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Sammanfattning

Källmiljöer är grundvattenberoende ekosystem med en betydande roll för den biologiska
mångfalden. Svenska skogar är rika p̊a källor, som riskerar att p̊averkas av närliggande
skogsbruk. I EU-projektet GRIP on LIFE IP som bland annat Skogsstyrelsen deltar i
ska v̊atmarker och vattendrag uppmärksammas och eventuellt restaureras och i dessa
naturomr̊aden ing̊ar källmiljöer. Syftet med detta examensarbete är att ge kunskap
om hur källor kan p̊averkas av närliggande skogsbruk och hur man kan mäta och även
förhindra dessa förändringar.

En litteraturstudie, en analys av grundvattendata och en fältstudie har utförts. Littera-
turstudien visade bland annat att en vanlig p̊averkan p̊a grundvattenniv̊an vid en skogs-
avverkning är höjd grundvattenniv̊a och att ett vanligt hot mot källmiljöer är körskador
fr̊an skogsmaskiner. I dataanalysen studerades grundvattenniv̊aer fr̊an mätstationer som
legat nära ett avverkningsomr̊ade. Tv̊a olika metoder användes: visuell bedömning med
linjär regression och modifierad double mass-analys. I fältundersökningen besöktes tv̊a
omr̊aden med källor i närheten av avverkningsomr̊aden, och det gjordes bland annat
mätningar av vattenflödet genom att ett objekt fick flyta p̊a ytan av källbäcken.

Resultatet fr̊an den modifierade double mass-analysen visade en höjning av grundvat-
tenniv̊an till följd av närliggande avverkningar för tv̊a av sju stationer. Den visuella
bedömningen med linjär regression visade sig inte vara en passande metod för denna
sortens dataanalys. Vid fältundersökningen hittades fler källor än vad som fanns angi-
vet i SGU:s källarkiv. Ingen av dem var dock skadad av körsp̊ar. Metoden för att mäta
flöden gav ett relativt osäkert resultat och gick inte att använda i en av källorna.

Att grundvattenstationerna inte var optimalt placerade för denna studie utgjorde en
felkälla för dataanalysen, som eventuellt hade visat grundvattenniv̊aökningar i fler fall
om stationerna var placerade s̊a att de säkert stod i hydraulisk kontakt med avverknings-
omr̊adet. Modifierad double mass-analys visade sig dock vara ett användbart och tydligt
verktyg för att undersöka grundvattenniv̊aförändringar över tid. Ett mer tillförlitligt
sätt att mäta källflöden p̊a än vad som användes i fältundersökningen verkar vara att
använda flödesmätare för källor med tydligt källflöde.

Även om en skogsavverkning skulle resultera i höjd grundvattenniv̊a och ökat vatten-
flöde vid en källa är det inte säkert att det skulle ha negativ p̊averkan p̊a källmiljön.
Däremot kan det försumpa marken vilket i sin tur ökar risken för körskador fr̊an skogs-
maskiner. Det finns vedertagna metoder för att visa naturhänsyn i skogsbruket och eta-
blerade målbilder fr̊an skogssektorn specifikt avsedda för källor och källp̊averkad mark.
Dock kan skogsägare vara omedvetna om källor p̊a sin mark och deras naturvärde vilket
ökar risken för att källmiljöerna skadas. Det g̊ar i viss mån att restaurera p̊averkade
källmiljöer men en första prioritering bör vara att skydda källmiljöerna och därmed
förhindra negativ p̊averkan p̊a dem.
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Abstract

Spring environments are groundwater dependent ecosystems, which play an important
role for biodiversity. In Swedish forests there is an abundance of springs, many of which
risk being affected by forestry nearby. In the EU project GRIP on LIFE IP where,
among others, the Swedish Forest Agency take part, wetlands and streams will be
brought to attention and possibly restored. In these biotopes, spring environments are
included. The purpose of this master thesis is to provide knowledge about how springs
can be affected by forestry nearby and how it is possible to measure and also to prevent
these changes.

A literature study, an analysis of groundwater data and a field study have been perfor-
med. The literature study showed among other things that that a common effect from
deforestation is an increased groundwater level and that a common threat to spring
environments is damage from soil disturbance. In the data analysis, groundwater le-
vels from groundwater stations close to deforested areas were studied. Two different
methods were used: visual evaluation with linear regression, and modified double mass
analysis. In the field trip, two locations with springs close to deforested areas were vi-
sited, and among other things, a measurement of water flow was performed with an
object floating on the water surface.

The result from the modified double mass analysis showed an increase of the ground-
water level following deforestation in two of seven groundwater stations. The visual
evaluation with linear regression showed not to be a suitable method for this kind of
data analysis. In the field study, more springs than were stated in SGU’s spring archive
were found. None of them were harmed by soil disturbance. The method for measuring
water flow gave a relatively vague result and could not be used in one of the springs.

The fact that the groundwater stations were not optimally placed for this study was
a source of error for the data analysis, which possibly could have shown ground water
level increases in more cases had the stations been placed so that they definitely had
hydraulic contact with the deforestation areas. However, modified double mass analysis
showed to be a useful tool for examining changes in groundwater levels over time. A
more reliable method of measuring spring water flows than the one used in the field
study seems to be to use a flow meter, for springs with a distinct flow.

Even if deforestation would result in an increased groundwater level and spring water
flow, it is not certain that it would have a negative impact on the spring environment.
However, it might make the soil waterlogged which in turn increases the risk of soil
disturbance. There are recognized methods of preservation of nature values in forestry
and established goals from the forest sector specified for springs and spring affected
areas. However, forest owners can be unaware of springs on their land and the value of
the springs, which increases the risk of harming the spring environments. It is to some
extent possible to restore damaged spring environments but a first priority should be
to protect the spring environments and thereby prevent negative effects on them.
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Förord

Precis som hela min utbildning i ekosystemteknik har varit möjlig att genomföra tack
vare en rad lagprestationer i olika konstellationer best̊aende av kursare, vänner och
engagerade lärare, är det tack vare en rad människor som jag har lyckats utföra det här
examensarbetet. Till min hjälp har jag haft inte mindre än fyra handledare som jag vill
tacka för all hjälp: Gerhard Barmen har varit huvudhandledare fr̊an Teknisk geologi p̊a
LTH och har gett m̊anga värdefulla kommentarer och snabba svar p̊a alla möjliga fr̊agor
under arbetets g̊ang. Gunilla Oleskog och Elisabeth Andersson p̊a Skogsstyrelsen hjälpte
mig att sätta ig̊ang och formulera en fr̊ageställning, och har bidragit med kunskap
om hur b̊ade grundvattenberoende ekosystem och Skogsstyrelsen fungerar. Magdalena
Thorsbrink p̊a SGU har ställt upp och svarat p̊a fr̊agor i tid och otid och har även följt
med mig ut p̊a fältundersökningar i snön under årets kanske kallaste vecka. Tack ocks̊a
till Bo Olofsson p̊a KTH som hjälpte mig att utföra dataanalyser, Bo Thunholm p̊a
SGU som har bidragit med feedback, Erik Nilsson p̊a Teknisk vattenresurslära, LTH,
som hjälpte mig att f̊a rätsida p̊a för mig obekanta statistiska begrepp, Karin Larsson
p̊a GIS-centrum, LTH, som hjälpte mig att f̊a ordning p̊a ArcGIS, samt Jari Ilmonen
p̊a finska Forststyrelsen och Conny Svensson p̊a Teknisk geologi, LTH, som har bidragit
med expertkunskap inom respektive omr̊ade. Slutligen vill jag ocks̊a rikta ett tack till
Simon Probert som har agerat Excel-support och serverat mig otaliga varma koppar te
under skrivandets g̊ang.
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1 Inledning

En källa är en distinkt punkt där grundvatten rinner ut p̊a markytan, och runt en
källa kan en källmiljö bildas. Källmiljöer är grundvattenberoende ekosystem som kan
ha ett rikt växt- och djurliv och utgöra biotoper av stor betydelse för den biologiska
mångfalden. I Sverige finns många källor i skogsmark, där de kan utsättas för p̊averkan
fr̊an skogsbruk. Trots att källor i Sverige är skyddade enligt lag, kan de av misstag
köras sönder av skogsmaskiner, eller p̊averkas av förändringar i solljus och vattenniv̊aer
till följd av avverkning. Detta kan delvis bero p̊a att kunskapen om var källorna finns
och hur man kan undvika att störa dem är bristfällig.

Att studera källmiljöer har tidigare inte gjorts i n̊agon större utsträckning i Sverige,
d̊a ämnet länge tycks ha hamnat mellan hydrogeologi och ekologi. P̊a senare tid har
omr̊adet dock f̊att mer uppmärksamhet, bland annat i projekt GRIP on LIFE IP som
leds av Skogsstyrelsen och som bland annat g̊ar ut p̊a att ta fram arbetssätt för hur man
bevarar v̊atmarker och vattendrag i skogslandskapet. D̊a behöver man kunna undersöka
och övervaka de aktuella omr̊adena och till det behöver en metod för undersökningarna
tas fram. Detta examensarbete undersöker därför vilka metoder som kan användas för
att mäta förändringar i källmiljöer som kan uppst̊a till följd av närliggande skogsbruk,
och berör ocks̊a återhämtningen av ett omr̊ade efter en förändring. Det behandlar även
vilka åtgärder som kan vidtas för att fr̊an början undvika störningar i källmiljöer när
man avverkar skog i närheten.

1.1 Syfte och m̊al

Syftet med studien är att uppmärksamma betydelsen av källmiljöers naturvärden i den
svenska skogen samt att underlätta för skogssektorns framtida arbete med att bevara
dessa biotoper. För att uppn̊a detta är målet att undersöka hur man kan upptäcka och
mäta förändringar i grundvattenförh̊allandena i anslutning till en källa och hur man
kan undvika p̊averkan p̊a källor fr̊an skogsbruk.
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1.2 Fr̊ageställning

Ovanst̊aende syfte och mål har utmynnat i följande fr̊ageställningar.

Hur kan förändringar mätas i grundvattenförh̊allanden vid källmiljöer p̊averkade
av skogsbruk?

• Hur kan de kvantitativa grundvattenförh̊allandena i anslutning till en källa p̊averkas
av skogsavverkning i närheten?

• Med vilka metoder kan denna p̊averkan upptäckas och övervakas?

Hur kan källmiljöer skyddas fr̊an skador?

• Hur kan skador p̊a källmiljöer fr̊an närliggande skogsbruk förhindras?

• Är det möjligt att återställa skadade källmiljöer?

