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Tema 

Status for sur nedbør og forsuring 

Kan vi stole på modell-prediksjonene? 

Mindre sur nedbør, men brunere vann 

Kan det bli for lite kalsium for dyr i vann? 

Klimaavtaler vil også redusere sur nedbør 

 Fornybar energi gir også miljøutfordringer 

 

 



Utslipp til luft 



Konsentrasjoner i nedbør 

Kilde: NILU 



Trender i innsjøer 

Garmo mfl. 2014 



Trender i innsjøer, forts. 

Garmo mfl. 2014 



Sure episoder 
• Etter hvert som forsuringen avtar vil flere vassdrag 

gå over fra å være kronisk sure til episodisk sure 

• Klimaendring gir økt frekvens og intensitet av 
flommer, og dermed økt fare for sure episoder 

«Syre-trykket» i episodene  

vil avta med avtakende  

S-deposisjon 

Fra: 

Evans et al. 2008 



Kan vi stole på modellene? 

Test av MAGIC-prediksjoner for 2010, 
gjort for 20 år siden: 



Modellert versus målt      
svovel og nitrogen i nedbør 

Helliwell et al. 2014 



Modellert versus målt      
svovel og nitrogen i vann 

Helliwell et al. 2014 



Mindre sur 
nedbør, men 

brunere vann… 



TOC-trender i innsjøer 

Garmo mfl. 2014 

Negativt i forhold til drikkevann 

Både positive og negative effekter på vannøkologi 



Øst/vest-gradient i TOC 
Viktige faktorer: - Nedbørmengde 

- Jordsmonn 

- Skogdekke 



Agder – mest skog i øst 



Paradoks: Redusert sur 
nedbør gir lavere 
kalsium i vann  

 
Kan det skape problemer for 

vannlevende dyr? 

Hvite sirkler: Ca + Mg 

Sorte sirkler: ANC 
Garmo mfl. 2014 



Utsikter til enda mindre sur nedbør 

• Revidert Gøteborg-protokoll pålegger 
ytterligere reduserte utslipp innen 2020 

 

• Nye klimaavtaler vil også redusere sur 
nedbør Mindre bruk av fossilt brensel vil redusere både 

CO2, SO2 og NOx utslipp   



Men, overgang til fornybar energi kan 
også innebære miljøutfordringer … 

• Sterkere utnyttelse av vannkraftressursene 
må balanseres i forhold til vassdragsmiljø 

 

 



Fornybar energi og miljøutfordringer … 

• Intensivering av skogbruket for å produsere 
biobrensel vil gi økt verdiskaping, men kan 
også påvirke vannressursene 



Oppsummering 
• Forsuringen fortsetter å avta, men kalkingen må fortsette 

• Redusert sør nedbør har gitt mer TOC og mindre kalsium 

• Klimaendring gir økt risiko for sure episoder 

• Nye klimaavtaler vil gi mindre sur nedbør i framtiden 

• Økt produksjon av fornybar energi vil kunne gi større press 
på vassdragsmiljøet i årene som kommer 

• Mot mer komplekst trusselbilde for fisk: Fra én hovedfaktor 
(forsuring) til kombinasjon av flere stressfaktorer 

 

 



Takk for oppmerksomheten! 


