 2000; 
12,1 mm nederbörd) uppmättes i samband med att snödjupet minskade med 24 cm på sex 
dygn. Vid den extremaste observationen (pH 5,38; 65,9 mm nederbörd) föll 54 mm 
nederbörd inom två dygn från provtagningen vilket hade föregåtts av 53 dygn med 
dygnsnederbörd under 10 mm och med totalt 57,6 mm nederbörd. Referensgruppen hade 
pH-värden från 5,70–7,27, och nederbörd från 1,0–81,6 mm. Två observationer hamnade av 
slumpen i båda grupperna. Det fanns en signifikant skillnad i nederbörd mellan de två 
grupperna (p<0,05) och en stark korrelation (R=0,83) mellan nederbördsmängd och A- för 
de 18 unika observationerna i grupperna. 
 

 
Figur 6. Sambandet mellan pH, koncentrationen av A- och tio föregående dygns totala nederbörd för de tio prover 
med lägst uppmätta pH-värde under 1998–2018 (ljusa markörer/staplar) och motsvarande samband för tio 
slumpade pH-värden under perioden (mörka markörer/staplar). Två mätvärden (gråa staplar/parallella vita och 
svarta markörer) sammanföll i de båda grupperna. 
 
3.1.4 pH-, nederbörds- och flödesvariationer 2018 
Figur 7 visar pH i snöprover den 11 april, loggat och manuellt pH 5 april–10 september, samt 
vattenföring och nederbörd 1 april–10 september 2018. Under loggerns första  vecka var 
vattenföringen ungefär 0,06 m3⋅s-1 och pH vid loggern steg från 6,94 till 6,99. Snöprovet från 
11 april hade ett pH på 5,07 och en sulfatkoncentration på 15,5 µekv⋅l-1. Från en 
dygnsmedeltemperatur på eller under 0°C första veckan steg medeltemperaturen till 3°C den 
13 april och 6°C den 14 april varvid en snabb flödesökning tog vid. De följande två veckorna 
inträffade en första flödestopp med som mest 3,6 m3⋅s-1. pH sjönk hastigt under denna 
episod till som lägst 5,76 den 21 april, vilket är hela periodens lägsta uppmätta pH. Lägsta 
timvärde under dygnet var 5,65. En kallare period följde och pH steg något fram till den 2 
maj. Därefter påbörjades en drygt tre veckor lång intensiv vårflod, med maxflöde 12,7 m3⋅s-1 
den 12 och 15 maj, innan vattenföringen återgick till ett stabilt basflöde kring månadsskiftet 
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maj/juni. Kring flödestoppen sjönk pH till i princip samma värden som vid dippen i april, 
som lägst 5,79 den 10 maj.  
 

 
Figur 7. 2018 års vattenföring i Bastuån (1 april – 10 september), dygnsnederbörd vid Höglekardalen (1 april – 31 
augusti), pH-värden från loggern i Bastuån (5 april – 10 september ) samt pH-värden i manuella vatten- och 
snöprover från Bastuån och Bantetjahke (5 april – 25 augusti). 
 
Juni och första halvan av juli präglades av lite nederbörd, låg vattenföring och ett stigande 
pH-värde. pH hade en markant dygnsvariation under denna period med högst värden på 
eftermiddagen och lägst på natten. Som mest var skillnaden 0,26 enheter den 21 juli. Den 22 
juli sänktes dygnsmedelvärdet för pH med 0,1 enheter efter ett regn. Veckan därpå inträffade 
en betydligt större sänkning i samband med en regnepisod då dygnsmedelvärdet sjönk från 
6,95 till 6,47 mellan den 28-30 juli. Det lägsta timvärdet under episoden var 6,28 den 30 juli. 
I augusti och början av september inträffade också pH-sänkningar i samband med 
nederbörd men pH höll sig generellt mellan 6,6 och 6,8 (figur 7).  
 