1.3 Avgränsningar

Grundvattenförh̊allandena som har behandlats i den här studien avser kvantitativa
förh̊allanden och inte kvalitativa. Det är känt att skogsavverkningar kan p̊averka grund-
vattenkvaliteten negativt men grundvattenkemi har inte studerats i det här arbetet.

P̊averkan fr̊an skogsbruk i den här studien avser direkta markskador fr̊an skogsmaskiner
och förändringar i grundvattenförh̊allandena till följd av kalavverkning. Markavvattning
i form av nydikning är ett ingrepp som kan p̊averka grundvattenförh̊allandena under
l̊ang tid, men eftersom det är ovanligt att nya diken grävs ut i svenskt skogsbruk har
det inte studerats i det här arbetet.

Trakthyggesbruk är det dominerande skogsbrukssättet i Sverige och även om andra
skogsbrukssätt ocks̊a förekommer är det därför trakthyggesbrukets faser, främst av-
verkningsfasen, som har studerats.

1.4 Tillvägag̊angssätt

Examensarbetet har utförts i tre delar: en litteraturstudie, analys av befintliga grund-
vattendata samt en fältstudie. Litteraturstudien har utförts för att ge bakgrundsinfor-
mation om källmiljöer och skogsbruk och för att undersöka tidigare använda metoder.
Dataanalysen har gjorts med syftet att undersöka hur en avverkning kan p̊averka grund-
vattenmagasin vid eller nedströms avverkningen. I fältstudien besöktes källor där en
avverkning nyligen hade utförts i närheten, för att prova metoder för att upptäcka
eventuell p̊averkan fr̊an avverkningen.

Om ingenting annat anges är foton tagna och illustrationer gjorda av författaren.
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2 Bakgrund

I detta avsnitt beskrivs projektet GRIP som detta examensarbete är en del av. Därefter
ges en genomg̊ang av hydrogeologiska principer och vilka olika källtyper man kan finna
i svensk skog. Den vanligaste skogsbruksformen i Sverige, trakhyggesbruk, beskrivs, och
även vilken känd p̊averkan den kan medföra p̊a källmiljöer. Slutligen beskrivs tidigare
använda metoder för att mäta grundvattenförh̊allanden i anslutning till skogsbruk och
källmiljöer.

2.1 Natura 2000 och GRIP

För att skydda viktiga naturtyper i EU, däribland vissa källmiljöer, finns Natura 2000.
Habitatdirektivet (R̊adets direktiv 92/43/EEG) är ett EU-direktiv som antogs 1992 och
vars syfte är att främja biologisk mångfald genom att bevara arter och habitat som är
hotade. Habitatdirektivets tredje artikel fastställer att olika skyddsomr̊aden ska utgöra
ett nät av bevarade miljöer i EU:s medlemsländer under beteckningen Natura 2000. I
Natura 2000 ing̊ar även arter och häckningsplatser ur f̊ageldirektivet (Europaparlamen-
tet och r̊adets direktiv 2009/147/EG), som liksom habitatdirektivet främjar skydd för
hotade arter och miljöer.

Inom Natura 2000 delas Europa in i nio biogeografiska regioner där egenskaper som
landskap, klimat och markförh̊allanden är liknande inom varje region (Europeiska kom-
missionen 2016). I Sverige finns tre av dessa regioner representerade: den boreala, den
alpina och den kontinentala regionen. Den alpina regionen i Sverige utgörs av de svens-
ka fjällen (Europeiska kommissionen 2017a). Den boreala regionen utgör den absolut
största delen av Sveriges landyta och karakteriseras av barrskog, sjöar och myrar (Eu-
ropeiska kommissionen 2017b). Den kontinentala regionen kännetecknas av platt land-
skap och varierande klimat (Europeiska kommissionen 2017c). I Sverige representeras
den kontinentala regionen till största delen av Sk̊ane, men finns även längs västkusten,
i Blekinge och p̊a Öland.

Alla EU:s medlemsländer ska ta fram ett ramverk för prioriterade åtgärder för Natura
2000-omr̊aden: ett Prioritised Action Framework (förkortas PAF). I Sverige har detta
tagits fram av Naturv̊ardsverket. PAF:en ger vägledning i hur Natura 2000-omr̊adena
ska tas om hand p̊a bästa sätt. Projektet GRIP on LIFE IP (förkortas GRIP i den här
rapporten) är ett samarbete mellan följande parter: Skogsstyrelsen, Naturv̊ardsverket,
Havs- och vattenmyndigheten, Bottenhavets vattendistrikt, V̊atmarksfonden, Vindelälvens
fisker̊ad, de fyra skogsägarföreningarna samt länsstyrelserna i Jämtlands, Västerbottens,
Västmanlands, Jönköpings, Kalmars, Blekinges och Hallands län. Huvudsyftet med
GRIP är att l̊angsiktigt implementera PAF i Sverige. Projektet f̊ar sin finansiering fr̊an
EU-fonden LIFE, och IP i namnet st̊ar för Integrated Project: flera olika instanser
arbetar mot samma mål, även ett examensarbete vid LTH kan ing̊a i projektet.

GRIP riktar in sig p̊a v̊atmarker och vattendrag i skogslandskapet i den boreala och
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kontinentala regionen i Sverige. Implementeringen av PAF ska göras dels genom att öka
kunskapen om arbetssätt för att bevara v̊atmarker och vattendrag i skogslandskapet
och dels genom att visa exempel p̊a konkreta åtgärder. Även att förbättra samarbetet
mellan olika intressenter är en del av projektet. Anledningen till att just v̊atmarker och
vattendrag har valts som ett inledande omr̊ade för att implementera Sveriges PAF är
dels för att m̊anga av dessa omr̊aden är i stort behov av olika åtgärder för att bevaras,
och dels för att de ofta berör många olika intressenter och därför är utmärkta omr̊aden
att börja med för att införa samarbeten och integrera olika verksamheter med varandra.
I GRIP ing̊ar det även att övervaka de berörda omr̊adena för att se vilka åtgärder som
krävs och vilken effekt åtgärderna har.

2.2 Grundvattenbildning

En viktig del av den hydrologiska cykeln, som alla naturligt förekommande vattenmassor
är del av, är grundvattenbildning, som uppst̊ar fr̊an nederbörd. När det regnar kan vatt-
net antingen intercepteras (f̊angas upp) av vegetationen eller landa direkt p̊a markytan.
En del av det intercepterade vattnet evaporerar medan en del droppar eller rinner ner
p̊a marken. Fr̊an markytan kan ytterligare evaporering ske, eller s̊a infiltrerar vattnet
och blir till markvatten. Hastigheten med vilken vatten kan infiltrera i marken kallas för
markens infiltrationskapacitet. Om nederbördens intensitet är större än infiltrationska-
paciteten uppst̊ar ytavrinning men det sker oftast inte i svensk skogsmark. Markvattnet
kan tas upp av växternas rötter och s̊a småningom transpirera till atmosfären. Men om
det tillförs vatten till marken snabbare än växterna hinner ta upp det n̊as markens
fältkapacitet. Marken kan d̊a inte h̊alla mer vatten utan det börjar med tyngdkraftens
hjälp att perkolera ner till grundvattenniv̊an och grundvattenbildning sker. (Angelstam
et al. 1997; Fetter 2001). En övergripande illustration av grundvattenbildning syns i
figur 2.1.

Andelen nederbörd som intercepteras av vegetationen och därmed kan evaporera in-
nan den n̊ar markytan beror p̊a mängden och typen av vegetation, samt varaktigheten
och intensiteten p̊a regnet. Mellan 8 och 35 % av nederbörden under ett år kan f̊angas
upp av växtligheten i en tät skog (Fetter 2001) och 20 till 40 % av nederbörden under
sommaren i en mellansvensk barrskog evaporerar fr̊an vegetationen innan den n̊ar mar-
ken (Angelstam et al. 1997). Ett kort och milt regn intercepteras i högre grad än ett
l̊angvarigt och intensivt. Faller nederbörden som snö stannar en betydligt större del kvar
i vegetationen än vid regn (Angelstam et al. 1997). Evapotranspirationen, allts̊a sum-
man av evaporationen och transpirationen, varierar mellan årstiderna. P̊a sommaren
när temperaturen är hög och det finns mycket växtlighet tas i princip allt markvatten
upp av vegetationen och transpirerar s̊a d̊a sker det oftast inte n̊agon grundvattenbild-
ning (Källakademin 2012). Infiltrationskapaciteten beror dels p̊a marktypen och dels p̊a
hur fuktig marken var fr̊an början. Grova eller porösa jordarter, och finare jordarter som
är s̊a torra att sprickor har bildats, har högre infiltrationskapacietet än fuktig, finkornig
och kompakt mark.
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Om markytan är plan och marken homogen och n̊agorlunda genomsläpplig perkolerar
vattnet direkt ner till grundvattenytan. Detta är dock inte alltid fallet. P̊a vägen ner
till grundvattenytan kan det förekomma lager av mindre genomsläppliga material som
sprickfattigt berg, lerlinser eller h̊art packad morän. Det kan göra att det perkolerande
vattnet transporteras sidleds innan det antingen n̊ar en mer genomsläpplig jordart eller
sprickzon i berggrunden, eller strömmar ut p̊a markytan igen, exempelvis i en sluttning
(Fetter 2001).

Figur 2.1: En illustration av de olika delarna i den hydrologiska cykeln kopplade till grundvattenbild-
ning. Vatten som fallit som nederbörd kan infiltrera marken, evapotranspirera fr̊an vegetationen eller
evaporera fr̊an markytan. När fältkapaciteten är uppn̊add i markvattenzonen sker perkolation ner till
grundvattenniv̊an.

I svensk skog dominerar morän som jordart. Moränen i sig är vanligtvis l̊agpermeabel
eftersom m̊anga kornfraktioner är representerade, ofta inklusive l̊aggenomsläpplig ler
och silt, och den är dessutom h̊art packad av inlandsisen. Dock kan torka och tjäle
samt mikroorganismers uppluckring och aggregatbildning i markytan medföra att det
översta lagret morän är ganska permeabelt, vilket möjliggör infiltration och perkolation
(Källakademin 2012). Detta gör att grundvattenytan i svenska skogar inte ligger s̊a
djupt: vanligen mellan ett par meter under marken till alldeles vid markytan (Angelstam
et al. 1997).
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P̊a grund av skillnaderna i nederbörd, förekomst av vegetation, tjäle och snösmältning
finns det en naturlig säsongsvariation i grundvattenniv̊an, som ser olika ut beroende p̊a
var i Sverige man befinner sig. I södra Sverige är grundvattenniv̊an som högst i slutet
av året d̊a det är gott om nederbörd men inte mycket vegetation samt p̊a v̊aren när
snö och eventuell tjäle smälter. Hur stor säsongsvariationen är beror p̊a markens ma-
terialegenskaper och grundvattenmagasinets mäktighet. Små grundvattensystem med
l̊agpermeabla jordarter som morän ger upphov till stora säsongsvariationer, upp till ett
par meter. I grövre jordarter som sand kan variationen ligga p̊a n̊agra decimeter, och i
grus kan den vara nästan obefintlig (Knutsson & Morfeldt 2002).

