
Vattnets färg i våra sjöar och 
vattendrag har blivit påtagligt 
brunare de senaste 50 åren. Denna 
brunifiering är negativ för vatten-
levande djur och växter, dricks-
vattenproduktion och rekreation. 
Men det finns saker vi kan göra 
för att minska brunifieringen, inte 
minst i skogsbruket. Det visar en 
ny vetenskaplig studie där fors-
kare från Lunds universitet och 
Sveriges lantbruksuniversitet 
samlat och analyserat kunskap om 
brunifieringens konsekvenser och 
orsaker för att identifiera möjliga 
motåtgärder.

Nils Ekwall, Tiraholm, har yrkesfiskat i 
Bolmen sedan 1979 och drivit fiskodling 
sedan 1981. Han har sett en tydlig föränd-
ring i sjön de senaste decennierna.

– Det är tveklöst så att vattnet i Bolmen 
har blivit brunare och att fiskbestånden i 
sjön har förändrats. Till exempel har det 
blivit mer gös och braxen, medan abbor-
re, gädda, mört, siklöja, sik, stensimpa 
och elritsa har minskat rejält.

På det hela taget upplever Nils att fisk-
produktionen i Bolmen har minskat och 
han tror att denna utveckling åtminstone 
delvis kan bero på att landskapet kring 
sjön har genomgått stora förändringar.

– För 70 år sen var stora, öppna och 
gräsbevuxna beteslandskap vanliga runt 
sjön. Idag är det mycket mer skog och 
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framför allt mycket mer gran. Dessutom 
är en stor del av skogsmarken dikad.

Organiskt material och järn
Den bruna färgen i vatten kommer av 
organiskt material och järn från marken: 
Ju mer organiskt material och järn det 
finns i vattnet, desto brunare är det. Ett 
brunfärgat vatten är därför något natur-
ligt i barr-dominerade skogsbygder och i 
torvmarker. Men de senaste decennierna 
har både forskare och allmänhet kunnat 
konstatera att vattnet i många sjöar och 
vattendrag i Sverige och i andra länder på 
norra halvklotet blivit allt brunare.

– Brunifieringen är ett nytt hot. Rent 
vatten är avgörande för alla funktioner 
i ekosystemen och i det mänskliga sam-
hället. Den kanske allvarligaste konse-
kvensen för oss människor är att den 
tilltagande brunifieringen försämrar kva-
litén på råvattnet, det vill säga det vatten 
som vattenverken använder för att göra 
dricksvatten, säger Lars-Anders Hansson, 
Lunds universitet.

När råvattnet blir brunare och av säm-
re kvalitet så behöver vattenverken an-
vända mer kemikalier och även lägga till 
fler steg i reningsprocessen för att nå god 
kvalité på dricksvattnet. Det organiska 
materialet sätter sig också i vattenled-
ningarna, vilket innebär en ökad risk för 
bakterietillväxt som i sin tur kan innebära 
en hälsofara. Sammantaget innebär det 
både högre kostnader och högre risk för 
oönskade hälsoeffekter.

Brunifieringen påverkar också vattnens 

rekreationsvärde eftersom de flesta av oss 
inte gillar att bada i brunt vatten. En ökad 
vattenfärg påverkar även sammansättning 
och funktion av sjöarnas och vattendra-
gens ekosystem.

Tre huvudsakliga orsaker
I studien har forskarna identifierat tre 
huvudsakliga orsaker till den tilltagan-
de brunifieringen: förändrat väder och 
klimat, återhämtning efter försurningen, 
samt en allt större dominans av gran i 
närheten av sjöar och vattendrag. Med ett 
varmare klimat blir växtsäsongerna läng-
re, vilket både innebär en högre produk-
tion av organiskt material och en högre 
nedbrytning av organiskt material. Det 
gör att det finns mer organiskt material 
som kan läcka ut i sjöar och vattendrag. 
Vid perioder av mer nederbörd så blir det 
dessutom en snabbare transport av orga-
niskt material ut i sjöar och vattendrag 
och vi får ett brunare vatten.

– Under 1970- och 80-talet hade vi 
mycket surt nedfall över Sverige och de 
sura förhållandena gjorde att organiskt 
material bands hårdare i marken. Idag, 
när det sura nedfallet bara är en bråk-
del av vad det var för 30–40 år sedan, 
är det organiska materialet inte längre 
lika hårt bundet i marken och kan därför 
lättare läcka ut i vattnet, berättar Emma 
Kritzberg, Lunds universitet.