  
Figur 8. Typvärden för koncentrationen av dominerande joner och alkalinitet under fyra olika flödessituationer 
som identifierats i Bastuån. Mätvärden från år 2018 (sommarbasflöde och vårflod), 2014-2018 (vinterbasflöde) 
samt 2000-2018 (regnepisoder).  
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3.1.5 Vattenkemi under olika flödessituationer 
Figur 8 visar koncentrationen av BC, SO42-, Cl-, alkalinitet och A- under fyra olika 
flödessituationer som identifierades i 2018 års data och kompletterades med värden från 
IKEU-datat. Koncentrationen av alla parametrar utom A- och Cl- är högst under 
vinterbasflödet. Under den därpå följande vårfloden är koncentrationen av BC och SO42- som 
lägst. Sommarbasflödet liknar i mycket vinterbasflödet fast med lägre koncentrationer, 
bortsett från för A-. Regnepisoder karaktäriseras framför allt av höga halter A- och låga 
halter alkalinitet. Koncentrationen av Cl- höll sig på en stabil låg nivå oavsett flödessituation. 
 
3.2 Data för delavrinningsområden 
Figur 9 visar de tolv delavrinningsområden som avgränsades inom Bastuåns 
avrinningsområde. 
 
3.2.1 Data för Bastuåns biflöden 
De tolv biflöden som valdes ut för provtagning uppvisar stora variationer i sin fysikaliska och 
biologiska karaktär (bilaga 6). Vädret under vårens provtagning var soligt och torrt med en 
dygnsmedeltemperatur på 16°C.  Under höstprovtagningen var vädret mestadels mulet med 
en dygnsmedeltemperatur på 11°C. 15 mm regn föll tre dagar innan vårprovtagningen men i 
övrigt inträffade inga exceptionella nederbördsepisoder i anslutning till provtagning (figur 
7). 
 
Tabell 3. Kemiska värden för de 12 biflöden till bastuån som provtogs under vår och höst.  

Avr.-‐
område  

pH   Färg  [mgPt/l]   Alkalinitet  [µekv/l]   BC  [µekv/l]  
vår   höst   vår   höst   vår   höst   vår   höst  

1   6,17   6,79   87   79   30   288   138   435  
2   5,79   6,84   114   159   13   833   130   951  
3   6,46   6,75   96   104   61   589   183   754  
4   5,19   6,87   137   82   0   187   94   368  
5   6,47   7,58   77   50   38   441   112   560  
6   5,8   6,73   60   47   6   59   64   145  
7   6,34   7,06   60   32   27   119   91   181  
8   5,65   6,33   13   11   1   19   43*   60*  
9   5,52   6,16   37   45   0   40   58*   112  
10   5,77   6,48   22   10   4   31   54*   82  
11   5,45   6,33   27   8   0   16   41*   52*  
12   5,95   6,55   9   1   6   27   47*   68*  
*  Kalciumvärden  under  detekteringsgräns  (21  µekv/l)  så  siffran  är  troligen  något  överskattad.  

 
pH i de tolv biflödena sträckte sig mellan 5,19–6,46 under våren och 6,16–7,58 under hösten 
(tabell 3; figur 9). Lägst pH uppmättes i biflöde 4 under våren och biflöde 9 under hösten. 
Anmärkningsvärt är att biflöde 5 som angränsar biflöde 4 uppvisade högst pH under både 
höst och vår. pH, färg, BC och alkalinitet i två grupperna ”skog” (biflöde 1–7) och ”fjäll” 
(biflöde 8–12) jämfördes statistiskt med Mann-Whitneys U-test. Under våren fanns inga 
signifikanta skillnader i pH mellan grupperna men samtliga övriga analyser visade 
signifikant lägre värden på fjället än i skogen (p<0,05) (tabell 4). 
 