2.3 Grundvattenströmning

Hur grundvattnet strömmar avgörs av markens materialegenskaper och grundvatten-
potentialen. Vattnet förflyttar sig fr̊an omr̊aden där grundvattenpotentialen är hög till
omr̊aden där grundvattenpotentialen är l̊ag. Med andra ord strömmar grundvattnet
parallellt med grundvattenytans, eller grundvattenpotentialens, gradient (Fetter 2001).
Om marken best̊ar av morän, vilket den vanligen gör i svensk skog, ligger grundvat-
tenytan oftast nära markytan och följer topografin ganska väl. Det g̊ar allts̊a att med
hjälp av topografin i ett omr̊ade att göra en grov uppskattning av i vilken riktning
grundvattnet strömmar (Angelstam et al. 1997). Storleken p̊a flödet är dock sv̊arare att
uppskatta.

Grundvattenflödet kan uttryckas med Darcys lag som skrivsQ = K∗A∗−dh
dx

och betyder
att grundvattenflödet, Q, är proportionellt mot den hydrauliska konduktiviteten, K,
tvärsnittsarean av grundvattenmagasinet, A och den hydrauliska gradienten, dh

dx
. Den

genomsnittliga flödeshastigheten ges av Q
A

, eller v = K ∗−dh
dx

där v är flödeshastigheten
(Fetter 2001).

Den hydrauliska konduktiviteten avgörs av markens egenskaper och kan variera mycket.
Fetter (2001, s 103) listar den hydrauliska konduktiviteten för n̊agra olika jordarter. Le-
ra kan ha ett s̊a l̊agt värde som 10−11 meter per sekund och välsorterat grus ett värde
p̊a upp till 0,01 meter per sekund. Vad detta sedan medför för strömningshastigheter
beror p̊a den hydrauliska gradienten, enligt Darcys lag ovan. En illustration över grund-
vattenströmningen syns i figur 2.2.

Omr̊aden där infiltration och perkolation sker brukar kallas inströmningsomr̊aden och
omr̊aden där grundvattenytan överstiger markytan, där kärr eller v̊atmarker kan bildas,
kallas utströmningsomr̊aden. Normalt ligger dessa utströmningsomr̊aden i topografiskt
l̊aga omr̊aden (Angelstam et al. 1997). När flödet fr̊an ett utströmningsomr̊ade ökar till
följd av ett regnväder är det, med hänvisning till grundvattenströmningens hastighet
som nämns i föreg̊aende stycke, inte själva regnvattnet som p̊a kort tid har transporte-
rats fr̊an inströmningsomr̊ade till utströmningsomr̊ade. Det är grundvatten som lagrats
i grundvattenmagasinet under längre tid som strömmar ut till följd av den ökade grund-
vattenpotentialen i inströmningsomr̊adet (Källakademin 2012).
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Under grundvattnets transport genom marken fr̊an ett inströmningsomr̊ade till ett ut-
strömningsomr̊ade förändras dess kemiska egenskaper. Genom att den sura nederbörden
reagerar med mineraler i marken höjs pH och mineralhalten ökar (Angelstam et al.
1997). Detta examensarbete fokuserar inte p̊a grundvattenkemi, men just dessa ke-
miska egenskaper hos vattnet i ett utströmningsomr̊ade har betydelse för de viktiga
ekosystem som kan uppst̊a vid en källa och som kommer diskuteras vidare i avsnitt 2.4.

Figur 2.2: En illustration av grundvattenströmningen i ett öppet grundvattenmagasin i en sluttning.
Pilen visar riktningen p̊a grundvattenströmningen, som drivs av den hydrauliska gradienten dh/dx.

2.4 Källor i svensk skog

En källa är platsen för ett distinkt utflöde av grundvatten till markytan. Källan utgörs
av punkten för utströmmningen och den vattensamling som kan uppst̊a p̊a platsen.
Källmiljön avser den omgivande miljön, vars vegetation p̊averkas av källvattnet. Gynn-
samma förh̊allanden för att källor ska uppst̊a är kuperad terräng och impermeabla
jordlager som kan bilda slutna grundvattenmagasin. I en sluttning där grundvatteny-
tan överstiger markytan, eller där ett permeabelt jordlager bryter av en sluten akvifer,
kan en källa bildas. I Sverige, där den dominerande jordarten är morän och landska-
pet till stor del är kuperat, finns allts̊a goda förutsättningar för källor att uppst̊a. Och
Sverige är rikt p̊a källor. Hur många det finns vet man inte. Enbart SGU listar 2 000
källor i sitt källarkiv (SGU u.̊a.a) men det är l̊angt ifr̊an alla (Källakademin 2012).
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Det relativt jämna vattenflödet fr̊an en källa h̊aller ungefär samma temperatur året om
utan att frysa och är vanligen rikt p̊a mineraler. Detta gör källmiljöer till unika biotoper.
Det finns inga växter i Sverige som växer enbart vid källor, men det finns växter som
trivs mycket bra i källmiljöer. Ibland kan källor synas ute i naturen även om de saknar
tydligt flöde och vattensamling bara genom att vegetationen runtomkring är rikligare
eller annorlunda än i omgivningen (Källakademin 2012). Den kan best̊a av växter som
gärna växer där marken är blöt och inte torkar ut under delar av året, växter som vill
vara i ett rörligt vattenflöde, som trivs i l̊ag och jämn temperatur eller som behöver
mycket av till exempel kalk, järn eller n̊agot annat mineral som källvattnet inneh̊aller.
Även en del djur som vissa snäckor, insekter och grodor söker sig till det jämna, kal-
la vattenflödet (Bjelke et al. 2010). Källmiljön utgör en fristad för många arter som
utan källan inte hade trivts i omgivningen, och kan allts̊a vara viktig för den biologis-
ka m̊angfalden. Per-Ola Hoffsten beskriver i Källor i Sverige (Källakademin 2012) hur
han genomförde en inventering av vattenlevande sm̊adjur i olika vattenmiljöer i södra
Hälsingland, där 10 % av de p̊aträffade arterna levde i just källor och källbäckar. Bland
dessa växter och djur som är troliga att finna i källmiljöer finns en rad rödlistade mossor,
kärlväxter, insekter och blötdjur. N̊agra exempel p̊a s̊adana är kalkkällmossa (Philono-
tis calcarea), luktsporre (Gymnadenia odoratissima), nattsländan Apatania muliebris
och mindre strömvapenfluga (Oxycera nigricornis) (Artdatabanken 2015; Bjelke et al.
2010). Artdatabanken (Bjelke et al. 2010) listade år 2010 totalt 34 arter som är knutna
till källmiljöer och som även fanns med i år 2010:s rödlista. Förutom biologisk mångfald
bidrar många källor och källmiljöer till kulturvärden, rekreationsvärden och med dricks-
vatten.

Enligt Skogsv̊ardslagen är källor i skogsmiljö skyddade som hänsynskrävande biotop
(30 § SFS 1979:429; 17 § SKSFS 2011:7). Dock är det l̊angt ifr̊an alltid som skador
p̊a källmiljöer förhindras när skogen ska avverkas. Körskador p̊a själva källan eller den
omgivande miljön kan ske av att skogsmaskiner kör för nära, p̊a grund av bristan-
de kunskap och p̊a grund av obefintlig utmarkering av omr̊adet (Källakademin 2012;
Lundmark & Pihlgren 2016). Dessutom kan en avverkning i källans inströmningsomr̊ade
p̊averka grundvattenniv̊an (Jonsson 1998; Kubin et al. 2017; Källakademin 2012). Dessa
potentiella hot mot källmiljöerna undersöks närmare i avsnitt 2.6.

Dett finns olika sätt att kategorisera källor p̊a. De kan delas in efter storlek, tryck-
förh̊allande, geologi eller temperatur för att ge n̊agra exempel. Källakademin (2012)
listar bland annat följande typer, indelade efter geologi och framträngande:

Åskällor

Åskällor har generellt höga flöden eftersom de mynnar ur isälvsavlagringar som of-
ta utgör stora akviferer med hög permeabilitet. Det gör dem ocks̊a till extra stabila
för växt- och djurarter som är beroende av vattenflödet. Många svenska åskällor är
utbyggda till vattentäkter och bidrar med dricksvatten.
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Figur 2.3: Sole källa, moränkälla i Kronobergs län. Foto: Magdalena Thorsbrink.

Figur 2.4: Bergkälla i Visby. Foto:
Magdalena Thorsbrink.

Moränkällor

Morän är relativt impermeabelt, men i kuperad terräng
där moränen bryts av i en sluttning, eller där moränen
bitvis är mer genomsläpplig för vatten, kan moränkällor
uppst̊a. De är ofta ganska små och alla har inte flöde
året om. Figur 2.3 visar en moränkälla.

Bergkällor

Bergkällor är källor som springer ur berggrund istället
för ur jord. De kan uppst̊a i sprickor i berggrunden el-
ler i gränsen mellan tv̊a bergarter. En bergkälla syns
i figur 2.4.

Svallgruskällor

Svallgrus kan förekomma i flera lager med l̊agpermeabla
lerlager emellan. Ytliga och tunna lager av svallgrus
kan ge upphov till små källor medan mäktigare och
djupare lager som förekommer till exempel vid rull-
stens̊asar kan ge högre flöden.
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Artesiska källor

Om ett slutet grundvattenmagasin i exempelvis en dalg̊ang st̊ar i förbindelse med grund-
vattnet p̊a högre niv̊aer runt om byggs grundvattenpotentialen upp s̊a att den överstiger
markytan. D̊a kan en artesisk källa uppst̊a. Vattnet väller upp med s̊adan kraft att det
kan se ut som att marken ”kokar”.

Kupolkällor

En källa som mynnar ut i myrmark kan bidra till torvbildning p̊a s̊a sätt att en kupol
av torv och dy bildas runt utloppet. Det kan även bildas kupoler när järn eller kalk
fälls ut. Dessa kupoler höjer sig ofta ett par meter ovanför omgivande mark.