När det gäller markanvändningen så 
har den förändrats på avgörande sätt de 
senaste hundra åren. Tidigare hade vi ett 
landskap i södra Sverige som var präglat 



av lågintensivt jordbruk och dominans av 
lövträd i den mån det fanns någon skog 
alls.

– Idag har vi istället ett skogsbruk med 
fokus på barrträd och då framför allt gran 
i nära anslutning till sjöar och vattendrag. 
Det leder till betydligt större ackumule-
ring av organiskt material i jordskiktet 
jämfört med vad jordbruk eller lövskog 
gör.

Möjliga åtgärder
Frågan är då vad vi kan göra för att mot-
verka brunifieringen av våra sjöar och 

vattendrag? Ja, när det gäller väder och 
klimatförändringar finns det inga snab-
ba, enkla lösningar. Och surt nedfall som 
vi hade stora problem med på 1970- och 
1980-talen är ju ingenting vi vill ha tillba-
ka. Återstår då markanvändningen.

– Det finns flera konkreta åtgärder som 
man kan göra i skogsbruket på lokal nivå 
som sannolikt kan förbättra situationen. 
De här åtgärderna ligger dessutom väldigt 
väl i linje med branschens egna målbilder 
för hur man bör bedriva skogsbruk i när-
heten av vatten, säger Hjalmar Laudon, 
Sveriges lantbruksuniversitet. 

För det första handlar det om större hän-
syn i kantzoner mot vatten och att arbeta 
för mer löv i kantzonerna genom att gallra 
bort granar och röja fram mer lövträd. För 
det andra handlar det om att värna områ-
den med vattenmättad mark i landskapet, 
så kallade surdråg, och speciellt de ställen 
där surdrågen mynnar i större vattendrag.

– Vem som helst kan ladda ner vatten-
kartor över sin mark för att få bättre koll 
på surdrågen. Men de som framför allt 
behöver ta ett större ansvar för surdrå-
gen är entreprenörerna, skogsbolagen och 
skogsägarföreningarna.

Det som avgör hur mycket organiskt material och järn som transporteras till vattnet från omgivan-
de mark är poolstorleken (hur mycket organiskt material och järn som finns i marken), hur mobilt 
det är och hur stor avrinningen är. Dessa processer i sin tur påverkas av klimat/väder, markan-
vändning och nederbördens kemi. (DOC = dissolved organic carbon))   
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En viktig åtgärd inom skogsbruket är att värna områden med vattenmättad mark i landska-
pet, så kallade surdråg, och speciellt de ställen där surdrågen mynnar i större vattendrag.
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Mer information

En tredje möjlig åtgärd är att täppa igen 
diken och återskapa våtmarker, eventuellt 
i kombination med kontinuitetsskogs-
bruk, det vill säga skogsbruk utan kalhyg-
gen, för att hålla nere grundvattennivån 
efter slutavverkning.

– Vi måste vara medvetna om att det 
här är ett problem. Det kommer att ta lång 
tid, men vi måste börja nu för om vi inte 
gör någonting nu så kommer brunifiering-
en att fortsätta, säger Hjalmar Laudon.

En annan möjlig åtgärd för att minska brunifieringen är att täppa igen diken och återskapa våtmarker, eventuellt i kombination med kontinuitetsskogs-
bruk. (ET = evapotranspiration, GWL = ground water level)                        Illustration: Jerker Lokrantz/Azote

– Vår studie visar att det finns hopp! 
Det finns saker vi kan göra lokalt för att 
minska problemet med brunifiering, säger 
Emma Kritzberg.

Samarbete 
I den här studien har forskare samarbetat 
med myndigheter, markägare och andra 
personer och organisationer som vistas 
i skog och mark. Studien är finansierad 
av Region Skånes miljövårdsfond, For-

mas och Havs- och vattenmyndigheten. 
Möckelns fiskevårdsförening lyfte pro-
blematiken med brunifiering och samar-
betsnätverket Helge å Model Forest tog 
initiativet till skrivandet av den veten-
skapliga artikeln och en konferens i fe-
bruari 2019 i Kristianstad Vattenrike om 
brunifieringens konsekvenser och orsaker 
i Sydsverige.
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Idag är det vanligt med gran i anslutning till vattendrag, men de åtgärder forskarna 
föreslår ligger väl i linje med skogsbranschens egna målbilder för hur man bör be-
driva skogsbruk i närheten av vatten.
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