Tabell 5 visar korrelationen mellan landskapskaraktärer och pH under vår respektive höst. 
Endast två variabler uppvisar en korrelation med pH under våren, nämligen fallhöjd [m] och 
lövskog [%] . På hösten var elva variabler korrelerade med pH. Bäst korrelation hade lövskog 
(R=0,85).  
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Figur 9. De tolv delavrinningsområden inom Bastuåns avrinningsområde vars biflöden provtagits (numrerade 
och med heldragna kantlinjer).  Kanten för de delar av Bastuåns avrinningsområde som inte ingår i något av 
delavrinningsområdena illustreras med streckad linje. Röda trianglar visar provtagningspunkten för respektive 
biflöde, vanligtivs precis vid utflödet i Bastuån. Trianglarna för biflöde 11 och 12 överlappar varandra på kartan. 
Avrinningsområdet för biflöde 1 är delat i två på grund av att bilvägen med tillhörande vägtrumma hindrade 
höjdmodellen från en korrekt beräkning av arean. De tolv numrerade figurerna med staplar illustrerar pH-värdet 
under vår och höst i respektive biflöde. 
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Tabell 4. Bastuåns tolv biflöden indelade i två grupper där biflöde 1–7 tillhör gruppen ”Skog” och biflöde 8–12 
gruppen ”Fjäll”. Gruppernas medelvärde och standardavvikelse för fyra vattenkemiska parametrar liksom 
resultatet av Mann-Whitneys U-test för test av skillnader mellan grupperna presenteras. 

    
Skog  (1-‐7)   Fjäll  (8-‐12)   Skog  (1-‐7)   Fjäll  (8-‐12)  

vår   höst  

pH  
Medel   6,03   5,67   6,95   6,37  
Std.av.  (±)   0,43   0,18   0,28   0,14  
U-‐test   ej  signifikant   signifikant  

Färg    
[mgPt/l]  

Medel   90,1   21,6   79   15  
Std.av.  (±)   26,2   10   39,8   15,4  
U-‐test   signifikant   signifikant  

Alkalinitet  
[µekv/l]  

Medel   25   2,2   359,4   26,6  
Std.av.  (±)   19,4   2,4   258,2   8,59  
U-‐test   signifikant   signifikant  

BC    
[µekv/l]  

Medel   115,9   48,6   484,9   74,89  
Std.av.  (±)   35,7   6,47   272,4   21,1  
U-‐test   signifikant   signifikant  

 
Den bäst passande signifikanta regressionen för att beskriva pH på våren innehåller endast 
variabeln fallhöjd [m] (Ekv. 1; tabell 6). 
 
Ekv. 1: pH=4,80+0,00213x (x=fallhöjd [m]) 
 
Tabell 5. Korrelation mellan pH och förekomsten av olika landskapskaraktärer i avrinningsområdet för tolv 
biflöden till Bastuån under vår och höst. Endast de landskapskaraktärer med ett R≥0,3/≤-0,3 vid minst ett av 
provtillfällena presenteras.   
Variabel   vår   höst  
Lövskog  [%]   0,50   0,85  
Fallhöjd  [m]   0,75   0,64  
Torv  [%]        0,59  
Skog  [%]        0,53  
Våtmark  [%]        0,49  
Barrskog  [%]        0,42  
Grundyta  [m2/ha]        0,40  
Lerhaltigt  berg  [%]        0,38  
Sur/interm.  berg  [%]        -‐0,38  
Medelhöjd  ö.  h.  [m]        -‐0,52  
Öppen  mark  [%]        -‐0,60  

R  =  ±0,7-‐1,0  

R  =  ±0,5-‐0,7  

R  =  ±0,3-‐0,5  
 
Fyra variabler; lövskog [%], fallhöjd [m], öppen mark [%] och torv [%], hade signifikanta 
regressioner med pH under hösten. Den enda signifikanta multipla regressionen innehöll 
variablerna fallhöjd [m] och torv [%] och visas i tabell 5. Den bästa beskrivande funktionen 
för pH under hösten innehöll endast variabeln lövskog [%] (Ekv. 2; tabell 6). 
 
Ekv. 1: pH=5,62+6,3697x  (x=lövskog [%]) 
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Tabell 6. De två bäst passande regressionerna för pH-värdet under vår respektive höst med landskapskaraktärer 
inom Bastuåns biflöden som oberoende variabler. Multipel (höst) visar den enda signifikanta multipla 
regressionen (för både ingående variabler och fullständig regression) för vårens och höstens data.  