Karstkällor

I kalksten som kemiskt urholkas av vatten bildas stora sprickor och g̊angar. Detta kallas
karstbildning. Källor i s̊adan berggrund har ofta mycket höga flöden.

Figur 2.5 visar en illustration av en moränkälla, en bergkälla, en artesisk källa och en
åskälla och de geologiska förh̊allandena som ger upphov till respektive källtyp.

Figur 2.5: En illustration av fyra olika källtyper. När grundvattenpotentialen överstiger markytan och
grundvattenmagasinet inte är täckt av ett impermeabelt lager som lera eller tät berggrund, strömmar
grundvatten ut fr̊an magasinet. Observera att skalan i höjdled i bilden är överdriven jämfört med skalan
i sidled.
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Inom Natura 2000 används ett annat sätt att klassificera olika typer av källor där de
delas in efter kemiska egenskaper och livsmiljö. Bilaga 1 i Habitatdirektivet (R̊adets
direktiv 92/43/EEG) listar ett antal naturtyper som är av intresse för att bevaras,
tillsammans med en fyrasiffrig Natura 2000-kod för varje livsmiljö. I denna förteckning
finns tv̊a typer av källmiljöer med: fennoskandiska mineralrika källor och källkärr (7160)
och källkärr med kalktuffbildning (7220). Även rikkärr (7230), en grundvattenberoende
naturtyp som kan uppst̊a nedströms en baskatjonrik källa, finns med som livsmiljö i
behov av bevarande (Naturv̊ardsverket 2011c). De flesta av dessa källmiljöer i Sverige
finns i den boreala regionen.

Mineralrika källor och källkärr av fennoskandisk typ, 7160

Naturtyp 7160, mineralrika källor och källkärr av fennoskandisk typ, förekommer i Sve-
rige till största del i den boreala regionen, men även en del i den alpina regionen och
ett f̊atal i den kontinentala regionen. Naturtypen innefattar b̊ade själva källan och det
källkärr som kan uppst̊a av det utströmmande grundvattnet, som är fattigt p̊a baskatjo-
ner men rikt p̊a mineraler. Vissa av dessa källor och källkärr är beroende av viss störning
för att inte växa igen, antingen i form av det egna uppströmmande källvattnet eller av
återkommande hävd. Naturv̊ardsverket listar en rad hot mot naturtypen, däribland
avverkning som kan p̊averka b̊ade hydrologi, lokalt klimat, omgivande mark och sam-
mansättning av näringsämnen. Även körskador fr̊an skogsmaskiner är ett stort problem
för den blöta och känsliga marken. Dikning p̊averkar först̊as ocks̊a hydrologin och hyd-
rogeologin runt och vid källan. 2007 fanns 97 stycken Natura 2000-omr̊aden betecknade
som fennoskandiska mineralrika källor och källkärr i Sverige (Naturv̊ardsverket 2011a).

Källor med kalktuffbildning, 7220

Till skillnad fr̊an naturtyp 7160 som innefattar b̊ade källor och källkärr, betecknar na-
turtyp 7220, källor med kalktuffbildning, endast själva källan. Som namnet antyder
p̊ag̊ar kalktuffbildning vid källan, d̊a koldioxidtrycket i det kalciumrika vattnet sjun-
ker till följd av luftningen av det uppströmmande grundvattnet. Kalciumkarbonat fälls
d̊a ut i form av kalktuff (Maxe 2013). Liksom mineralrika källor och källkärr är kalk-
tuffkällor känsliga för körskador fr̊an skogsmaskiner. Markavvattning kan förändra den
närliggande hydrologin, hydrogeologin och hydrokemin samt orsaka erosion. Skogsbruk
och anläggning av skogsbilvägar kan p̊averka lokalklimatet och hydrologin. År 2007
förekom 50 kalktuffkällor som Natura 2000-omr̊aden i Sverige. Tv̊a stycken av dessa
tillhör den kontinentala regionen och resten den boreala regionen (Naturv̊ardsverket
2011b).

Rikkärr, 7230

Om en kalkrik källmiljö saknar utfällning av kalktuff räknas den till naturtyp 7230:
rikkärr. Hit räknas även kalkrika källkärr i anslutning till b̊ade mineralrika källor
(7160) och kalktuffkällor (7220). Avgränsningen mot liknande naturtyper kan vara sv̊ar.
Förekomsten av baskatjoner och vegetationssammansättning skiljer rikkärr fr̊an mine-
ralrika källkärr (7160). Liksom för de tv̊a tidigare nämnda naturtyperna är rikkärr
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känsliga bland annat för förändring i lokalklimat till följd av avverkning, dikning samt
körskador i den blöta marken. Ett stort hot mot rikkärr, framför allt i Sydsverige, är
att hävd som bete, sl̊atter eller röjningar upphör vilket missgynnar växtlighet som trivs
i öppen miljö. 451 stycken Natura 2000-omr̊aden av typen rikkärr fanns i Sverige år
2007. Även här är den boreala regionen överrepresenterad (Naturv̊ardsverket 2011c).

2.5 Trakthyggesbruk

Skogsbruk har nämnts som ett potentiellt hot mot många källmiljöer om det inte bedrivs
med hänsyn. Det finns många olika skogsbrukssätt men i Sverige är trakthyggesbruk det
vanligaste. Inom trakthyggesbruk sker skötseln i olika faser för att göra skogsbest̊andet
enhetligt. Ett alternativt skogsbrukssätt är hyggesfritt skogsbruk. Blädning är ett hyg-
gesfritt skogsbrukssätt som var vanligt i Sverige fram till 50-talet, innan trakthygges-
bruk tog över. Vid blädning best̊ar skogen (gran- eller bokskog) av träd i olika åldrar
som avverkas efterhand. P̊a senare tid har hyggesfritt skogsbruk och kontinuitetsskog,
allts̊a skog som inte har kalavverkats sedan år 1700, åter börjat diskuteras i större ut-
sträckning, bland annat för att m̊anga arter gynnas bättre av detta skogsbrukssätt än
av trakthyggesbruk s̊a att naturvärdena p̊a s̊a vis bevaras (Cedergren 2008). Eftersom
trakthyggesbruk fortfarande är det dominerade skogsbrukssättet i Sverige kommer det-
ta avsnitt enbart att beskriva de olika faserna i trakthyggesbruk och inte g̊a in närmare
p̊a hyggesfritt skogsbruk. Informationen i detta avsnitt är hämtad fr̊an Grundbok för
skogsbrukare (Enström 1997) om ingenting annat anges. För att ge en överblick syns
en schematisk bild över de olika faserna i figur 2.6.
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Figur 2.6: En schematisk bild över de olika stegen i trakthyggesbruk. Föryngringsavverkningen resul-
terar i det man kallar kalhygge och följs ofta av markberedning för att förbättra förh̊allandena för
uppkomsten av nästa generation träd. Röjning och gallring görs för att minska konkurrensen för de
träd som blir kvar fram till nästa föryngringsavverkning.

Föryngringsavverkning sker när skogen avverkas och hygget uppst̊ar. Det utförs när
skogen vuxit sig tillräckligt stor för att markens produktionsförmåga ska utnyttjas op-
timalt. I omr̊aden som har viktiga natur- eller kulturvärden ska hänsyn tas vid av-
verkningen s̊a att man inte förstör till exempel en viktig biotop eller en fornlämning.
Avverkningen sker med en skördare vilket är den maskin som fäller trädet och tar bort
grenar och kvistar. Maskinen som kör ut virket fr̊an avverkningsomr̊adet kallas skota-
re. För att maskinerna ska komma fram anläggs stickvägar i skogen som leder ut till
en bilväg. Antingen avverkas hela best̊andet i ett steg eller s̊a lämnas en skärm eller
fröträd. En skärm utgörs av 150-200 träd per hektar som ska skydda det nya best̊andet
mot vind, frost och försumpning. Fröträden är till för att producera frön som naturligt
ska föryngra best̊andet. För att utföra en föryngringsavverkning som är större än 0,5
hektar görs en anmälan till Skogsstyrelsen, som kontaktar skogsägaren inom sex veckor
om n̊agot hinder för avverkningen finns (Skogsstyrelsen 2017). F̊ar man inget svar p̊a
sin anmälan efter sex veckor kan man allts̊a utföra avverkningen.

I samband med avverkningen kan man behöva göra en hyggesrensning. D̊a tar man bort
vegetation som buskar och småträd som annars kan komma att konkurrera med de nya
träden som ska växa p̊a hygget.
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Om marken försumpas till följd av avverkningen kan man behöva utföra n̊agon typ
av dikning för att förbättra överlevnaden hos det nya best̊andet. Ett sätt är att göra
en dikesrensning, för att befintliga diken ska dränera marken mer effektivt. Ett annat
alternativ är att göra nya skyddsdiken. De ska endast ta hand om överskottsvattnet
fr̊an avverkningen och f̊ar inte underh̊allas (Magnusson 2015).

Markberedning görs genom att marken vänds upp s̊a att mineraljorden blottas. Det
görs ofta med en maskin som man kan fästa p̊a en skotare och sker vanligen p̊a hösten.
Markberedningen är till för att förbättra förh̊allandena för de nya trädplantorna som
f̊ar mindre konkurrens fr̊an annan vegetation och minskad risk att angripas av insekter.
Det finns olika metoder för att markbereda men alla har gemensamt att de innebär
stora ingrepp i markförh̊allandena.

Den nya skogen kan uppst̊a genom plantering, s̊add eller naturlig föryngring. Plantering
görs med fördel tidigt p̊a v̊aren och ofta manuellt. S̊add görs sent p̊a v̊aren. Den kan
utföras samtidigt som markberedningen och d̊a av samma maskin, eller s̊a görs den
manuellt men även d̊a krävs föreg̊aende markberedning. Vid naturlig föryngring bes̊as
marken p̊a senvintern eller v̊aren av fröträden som lämnades vid avverkningen. Ofta
kräver naturlig föryngring markberedning hösten före.

För att skogen ska h̊alla en bra kvalitet för virkesproduktion behöver man röja när den
är ung, oftast en g̊ang men ibland flera. D̊a tar man bort m̊anga av träden med en
röjs̊ag för att de som blir kvar ska kunna växa sig stora och h̊alla en bra kvalitet.

Ett skogsbest̊and behöver även gallras, en eller flera g̊anger. Syftet är det samma som
för röjningen: att avlägsna vissa träd s̊a att de som blir kvar f̊ar mer sol och näring
och växer bättre, men gallringen sker i ett senare skede under best̊andets uppväxt än
röjningen. D̊a är träden s̊a pass stora att skördare används och träden kan säljas som
virke.

2.6 P̊averkan fr̊an avverkning och skogsmaskiner

I avsnitt 2.2 nämns interception och evapotranspiration som tv̊a effekter med negativ
inverkan p̊a grundvattenbildningen. B̊ada dessa processer uppst̊ar p̊a grund av vegeta-
tionen i inströmningsomr̊adet. Om skogen avverkas och vegetationen därmed försvinner
är det rimligt att tänka sig att grundvattenbildningen ökar. Detta verkar ocks̊a gene-
rellt vara fallet. Källakademin (2012) beskriver hur en godtycklig uppkomst av en tät
granskog kan förhindra grundvattenbildning och p̊a s̊a sätt f̊a flödet i en källa att mins-
ka, för att sedan öka igen när skogen avverkas. En polsk studie (Stasik & Korytowski
2015), som även nämns i samband med dataanalysen i avsnitt 4.1, har undersökt grund-
vattenniv̊an vid tv̊a avverkningar och upptäckt grundvattenniv̊ahöjningar fr̊an n̊agra
decimeter upp till en meter. En finsk studie av effekter fr̊an skogsbruk p̊a bland annat
grundvattnet (Kubin et al. 2017) kom till slutsatsen att grundvattenniv̊an för det stu-
derade omr̊adet höjdes till följd av en kalavverkning, men enbart med n̊agra centimeter.
De säger även att effekten kommer finnas kvar under de närmaste 10 åren men avta
successivt till följd av att ett nytt skogsbest̊and växer upp. I en rapport fr̊an Göteborgs
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universitet som skrivits som en del av en geografikurs undersökte en student skillna-
den i grundvattenniv̊aer i ett skogsomr̊ade och ett kalhygge som l̊ag precis bredvid
varandra i en sluttning (Jonsson 1998). Även här blev slutsatsen att grundvattenniv̊an
höjts p̊a grund av utebliven interception och evapotranspiration efter kalavverkningen.
Förändringen märktes dock enbart i den nedre delen av sluttningen. Där försumpades
marken och markvegetationen förändrades till följd av de blötare förh̊allandena. Ett
examensarbete fr̊an SLU (Vikberg 2010) kom till slutsatsen att det inte enbart var den
ökade grundvattenbildningen som bidrog till höjningen av grundvattenniv̊an efter en
avverkning. Ännu större inverkan hade den förändring i markförh̊allandena och grund-
vattnets flödesvägar som uppstod till följd av avverkningen och den bidrog ytterligare
till en höjning av grundvattenniv̊an.

Exakt hur källmiljön p̊averkas av en höjning av grundvattenniv̊an till följd av av-
verkningar verkar inte ha undersökts tidigare. Däremot finns en finsk studie (Ilmo-
nen et al. 2013) som behandlar hur förekomsten av ryggradslösa djur i källmiljöer
p̊averkas av restaurering av en närliggande v̊atmark. Restaureringen resulterade i en
höjd grundvattenniv̊a och en förändring av grundvattenkvaliteten under de följande
tv̊a åren. D̊a upptäckte man att den biologiska mångfalden och förekomsten av rygg-
radslösa källälskande djurarter missgynnades av v̊atmarksrestaureringen. Källmiljöerna
undersöktes flera g̊anger under en åttåarsperiod efter restaureringen och i slutet av pe-
rioden hade de källälskande arterna i stort sett återhämtat sig i de p̊averkade källorna
(Ilmonen et al. 2013). En annan effekt som en l̊angvarig höjning av grundvattenytan
vid en källmiljö skulle kunna orsaka är att växter som till exempel mossor, som inte
kan flyta p̊a vattenytan, drunknar (Ilmonen 2018).

Skogsavverkningar kan indirekt p̊averka grundvattenniv̊an vid b̊ade närliggande och
avlägsna källor, beroende p̊a hur hydrogeologin i omr̊adet ser ut. En mer direkt p̊averkan
p̊a källmiljöer fr̊an skogsbruk är körskador. De tunga maskinerna som används i skogs-
bruk vid avverkning, markberedning och gallring kan riva upp jorden och lämna sp̊ar
som blottar mineraljorden (Källakademin 2012). Blöt mark är mer känslig för körskador
än torr: sp̊aren blir djupare och risken att en viktig livsmiljö förstörs större. Mjäla (fin-
och mellansilt) och torv är jordarter som är extra känsliga för körskador (Mohtashami
et al. 2016).

Om det finns källor i avverkningsomr̊adet som inte är kända, eller om man inte lämnar
skyddszoner runt dem, är det risk att en skogsmaskin kör rakt igenom den känsliga
miljön. Lundmark & Pihlgren (2016) förklarar i en inventering av källomr̊aden i skogs-
miljö att körskadorna kan förstöra källans hydromorfologiska strukturer och försumpa
marken runtomkring. Det ökar känsligheten mot klövvilt som trampar i miljön och
inte minst mot ytterligare körskador. Om träden intill källan avverkas blir den ocks̊a
mer utsatt för solexponering vilket kan p̊averka vegetationen. I inventeringen stötte
de p̊a flera sönderkörda källor. Den mest förstörda, som även var dokumenterad som
livsmiljö för flera skyddsvärda växter innan den skadades, hade körts rakt igenom med
en tung skogsmaskin som hade totalförstört b̊ade själva källan och översilningsomr̊adet
nedströms.

Vidare kan körsp̊ar vid källor kompaktera marken och därmed förändra förutsättningarna
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för växt- och djurliv. En annan möjlig effekt av körsp̊aren är att slam och ytvatten leds
in i källmiljön som ju behöver det mineralrika grundvattnet för att de källälskande ar-
terna ska trivas. Det finns ocks̊a exempel p̊a när körsp̊ar uppströms en källa har skurit
av grundvattentransporten s̊a att flödet i källan har minskat (Andersson 2017).

Sammanfattningsvis är det följande typer av p̊averkan fr̊an skogsbruk p̊a källmiljöer
som innefattas i denna studie:

• Ökat källvattenflöde och försumpad mark p̊a grund av avverkning i inströmnings-
omr̊adet.

• Förändring i hydrologin, till exempel inströmning av slam och ytvatten, p̊a grund
av körskador i själva källmiljön.

• Fysiska förändringar i hydromorfologiska strukturer och markförh̊allanden p̊a grund
av körskador i själva källmiljön.

2.7 Skogsbruk utan skador

Det finns många olika åtgärder man kan göra för att visa hänsyn till mark och vatten i
skogsbruket. Skogssektorn har tagit fram målbilder för vilken hänsyn som ska visas för
olika naturtyper, däribland källor och källp̊averkad mark (Andersson et al. 2013; 2016).
En orörd kantzon, gärna trädslagsblandad, bör lämnas när man avverkar skog vid ett
vattendrag, s̊a även vid källor. Bredden p̊a zonen kan variera utifr̊an förutsättningarna
p̊a platsen. Skogsmaskiner f̊ar inte lämna körsp̊ar i eller nära källan. Man f̊ar inte heller
p̊averka källan med n̊agon form utav dikning. För att detta ska efterlevas behöver källan
vara registrerad och tydligt utmärkt (Andersson et al. 2013).

Hur man lägger drivningsvägarna där skotaren och skördaren kör vid en avverkning
har stor betydelse för att förhindra skador. Den fullastade skotaren ska köra p̊a den
mest bäriga marken. I utströmningsomr̊aden och inom tio meter fr̊an vattendrag ska
inga maskiner köra alls. Behöver man korsa ett vattendrag ska man bygga en överfart.
Vid en avverkning är det mycket ris som blir över i form av grenar och toppar och det
kan arrangeras p̊a marken där maskinerna är tänkta att köra för att ge mer stabilitet
(Andersson et al. 2016). I filmen Sp̊arlös, en film som Skogforsk har publicerat för att
n̊a ut med information om hur man kan minska körskadorna i skogsbruket, kan man
se hur en maskinförare lägger toppar i kors framför skördaren, fyller p̊a med ris och
sedan tar sig vidare in i skogen p̊a sin nybyggda väg. Där visas ocks̊a exempel p̊a hur
man enkelt kan bygga broar över diken och bäckar genom att använda stammar och ris.
Dessa broar kan sedan lämnas kvar och återanvändas vid markberedning och gallring
(Skogforsk 2017).

Genom att studera en markfuktighetskarta när man planerar avverkningen kan man
skydda de blötaste och känsligaste omr̊adena. Dels kan man helt undvika den blöta
marken, i alla fall med de tyngre maskinerna, och dels är det lättare att se var det är
lämpligt att lägga extra ris och bygga överfarter över bäckar (Andersson et al. 2016;
Friberg & Bergkvist 2016; Skogforsk 2017).
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2.8 Restaurering av källor

Vattendrag som har p̊averkats negativt av människors aktivitet kan restaureras för att
f̊a hjälp att återg̊a till sitt naturliga tillst̊and. I Finland har restaurering av källmiljöer
utförts och dokumenterats i större utsträckning än i Sverige. Men även där är ämnet
relativt nytt och outforskat (Lehosmaa et al. 2017a; Lehosmaa et al. 2017b). I en rap-
port i tidskriften Freshwater Science (Ilmonen et al. 2012) fr̊an 2012 fastsl̊as det att
skadade källmiljöer är relativt bra p̊a att återhämta sig utan hjälp om man ser till tids-
perspektivet av n̊agra decennier, och även om restaurering i vissa fall är bra är det inte
nödvändigt. Fem år senare kom en grupp - till stor del best̊aende av samma författare
som till den tidigare rapporten - i en ny studie fram till att skadade källmiljöer tvärtom
behöver restaureras för att kunna återställas (Lehosmaa et al. 2017a). B̊ada rapporter-
na hävdar dock konsekvent att det i första hand är hydrologin som behöver restaureras,
för att d̊a skapa förutsättningar för en återhämtning av ekosystemet.

I en finsk studie (Lehosmaa et al. 2017b) som undersöker effekterna av restaurering av
källmiljöer beskrivs även de vanligaste restaureringsmetoderna. Dessa är inte främst
inriktade p̊a skador fr̊an just skogsbruk utan handlar om att återställa andra typer av
antropogen p̊averkan. Till exempel tar man bort fördämningar och rör. Man kan ocks̊a
öka vattenniv̊an i källspegeln genom att höja punkten för utströmningen. Ibland kan
det finnas diken som är grävda s̊a att ytvatten rinner in i källmiljön och d̊a kan restaure-
ringen innefatta att fylla igen dikena. I studien undersöktes skadade och oskadade källor
samt källor som restaurerades 3-5 år tidigare, och resultatet visade att restaureringen
har haft god effekt p̊a b̊ade hydrologin och ekologin redan efter denna tid.
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3 Tidigare studier

Detta avsnitt tar upp metoder som tagits fram eller använts i tidigare studier. Studierna
berör dels bedömning av naturvärden och hydrologisk kontakt, och dels metoder som
kan användas i fält när man studerar källor.