Regressionstyp   F   p-‐värde   S   R2   Justerad  R2   fallhöjd  (x1)   lövskog  (x2)   torv  (x3)  
Enkel  (vår)   12,8   0,005   0,29   0,56   0,52   x       
Enkel  (höst)   26,0   <0,001   0,21   0,72   0,69      x     
Multipel  (höst)   11,9   0,003   0,22   0,72   0,66   x                          

(p=0,007)        x              
(p=0,01)  

 
 
4 Diskussion 
 
4.1 Temporal variation 
Årsmedelvärden för pH i Bastuån 1998–2017 uppvisar inga tydliga förändringar över tid 
(figur 2). Lägsta årliga pH tycks ha blivit högre under senare även om ingen signifikant trend 
finns för perioden, möjligen på grund av hög mellanårsvariation. Att riktigt låga pH-värden 
blivit mer sällsynta skulle antingen kunna bero på ett slumpmässigt fel i den regelbundna 
provtagningen eller indikera att sura episoder blivit ovanligare. Även Borg och Sundbom 
(2014) observerade att de allra lägsta pH-värdena blivit ovanligare sedan 2000-talets början, 
både i okalkade och före detta kalkade vattendrag. Laudon et al. (2001) visar hur minskad 
SO42--deposition resulterar i ökat pH under sura episoder. I Bastuån finns en signifikant 
minskning av beräknad halt SO42- med ursprung från icke-marin deposition sedan 1997 
(figur 4). Det är högst sannolikt att en ännu större minskning av depositionen ägt rum i 
området tidigare då pH i snön var betydligt lägre och *SO42--koncentrationen i nederbörden 
betydligt högre under 1980- och 90-talet (Bernes 1991). Borg och Sundbom (2014) visar hur 
*SO42--koncentrationen i deposition och avrinnande vatten i närbelägna Härjedalen 
minskade tydligt under dessa årtionden för att under 2000-talet plana ut eller rentav öka, 
med ett glapp på 5–10 år mellan förändrad deposition och förändrade 
vattenkoncentrationer. En tydlig avvikelse i form av en sentida ökning av *SO42- syns även i 
denna studie (figur 4). Detta har en naturlig orsak och beror på ett vulkanutbrott på Island 
hösten 2014 som under tre månader släppte ut svaveldioxid motsvarande Europas samlade 
antropogena utsläpp under ett år (Pihl Karlsson et al. 2017). Västra Norrland drabbades 
hårdast av deposition från vulkanen. Det är möjligt att den signifikanta ökning som ses i 
SO42--koncentrationer i Bastuån 2012–2017 är en effekt av en utdragen utspolning av detta 
deponerade SO42- i Bastuån. 
 
Högsta årliga pH är starkt knutet till lågflödessituationer, främst vinterbasflödet (figur 7; 
figur 8). Den signifikanta minskningen 1999–2017 skulle kunna förklaras av instabilare 
vintrar med förändrad hydrologi som följd. Djupt grundvatten med lång uppehållstid i 
marken är generellt sett mer välbuffrat och har högre pH än mer snabbrörligt vatten 
(Laudon et al. 2001). Detta syns tydligt i dygnsmedelvärden för pH-loggern de första tio 
dagarna efter installationen i april (figur 7). pH uppvisar då en liten men kontinuerlig ökning 
parallellt med en flödesminskning. Varmare vintrar och fler smältepisoder under 
vintermånaderna skulle kunna innebära att perioder med lågt flöde och långsamma pH-
ökningar blir kortare, varpå pH inte når lika höga nivåer. Kartor över temperaturavvikelse 
visar att sex av de åtta senaste vintrarna (december–februari) och sju av de åtta senaste 
vårarna (mars–maj) har varit varmare än normalt i området (SMHI 2018c). Även antal 
dagar med snötäcke i södra Norrland har varit lågt de senaste vintrarna (SMHI 2018d). 
Dessa är inga bevis för smältepisoder i Bastuån men indikerar ett varmare klimat som kan 
resultera i sänkt basflödes-pH, vilket i förlängningen även skulle kunna påverka 
årsmedelvärden. 
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De tio lägsta pH-värdena 1998–2018 kan alla kopplas till kraftig nederbörd eller 
snösmältning (figur 6). Kraftig nederbörd under sommar och höst (åtta av tio tillfällen) är 
den främsta orsaken till dessa surstötar. Laudon et al. (2001) listar ett antal möjliga orsaker 
till surstötar i norrländska vattendrag, bland annat antropogent sulfat, naturligt 
förekommande svavel, organiska syror och utspädning av joner. Figur 8 visar att i Bastuån är 
det ökade koncentrationer av organiska syror som tycks vara den viktigaste surgörande 
processen under högflödessituationer, vilket i kombination med utspädning av BC ger sämre 
buffringsförmåga och låga pH-värden. Flera tidigare studier från norra Sverige har visat att 
organiska syror utgör de dominerande surgörande anjonerna under regnepisoder såväl som 
vårflod (Jansson och Ivarsson 1994; Ivarsson och Jansson 1995; Laudon 2000). Den 
bakomliggande mekanismen är att organiskt material i markvattenzonen bryts ned under 
perioder med lågt grundvatten och sedan spolas ut som DOC i samband med flödesökningar 
(Boyer et al. 1997). I tydligt antropogent försurade områden i södra Sverige har samma 
skeende visat sig ge surstötar reglerade av SO42-, då svavel i djupa jordlager oxideras och 
spolas ut som SO42- (Zetterberg,Westling och Moldan 2007; Mörth et al. 2008). I många fall 
ökade då till och med koncentrationen av SO42- i avrinnande vatten, trots markanta 
flödesökningar, något som inte sågs i denna studie. 
 