3.1 Hydraulisk koppling och ekologisk känslighet

En klassificering av hur känslig en grundvattenberoende naturtyp är för förändringar
i grundvattenniv̊an har utarbetats av Werner & Collinder (2011) där naturtypen klas-
sificeras baserat p̊a dels ”inneboende känslighet” och dels p̊a ”s̊arbarhet”. Inneboende
känslighet handlar om hur ekologin p̊averkas av en förändring i vattentillg̊angen el-
ler vattenkvaliteten, och är allts̊a ett m̊att p̊a hur beroende ekosystemet är av ett visst
hydrologiskt förh̊allande. S̊arbarhet handlar om den hydrauliska responsen i naturtypen
vid en förändring av förh̊allandena i grundvattenmagasinet. Werner & Collinder (2011)
klassificerade känsligheten hos alla habitatdirektivets grundvattenberoende naturtyper
utefter detta system, och källmiljöerna (naturtyperna 7160, 7220 och 7230) erhöll alla
det högsta möjliga värdet för b̊ade inneboende känslighet och s̊arbarhet.

Huruvida avverkningar eller andra förändringar p̊averkar närliggande källmiljöer eller
ej beror dock p̊a om källan st̊ar i hydraulisk kontakt med det grundvattenmagasin som
p̊averkas av avverkningen, och det är inte alltid helt enkelt att avgöra. I en rapport
fr̊an SGU (Thorsbrink et al. 2017) beskrivs tillvägag̊angssättet för att avgöra even-
tuell hydraulisk kontakt mellan olika grundvattenberoende Natura 2000-omr̊aden och
närliggande grundvattenmagasin. Bedömningen grundades dels p̊a topografi och dels p̊a
geologi. Ett grundvattenberoende ekosystem nedströms ett grundvattenmagasin kun-
de bedömas ha en hydraulisk koppling om geologin tillät grundvattenströmning. Om
jordarter som till exempel lera som har mycket l̊ag hydraulisk konduktivitet förekom
p̊a ett s̊adant sätt att de ans̊ags förhindra grundvattenströmning gjordes bedömningen
att ingen betydande hydraulisk kontakt förekom. Av de kombinationer av naturtyp och
grundvattenförekomst som bedömdes ha en hydraulisk koppling i rapporten klassades
dock över en tredjedel av bedömningarna som ”osäkra”eller ”relativt osäkra”. Detta
p̊a grund av till exempel att grundvattenförekomsten tillhörde berggrund istället för
jordlager vilket gjorde det sv̊arare att bedöma om kopplingar fanns, eller för att det
fanns oklarheter eller förändringar i naturtypens utbredning.

En annan metod för att undersöka en källas hydrauliska koppling med grundvatten-
magasin är med stabila isotoper av syre och väte. Väteisotoperna 1H och 2H samt sy-
reisotoperna 16O, 17O och 18O är alla stabila och förekommer naturligt men de lättare
1H och 16O är dominerande. Fasöverg̊angar i den hydrologiska cykeln p̊averkar andelen
tunga isotoper i ett vattenprov: det är mer sannolikt att stöta p̊a de lättare isotoperna i
gasfas och de tyngre i vätskefas. Även temperaturen vid fasöverg̊angen spelar en viktig
roll: vid hög temperatur befinner sig en större andel tunga isotoper i gasfasen än vid l̊ag
temperatur, och p̊a samma sätt blir andelen tunga isotoper mindre i vätskefasen vid
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hög temperatur än vid l̊ag. Detta förh̊allande kan utnyttjas inom hydrogeologin. Iso-
topkvoter, vanligen 2H/1H och 18O/16O, i ett vattenprov fr̊an en källa kan uttryckas i
förh̊allande till ett standardvärde för havsvatten (SMOW, standard mean ocean water).

För väte skrivs det som δ2H vilket beräknas med δ2H = (2H/1H)prov
(2H/1H)SMOW

− 1. P̊a samma

sätt kan isotopkvoten 18O/16O uttryckas som δ18O. Ett vattenprov med ett högt värde
p̊a δ2H eller δ18O, allts̊a med höga isotopkvoter jämfört med standardvärdet, indikerar
att temperaturen är hög i inströmningsomr̊adet. L̊aga δ-värden visar p̊a motsatsen. P̊a
s̊a sätt kan isotopkvoter säga n̊agonting om var inströmningsomr̊adet till ett grundvat-
tenmagasin finns (Fetter 2001).

I en finsk studie (Rossi et al. 2015), där antropogena hot mot källor i boreal miljö
undersöktes, användes bland annat denna metod för att ge en uppfattning om hur
grundvattenförh̊allandena s̊ag ut i omr̊adet. δ2H och δ18O för källvatten beräknades,
inte i förh̊allande till SMOW utan till isotopkvoterna i det lokala grundvattnet. Vissa
av källorna hade l̊aga δ-värden medan andra hade isotopkvoter närmre medelvärdet
för omr̊adets grundvatten. Författarna tolkade det som att källorna med l̊aga δ-värden
stod i förbindelse med djupare, regionala grundvattenmagasin medan vattnet i källorna
med högre δ-värden kom fr̊an ytliga lokala magasin.

3.2 Fältstudier

Det finns en del studier som beskriver metoder som kan användas för att undersöka
förändringar i grundvattenförh̊allanden vid källor. Här sammanfattas och jämförs n̊agra
s̊adana studier.

Manual för uppföljning av källor

En uppföljningsmanual för fältundersökningar av källor upprättades 2012 av Kr̊akfot
Natur och Kommunikation (Götbrink 2012) p̊a uppdrag av Artdatabanken. Syftet med
uppföljningsmanualen var att ange en metod för att övervaka källor i Sverige, även
utanför skyddade omr̊aden dit etablerade uppföljningsprogram inte n̊ar. När en metod
är utarbetad ska den användas av Artdatabanken för att kontinuerligt övervaka ett
stort antal källor i Sverige. Manualen innefattar habitatdirektivets naturtyper mine-
ralrika källor och källkärr av fennoskandisk typ (7160) och källor med kalktuffbildning
(7220). Källorna som undersöks ska inte vara skadade av mänsklig p̊averkan. Metoden
ämnar göra det möjligt att upptäcka förändringar i en rad olika karaktärsdrag i miljön,
däribland hydrologin men även förändring i vegetation och utbredning av källmiljön.

Naturtypsytan avgränsas utifr̊an hydrologin och vegetationen, och markeras ut s̊a att
den inneh̊aller källspegel, källbäck och ett omr̊ade som till en viss procent täcks av
arter som är typiska för en källmiljö. En mätlina läggs ut fr̊an källans mynning längs
källspegeln och/eller källbäcken (dessa delar av en källa är illustrerade i figur 3.1).
Mätlinan är sedan utg̊angspunkten för att lägga ut småprovytor i ett visst mönster,
i vilka olika undersökningar av vegetationen görs. Proportionerna p̊a källspegeln och
källbäcken mäts tillsammans med placeringen av olika hydromorfologiska strukturer
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s̊asom kalktuff och bleke, torv, tuvor med mera. Dessa mätningar anges i avst̊and fr̊an
mätlinan. pH, temperatur och konduktivitet mäts. Dessutom beräknas vattenflödet
genom att en frigolitbit läggs p̊a vattenytan vid källans utlopp. Tiden det tar för den
att färdas en viss sträcka klockas, och genom att mäta tvärsnittsarean längs sträckan kan
vattenflödet fr̊an källan beräknas. Manualen beskriver hur man ska fotografera miljön
och hur ofta mätningarna ska göras. Där finns ocks̊a förklaringar till vad olika resultat
kan indikera, till exempel att ökande täckningsgrader i småprovytorna kan indikera
igenväxning, och information om vilka arter som kan innebära hög bevarandestatus.
Dessutom finns en lista p̊a vilken utrustning man behöver, en kostnadsuppskattning, hur
l̊ang tid en undersökning bör ta och i vilket mönster källorna bör följas upp (Götbrink
2012).

Figur 3.1: En schematisk illustration av hur en källa kan se ut ovanifr̊an, med mynning (där grundvat-
ten flödar ut ovan mark), källspegel och källbäck. Längs dessa strukturer ska mätlinan läggas ut enligt
Götbrinks (2012) uppföljningsmanual för källor.

Test av uppföljningsmanualen

Ett test av Götbrinks (2012) manual gjordes 2016, för att utvärdera metoden (Lund-
mark & Pihlgren 2016). Åtta av de källor som Götbrink undersökte 2012 fick återbesök,
samt 35 andra. Lundmark & Pihlgren var skeptiska mot metoden i manualen och riktade
kritik mot en mängd olika saker.

I Götbrinks metod är den tidigare nämnda mätlinan som ska dras fr̊an källans mynning
längs källspegeln och/eller källbäcken viktig. En rad olika mätningar utg̊ar fr̊an linan.
Dock menade Lundmark & Pihlgren (2016) att de flesta källor som de undersökte sak-
nade s̊apass tydliga hyrdromorfologiska strukturer att det gick att lägga ut en mätlina.
Källor med tydlig källspegel ligger ofta i fast mark där skogsbruk och annan mänsklig
aktivitet har p̊averkat dem till den grad att de inte omfattas av undersökningen som
ju endast ska beröra naturliga källor. De orörda källor som finns kvar är till stor del
kupolkällor eller små källor med diffusa flöden i sumpmark där en tydlig källbäck eller
källspegel inte g̊ar att urskilja och där n̊agon mätlina s̊aledes inte kan läggas ut. Ef-
tersom en stor del av metoden utg̊ar fr̊an linan gjorde detta att många mätningar, som
vegetation i småprovytor och placering av hydromorfologiska strukturer, inte kunde
göras p̊a 38 av de 43 källor som undersöktes.

Vidare tyckte Lundmark & Pihlgren (2016) att det behövs en enklare metod för att
uppskatta miljöns area och mer standardiserade metoder för att undersöka vattendjup,
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pH, temperatur och konduktivitet. Att mäta vattenflödet med en liten frigolitbit gick
inte alls, i de fall där en vattenspegel fanns var det antingen för mycket hinder i vägen
för att frigolitbiten skulle kunna flyta fritt eller s̊a bl̊aste den helt enkelt åt fel h̊all.
Författarna ans̊ag att grundvattenniv̊an och därmed källvattenflödet har s̊apass stora
årsvariationer att en enstaka mätning inte ger särskilt mycket information, men föreslog
att man i alla fall kan uppskatta vattenflödet okulärt.

Lundmark och Pihlgrens slutsats var att eftersom metoden enbart är anpassad efter
källor med distinkta flöden och tydlig källspegel, behöver den göras om i grunden s̊a att
den innefattar även den största andelen berörda källor, s̊asom kupolkällor och småkällor
med diffusa flöden (Lundmark & Pihlgren 2016).

Källinventering i Stockholms län

Under vintern 2002-2003 gjorde Stockholms länsstyrelse en inventering av källor med
planen att inrätta ett mer l̊angsiktigt övervakningsprogram (Boman & Hansson 2004).
Att just källor studerades motiverades med att de ger en bild över grundvattenförh̊allandet
i hela tillrinningsomr̊adet samtidigt som de är lätta att ta vattenprover fr̊an utan att
behöva använda observationsrör.

67 källor besöktes varav de flesta var åskällor men även moränkällor, bergkällor och
artesiska källor fanns med. De var inte belägna i skogsmiljö utan i närheten av be-
byggelse och vägar. Eftersom undersökningen ägde rum vintertid gjordes inte n̊agon
större inventering av vegetation men hydromorfologiska strukturer beskrevs och tem-
peratur och pH mättes. För att mäta flödet klockades tiden det tog att samla upp det
utflödande källvattnet i en tiolitershink. Detta fungerade först̊as bara för källor med ett
enda distinkt flöde. För källor med många små eller diffusa flöden uppskattades flödet
ockulärt. I källinventeringens resultat angavs flödet för de flesta av källorna med <0,5
l/s. En del noterades med ”inget flöde” och n̊agra mynnade i ett vattendrag och kunde
därför inte mätas. Endast n̊agra enstaka källors flöde angavs i ett visst antal liter per
sekund (Boman & Hansson 2004).

Avrinningsomr̊aden för källor i Finland

I Finland finns det precis som i Sverige källor i boreal miljö som är viktiga för den
biologiska mångfalden men som är hotade av mänsklig p̊averkan. Rossi et al. (2015)
provade en metod för att undersöka hur källor p̊averkas av antropogen aktivitet. Denna
studie nämns ocks̊a i avsnitt 3.1 som ett exempel p̊a användning av stabila isotoper
vid kartläggning av hydrogeologin. Studien undersökte 41 källor i Oulanka national-
park i nordöstra Finland, b̊ade moränkällor och bergkällor. Den mänskliga p̊averkan
i omr̊adet kommer dels fr̊an en närliggande by och dels fr̊an skogsbruk utanför natio-
nalparken. Oulanka nationalpark ligger i den boreala regionen, liksom de flesta källor
i Sverige gör, men är belägen p̊a dolomitkalksten täckt av ett tunt lager dödismorän.
Geologin liknar allts̊a snarare sydöstra Sk̊ane som är en del av den kontinentala regi-
onen än den dominerande boreala regionen i Sverige. Syftet med att uppmärksamma
denna studie här är dock främst att undersöka vilka metoder som använts för att mäta
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grundvattenförh̊allanden och inte resultaten av mätningarna, vilket gör den aktuell att
titta närmare p̊a även om de geologiska och ekologiska förh̊allandena inte är identiska
med dem i Sverige.

Mätningarna gjordes tv̊a g̊anger, i början och slutet av sommaren 2013. Prover togs
för analys av olika näringsämnen, mineraler och stabila isotoper av syre och väte. Vid
provtagningen gjordes även mätningar p̊a plats i källorna. Precis som i Götbrinks (2012)
manual undersöktes dimensionerna av källan och vegetationen i omgivningen, även om
det här inte finns n̊agon detaljerad beskrivning av tillvägag̊angssättet. Flödet mättes
ocks̊a, här med en flödesmätare istället för en frigolitbit.

N̊agra problem med att använda flödesmätaren nämns inte i rapporten, s̊a man kan anta
att de undersökta källorna hade ett distinkt flöde där en flödesmätare kunde användas.
Mätningen av flödet gav lägre värden i augusti än i juni, vilket författarna förklarade
med säsongsvariationer. Precis som Götbrinks (2012) manual är denna studie främst till
för att undersöka en metod. För att p̊a riktigt övervaka antropogen p̊averkan p̊a källorna
hade fler mätningar över ett längre tidsspann behövt göras. Dock p̊apekar författarna
att även kortsiktiga snapshot-provtagningar kan ge en uppfattning om rumslig variation,
om än inte tidsmässig (Rossi et al. 2015).
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4 Teori

I dataanalysen som har utförts har grundvattendata fr̊an SGU:s grundvattennät använts
(Nordberg & Persson 1974). Ett problem med att studera mätdata fr̊an enbart en
grundvattenstation i taget är att förändringar i grundvattenniv̊an kan bero p̊a många
olika saker, till exempel årstid, temperatur och nederbörd. Därför har mätdata fr̊an varje
studerad station jämförts med mätdata fr̊an en referensstation. I detta kapitel beskrivs
teorin bakom de tv̊a verktyg som har använts för jämförelsen. Dels har en övergripande
bedömning gjorts grafiskt med linjär regression som hjälpmedel, och dels har en mer
detaljerad undersökning gjorts med metoden modifierad double mass-analys.

Fältstudien utfördes vid källor i närheten av nyligen avverkad skog. För att upptäcka
förändringar i en källmiljö behöver man besöka platsen flera g̊anger, b̊ade före och efter
att en möjlig p̊averkan har ägt rum. Det har dock inte gjorts i denna studie: syftet
med fältundersökningarna har här snarare varit att prova metoder för att mäta flöde
och upptäcka körskador. Detta avsnitt beskriver även teorin bakom metoden som har
använts för att beräkna flöden i källorna som besöktes.

4.1 Grafisk bedömning med linjär regression

Denna metod utg̊ar fr̊an antagandet att det finns liknande säsongsvariationer i grund-
vattenniv̊an i en studerad grundvattenstation och grundvattenniv̊an i en närliggande
referensstation om de geologiska förh̊allandena är lika. Om tidpunkten för en avverk-
ning nära den studerade stationen betraktas som en brytpunkt kan en förändring i
sambandet vid avverkningen upptäckas.

Regressionsanalys undersöker sambandet mellan en responsvariabel och en eller flera
förklarande variabler. Om sambandet som undersöks antas vara linjärt utför man linjär
regression. Sambandet mellan en förklarande variabel och en responsvariabel vid enkel
linjär regression (där det bara finns en förklarande variabel) ser ut p̊a följande sätt:

yi = α + βxi + εi (1)

där yi är responsvariabeln, α och β är konstanter, xi är den förklarande variabeln och
εi representerar en slumpmässig avvikelse fr̊an linjen. Här har enkel linjär regression
använts (Lunds universitet 2012).

Värdena p̊a α och β för linjen avgörs vanligen med minsta kvadratmetoden. Det in-
nebär att regressionslinjen passar mätvärdena p̊a s̊a sätt att summan av de kvadrerade
avvikelserna fr̊an linjen är s̊a l̊ag som möjligt (Lunds universitet 2012). Matematiskt
beräknas värdet p̊a α p̊a följande sätt (Chatterjee & Hadi 2006):

α = ȳ − βx̄ (2)

ȳ och x̄ är mätseriernas respektive medelvärden.
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Värdet p̊a β beräknas p̊a följande sätt:

β =

∑
(yi − ȳ)(xi − x̄)∑

(xi − x̄)2
(3)

Det behöver först̊as inte finnas n̊agot linjärt samband mellan tv̊a variabler. Parametern
R2 är ett värde mellan 0 och 1 som beskriver hur stor andel av variationen i respons-
variabeln som kan förklaras av variationen i den förklarande variabeln. Om värdet p̊a
R2 är 1 kan all variation i y-variabeln förklaras av variation i x-variabeln. Om R2 är
lika med 0,5 beror hälften av variationen i y-variabeln p̊a n̊agonting annat än variation
i x-variabeln (Lunds universitet 2012). Matematiskt beräknas värdet p̊a R2 p̊a följande
sätt (Chatterjee & Hadi 2006):

R2 =
SSR

SST
(4)

där SSR st̊ar för sum of squares due to regression och SST st̊ar för sum of squares in
total. SSR är allts̊a variationen i responsvariabelns mätpunker som beror p̊a variationer
i den förklarande variabeln, och SST är den totala variationen i responsvariabelns
mätpunkter. R2 är s̊aledes ett mått p̊a hur stor andel av variationen i y som kan
förklaras av variationen i x.

För att undersöka tillförlitligheten till den linjära regressionen kan man studera p-
värdet. p-värdet erh̊alls genom ett hypotestest, där man testar följande hypoteser:

H0 : β = 0 (5)

H1 : β 6= 0 (6)

Eftersom β är linjens lutning, som beskriver hur mycket y förändras vid en förändring av
x, innebär nollhypotesen H0 att det inte finns n̊agot samband mellan responsvariabeln
och den förklarande variabeln, medan H1 innebär att ett samband finns. p-värdet ger
ett mått p̊a sannolikheten att f̊a mer extrema värden i sin mätdata än man har, givet
att nollhypotesen är sann. Är p-värdet l̊agt är det allts̊a troligt att nollhypotesen kan
förkastas och ett samband mellan variablerna finns. När man utför testet anger man
en signifikansniv̊a som man jämför p-värdet med för att avgöra om man kan förkasta
nollhypotesen eller ej. Vanligen används signifikansniv̊an 0,05, 0,01 eller 0,001. Är p-
värdet lägre än signifikansniv̊an kan nollhypotesen förkastas och man kan anta att H1

stämmer: det finns ett samband mellan responsvariabeln och den förklarande variabeln
(Chatterjee & Hadi 2006).

Linjär regression brukar främst användas vid förh̊allanden där en variabel är direkt
beroende av en annan. Det vill säga, en förändring som sker i den förklarande variabeln
ska i sig orsaka en förändring i responsvariabeln (Lunds universitet 2012). Vid analys
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av mätdata i grundvattenstationer, som har gjorts i det här examensarbetet, gäller in-
te den förutsättningen. Variablerna är inte orsaksberoende av varandra, det vill säga
grundvattenniv̊ans variation i en station orsakas inte av niv̊an i den andra studerade
stationen. Trots det har linjär regression använts för sambandsanalys här. Detta för att
metoden inte främst har g̊att ut p̊a att undersöka hur ett samband mellan grundvatten-
niv̊an i en studerad station och en referensstation ser ut. Istället har utg̊angspunkten
varit att ett s̊adant samband finns, och den linjära regressionen har snarare varit ett
hjälpmedel för att underlätta grafisk bedömning av om detta samband har förändrats
över tid.