SO42--koncentrationen i snöprovet (15,5 µekv·l-1) ligger nära de halter som karaktäriserar 
vårflod och regnepisoder (figur 8) och är ungefär i paritet med det lägsta årliga värdet, vilket 
oftast inträffar under våren (figur 4). Detta ger en indikation om att snöprovet bör vara något 
så när representativt för nederbördens SO42--koncentration i avrinningsområdet, då halterna 
i den smältande snön bör vara nära kopplad till halterna i vattendraget under vårflodens 
snabba och ytliga avrinning. En snarlik koppling mellan snöns SO42--koncentration och 
vattenkoncentrationen vid högflöde gjordes av Borg och Sundbom (2014). I deras studie sågs 
dock inte några tydliga månadsvariationer i vattnets SO42—koncentration, utan den låg nära 
nederbördens halter under hela året. I Bastuån är koncentrationen utan undantag högst 
under vinterbasflödet, cirka tre gånger så hög som vid årslägsta. Detta, i kombination med 
starka korrelationer med pH (R=0,74) och BC (R=0,78), även de med högst värden under 
vintern, ger en stark indikation om att de viktigaste källorna för SO42- är geogena och inte 
atmosfäriska.  
 
4.2 Spatial variation 
Bastuåns avrinningsområde ligger i en övergångszon med relativt höga geokemiska halter av 
svavel i moränen kring Storsjön, och lägre värden i fjällen västerut (Andersson et al. 2014). 
Även grundvattnets SO42-halter i området kring Storsjön är höga i ett regionalt perspektiv, 
vilket förstås avspeglar sig även i ytvattnet (Bertills 1995). Sannolikt är det så att 
skifferbergarterna i de lägre partierna av Bastuåns avrinningsområde innehåller svavel i viss 
utsträckning, och är huvudorsaken till det geogena SO42- som tycks vara dominerande SO42--
källa i Bastuån större delen av året. Att svavelrika jordlager österifrån har transporterats 
även till övriga delar av Bastuåns avrinningsområde med hjälp av inlandsisen kan inte 
uteslutas, men går inte att bevisa i denna studie då inget spatialt data för SO42- finns 
(Borgström 1981). 
 
Läget i övergångszonen mellan Storsjöområdet i öster och fjällkedjan i väster avspeglas i pH-
värdet. Kalkrikare jordarter kring Storsjön ger både yt- och grundvatten höga pH-värden sett 
i ett nationellt perspektiv (Bernes 1991; Bertills 1995). Samtidigt visar Borg och Sundbom 
(2014) att i både okalkade och före detta kalkade vattendrag bara cirka tio mil söder om 
Bastuån förekommer regelbundet pH på under 5,0, och för bara femton år sedan värden ner 
mot 4,0. Generellt sett uppvisar vattnet i fjällkedjan högre pH-värden än det planare 
landskapet i öster (Bernes 1991; Ivarsson och Jansson 1995), men delar av Jämtland är 
undantaget detta. De kvartsrika vulkaniterna i Bastuåns avrinningsområde är svårvittrade 
och fattiga på baskatjoner, vilket framgår av BC-koncentrationerna i biflödena 8–12 som är 
belägna på denna berggrund (tabell 3; bilaga 6). Just geologiska förhållanden i 
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avrinningsområdet är en principiellt viktig faktor som präglar pH och övrig vattenkemi 
(Jansson och Ivarsson 1994; Kram, Hruška och Shanley 2012).  
 
Studien av Bastuåns tolv största delavrinningsområden avslöjar en markant spatial variation 
av vattenkemi inom avrinningsområdet (tabell 3). Uppdelningen av biflödena i grupperna 
”fjäll” och ”skog” efter andel öppen mark avspeglas tydligt i vattenkemin. Skogsflödena 
uppvisar en mycket större variation mellan varandra samt mellan hög- och lågflöde. Till 
exempel så var biflöde 4 surast av alla på våren medan intilliggande biflöde 5 genomgående 
hade högst pH, trots snarlika fysikaliska och biologiska karaktärer (bilaga 6). Sannolikt beror 
den stora skillnaden på att biflöde 5 har en strömfåra som till stor del är nedskuren i mäktiga 
jordlager, vilket ger lång transport genom den buffrande grundvattenzonen för infiltrerat 
vatten (Grip och Rodhe 1994). Biflöde 4 som är det minsta biflödet och har sin källa i 
torvmark strax under trädgränsen. Buffam et al. (2007) uppmätte ökade halter av organiska 
syror under vårfloden i skogsdominerade avrinningsområden, vilket även resulterade i sänkt 
pH. Förändringen i vattenkemin kunde främst tillskrivas att flödesvägen under vårfloden 
ändrades från mineraljorden till den organiska horisonten, vilket förmodligen är vad som 
sker i biflöde 4 också då pH vid höstens lågflöde var i paritet med övriga skogsflöden (tabell 
3). De genomgående större standardavvikelserna för skogsflödena jämfört med fjällflödena 
(tabell 4) är en given konsekvens av den större heterogenitet som finns i denna del av 
Bastuåns avrinningsområde, både gällande biologiska och fysikaliska parametrar (bilaga 3–
5).  
 
Ett flertal parametrar inom delavrinningsområdena var korrelerade med pH, framför allt 
under hösten (tabell 5). Att korrelationerna var färre under våren är med största sannolikhet 
en effekt av att de flesta vattenkemiska parametrar får en minskad spatial variation när 
avrinningen domineras av det kemiskt homogena smältvattnet (Buffam et al. 2007). Både 
under våren och hösten var det andelen lövskog (%) och fallhöjd (m) som hade bäst 
korrelation med pH. Det var också dessa parametrar som hade de bäst passande 
regressionerna med pH (tabell 6). Det är svårt att rent sambandsmässigt förklara hur dessa 
två parametrar, lövskog dessutom med ganska liten areell utbredning, kan vara så bra på att 
förutsäga pH. Förvisso har DOC-flöden visat sig kunna korreleras med topografiska 
parametrar som medellutning och medelhöjd över havet (Temnerud och Bishop 2005; 
Andersson och Nyberg 2008). Möjligen är det den nära kopplingen mellan organiskt kol och 
pH i Bastuån som ger upphov till korrelationen (figur 5a-c), vilket en jämförelse mellan A- 
och fallhöjd kanske hade kunnat ge svar på.  
 
Temnerud och Bishop (2005) fann omväxlande positiva och negativa korrelationer för vissa 
fysikaliska parametrar och DOC i olika avrinningsområden, vilket visar på svårigheterna 
med att försöka hitta denna typ av enkla samband. Den parameter i deras studie som 
uppvisade mest stabil korrelation i olika avrinningsområden i deras studie var torvmark (%). 
Procentuell andel torvmark uppvisade förvisso i denna studie en rätt bra korrelation med pH 
under hösten (tabell 5), men i motsats till vad man skulle kunna förvänta sig så var 
korrelationen tämligen starkt positiv. Detta är i stick i stäv med vad som förväntas utifrån 
det funktionella samband som finns mellan torv, halt av organiska syror och pH. Resultatet 
är förmodligen ett skenbart positivt samband som beror på att torvens utbredning i 
landskapet samvarierar med någon annan viktigare pH-reglerande parameter under 
lågflödesförhållanden.  
 
Ett försök att ta fram en multipel regressionsmodell med flera variabler för att beskriva pH 
utifrån olika fysiska och biologiska karaktärer misslyckades. Tack vare kollinearitet mellan 
en stor del av de ingående variablerna så försvårades processen, och slutligen erhölls endast 
en multipel regression som var signifikant, för höstens värden, med fallhöjd (m) och torv (%) 
som förklarande variabler (tabell 6). Sammantaget var denna regression ändå inte lika bra 
som bästa enkla regression, innehållandes lövträd (%). Utöver problemen med kollinearitet 
mellan parametrarna är dålig precision hos de använda kartverktygen en faktor som kan 
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orsaka mycket brus i datat. Framför allt kartorna över berggrund (1:250 000) och jordart 
(1:750 000) som bör vara funktionellt viktiga fanns endast tillgängliga i liten skala för 
Bastuåns avrinningsområde.  
 
4.3 Slutsatser 
Tidstrenderna i IKEU-datat 1999–2017 visar små förändringar, såsom ökad alkalinitet och 
minskad sulfathalt, i riktning mot förbättrad pH-status i Bastuån. Mycket tyder dock på att 
Bastuån redan för 20 år sedan var relativt lite påverkad av antropogen försurning. 
Sjunkande årliga maxvärden för pH går emot denna trend men skulle kunna vara en 
klimatrelaterad minskning, något som framtida studier bör undersöka. Betydelsen av 
naturligt försurande organiska syror i kombination med exceptionella flödessituationer är 
det som under perioden utgjort den största risken för låga pH-värden, vilket är i linje med 
flera tidigare studier från Norrland. Fyra olika vattenkemiska perioder, två 
högflödespräglade och två lågflödespräglade, kan urskiljas under året, var och en med 
typiska värden för olika parametrar. 
 
Bastuåns läge i östra delen av fjällkedjan vid övergångszonen mellan olika kemiska miljöer 
komplicerar bilden av vilka kemiska värden som kan förväntas utifrån de naturliga 
förutsättningarna. Studien av de tolv delavrinningsområdena har gett bättre förståelse för 
hur Bastuåns relativt moderata vattenkemi i ett regionalt perspektiv är resultatet av en 
markant vattenkemisk variation i biflödena, något som beror på den stor biologiska och 
fysikaliska variationen inom respektive delavrinningsområde.  pH i biflöden gick dock inte 
att förutsäga på ett trovärdigt sätt utifrån dessa olika landskapskaraktärer. Modellerna för 
detta stördes av hög kollinearitet och förmodat brus från småskaliga kartor. 
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Tabell 1. Webbtjänst för hämtning, myndighet som tillhandahållit och produktnamn för de olika geografiska 
verktyg som användes för att karaktärisera Bastuåns delavrinningsområden. 
Webbtjänst   Myndighet   Produktnamn  

Geodata  
Extraction  Tool  

Lantmäteriet  

Höjddata  2  m  raster  
Ortofoto  raster  
Vegetation  fjällkedjan  vektor  
Vegetation  Jämtland  vektor  
Vägkartan  vektor  

SGU  
Berggrund  1:50  000  -‐  1:250  000  vektor  
Jordarter  1:750  000  Mittnorden  vektor  

Skogsdataportalen   Skogsstyrelsen   Skogliga  grunddata  -‐  Grundyta  
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Figur 1. Beskrivning av metodik vid kemisk analys av vattenprover på Hjortens lab. 
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Figur 1. Berggrundskarta över Bastuåns avrinningsområde (SGU 2018a). 
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Figur 1. Jordartskarta över Bastuåns avrinningsområde (SGU 2018b). 
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Figur 1. Vegetationskarta över Bastuåns avrinningsområde (Naturvårdsverket 1978). 
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