Linjär regression som hjälpmedel för att undersöka p̊averkan fr̊an avverkning p̊a grund-
vattenniv̊aer har tidigare gjorts i en polsk studie av Stasik & Korytowski (2015).
Där studerades tv̊a olika avverkningsomr̊aden. Grundvattenniv̊an mättes i tv̊a grund-
vattenstationer per omr̊ade och jämfördes med varsin referensstation. R2-värdena för
regressionerna varierade mellan 0,26 och 0,94 och signifikansniv̊an var 0,05. Linjär
regression är ocks̊a ett viktigt inslag i metoden double mass-analys som beskrivs kort i
avsnitt 4.2.

4.2 Modifierad double mass-analys

Teorin bakom double mass-analys (DM-analys) och modifierad double mass-analys
(MDM-analys) beskrivs i Analys av p̊averkade grundvattenniv̊aer (Svensson 1988). DM-
analys användes första g̊angen i USA p̊a 1930-talet för att undersöka mätserier med
nederbördsdata fr̊an olika mätstationer. Sedan dess har metoden använts inom hyd-
rologi och hydrogeologi, b̊ade för att korrigera eventuella mätfel och för att upptäcka
förändringar i förh̊allandet mellan tv̊a mätstationer.

I DM-analys relateras de ackumulerade värdena av tv̊a mätserier (till exempel neder-
börd eller grundvattenniv̊aer fr̊an tv̊a olika stationer) till varandra, och linjär regression
används för att undersöka förändringar i förh̊allandet.

MDM-analys är en variant av DM-analys som har använts sedan 1970-talet. Principen
är densamma: genom att titta p̊a ackumulerade värden fr̊an tv̊a mätserier kan avvikelser
i deras förh̊allande upptäckas. Men här är det inte mätvärdena direkt som studeras, utan
de ackumulerade avvikelserna fr̊an respektive mätseries medelvärden. Beräkningarna
utförs p̊a följande sätt.

dx och dy beräknas:

dxi =
xi
x̄

(7)

dyi =
yi
ȳ

(8)

xi och yi betecknar mätvärden fr̊an respektive mätserie (i=1, 2, 3...n). n är antalet
mätpunkter. x̄ och ȳ är mätseriernas medelvärden.
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Därefter beräknas z, differensen mellan de ackumulerade relativa avvikelserna fr̊an re-
spektive mätserie:

zi =
i∑

j=1

(dxj − 1)−
i∑

j=1

(dyj − 1) (9)

z ritas upp i ett diagram med mätseriernas tidslinje p̊a x-axeln. Om seriernas förh̊allande
är konstant syns z som en rät linje genom origo med lutning 0. Avvikelser fr̊an mätseriernas
förh̊allande syns som avvikelser i z fr̊an linjen. För att en avvikelse ska betraktas som
betydande gäller:

|zi| > 0, 01n (10)

Allts̊a avvikelsen i z fr̊an 0, negativ eller positiv, är större än 1 % av antalet mätpunkter.

För att hitta avvikelserna i mätdatan utförs invers modellering. Iterationer görs tills z
inte avviker fr̊an 0 med mer än 1 % av n.

Figur 4.1 visar ett exempel p̊a n̊agra av stegen i MDM-analys: z, den beräknade avvi-
kelsen och z efter att justering av r̊adatan har gjorts.
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Figur 4.1: Ett exempel p̊a MDM-analys. Den översta grafen visar z. Den mellersta grafen visar den
beräknade avvikelsen i förh̊allandet mellan de tv̊a mätserierna, som man kommit fram till genom
invers modellering. Den understa grafen visar z efter att mätdatan har justerats efter den beräknade
avvikelsen. Man kan fortfarande se en viss variation i z-värdena men nu är de lägre än 1 % av antalet
mätpunkter. (Svensson 1988, s. 22, modifierad av författaren.)

4.3 Flödesberäkning

En metod för att mäta flödet i ett vattendrag är att beräkna tvärsnittsarean av vat-
tendraget och mäta hastigheten av ett objekt som flyter p̊a ytan. D̊a ges vattenflödet
Q av:

Q = A ∗ l
t

(11)

Där l är sträckan som objektet flyter under tiden t och A är tvärsnittsarean av vatten-
draget.
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5 Metod

I detta avsnitt beskrivs hur grundvattenstationerna vars mätdata användes i dataana-
lysen valdes ut, samt hur grafisk bedömning med linjär regression och MDM-analys har
använts för att undersöka närliggande avverkningars p̊averkan p̊a stationernas grund-
vattenniv̊a. Vidare beskrivs hur passande omr̊aden för fältundersökningen valdes ut och
hur fältundersökningen utfördes.

5.1 Val av grundvattenstationer för dataanalys

All grundvattendata som har använts kommer fr̊an SGU:s grundvattenstationer som
best̊ar av observationsrör placerade i olika grundvattenmagasin. Datan finns tillgänglig
i SGU:s webbtjänst Kartvisaren. Mätningar av grundvattenniv̊aer har gjorts kontinu-
erligt av SGU sedan slutet av 1960-talet även om m̊anga stationer har tillkommit i ett
senare skede (SGU u.̊a.a). Vattenniv̊an avläses antingen manuellt en till tv̊a g̊anger i
månaden eller automatiskt flera g̊anger per dygn. I figur 5.1 syns ett av SGU:s obser-
vationsrör.

Figur 5.1: Ett av SGU:s observationsrör.
Röret är utmarkerat med en orange
och vit pinne. Detta röret är placerat i
isälvsavlagringar utanför Liatorp i Kro-
nobergs län.

För att hitta passande grundvattenstationer att
studera användes följande kriterier i urvalet:

• Stationen ligger inom 300 meters radie fr̊an
en utförd avverkning.

• Stationen ligger topografiskt lägre än avverk-
ningen.

• Mellan grundvattenstationen och avverk-
ningsomr̊adet finns ett permeabelt jordlager
och inga stora vägar, byggnader eller annan
infrastruktur som i stor utsträckning skulle
kunna p̊averka grundvattenförh̊allandena.

• Det finns en annan grundvattenstation i
närheten som kan användas som referenssta-
tion. Den har liknande förh̊allanden som den
aktuella och ligger inte nära ett omr̊ade som
har avverkats under den studerade tidsperio-
den.

En förteckning över SGU:s aktiva grundvattensta-
tioner användes tillsammans med Skogsstyrelsens
förteckning över utförda avverkningar fr̊an data-
basen Skogsdataportalen, som finns tillgänglig p̊a
Skogsstyrelsens hemsida. I Skogsdataportalen re-
gistreras avverkningar baserat p̊a skillnadsanalys
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av satellitbilder som görs under sommarmånaderna. En avverkning registrerad i Skogs-
dataportalen har allts̊a utförts inom ett år före registreringen.

Programvaran ArcGIS 10.3.1 användes för att välja ut de grundvattenstationer som l̊ag
nära utförda avverkningar. Nästa steg var att bedöma om hydraulisk kontakt mellan
avverkningsomr̊adena och grundvattenstationerna förekom. Bedömningen utgick fr̊an
Thorsbrink et al:s (2017) metod för att avgöra förekomst av hydraulisk kontakt mel-
lan grundvattenmagasin och grundvattenberoende ekosystem, som beskrivs i avsnitt
3.1. Med hjälp av höjddata fr̊an Lantmäteriet valdes alla stationer som l̊ag topogra-
fiskt högre än avverkningsomr̊adet bort manuellt. SGU:s Kartvisaren användes för att
undersöka vilka jordarter som finns mellan grundvattenstationerna och de närliggande
avverkningarna. Om impermeabla jordlager som till exempel lera p̊aträffades valdes
grundvattenstationerna bort manuellt. Metoden (Thorsbrink et al. 2017) är framtagen
för att bedöma hydraulisk koppling mellan grundvattenmagasin och grundvattenbero-
ende ekosystem men kunde änd̊a ge en grund i bedömningen av hydraulisk koppling
mellan avverkningsomr̊aden och grundvattenstationer. Metoden garanterar inte hyd-
raulisk koppling för de stationer som slutligen valdes och möjligheten finns ocks̊a att
stationer som ligger topografiskt högre belägna än avverkningsomr̊adet och som valdes
bort kan ha p̊averkats av avverkningar. Bedömningen gjordes dock att en förändring
skulle vara lättare att upptäcka i en grundvattenstation belägen topografiskt lägre än,
och därmed troligen nedströms, avverkningsomr̊adet och att detta var att föredra i
denna studie.

Kartvisaren användes även för att upptäcka stora vägar, byggnader och annan in-
frastruktur som skulle kunna p̊averka den hydrauliska kontakten mellan avverknings-
omr̊adet och grundvattenstationen, samt för att undersöka vilka grundvattenstationer
som l̊ag i närheten av en station med liknande förh̊allanden i fr̊aga om jordart, topo-
grafiskt läge (in- eller utströmningsomr̊ade) och typ av akvifer (öppen eller sluten).

5.2 Grafisk bedömning med linjär regression

Eftersom mätningar utförs oftare i vissa stationer än i andra och mätningarna inte alltid
äger rum p̊a samma datum beräknades ett medelvärde av grundvattenniv̊an för varje
månad i de olika mätserierna. Om data saknades för en viss m̊anad fr̊an en studerad
station togs samma m̊anad i referensstationen bort ur mätserien och vice versa, för att
mätserierna för den studerade stationen och referensstationen skulle inneh̊alla samma
månader.

I Microsoft Excel utfördes linjär regression med den studerade stationens månads-
medelvärden som responsvariabel och referensstationens månadsmedelvärden som för-
klarande variabel. Om endast en avverkning hade ägt rum vid den studerade stationen
utfördes tv̊a regressioner: den första inneh̊allandes månadsmedelvärden fr̊an och med
tio år före avverkningen till och med året innan avverkningen registrerades och den
andra inneh̊allandes m̊anadsmedelvärden fr̊an och med året för registreringen av av-
verkningen till och med december 2017. Om tv̊a avverkningar hade ägt rum vid den
studerade stationen utfördes tre regressioner: en för månadsmedelvärdena tio år före
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den första avverkningen likt ovan, en för månadsmedelvärdena mellan avverkningarna
och en för värdena efter den sista avverkningen fram till december 2017.

R2-värdet och p-värdet för linjerna beräknades. Inga jämförelser underkändes p̊a grund
av l̊agt R2-värde, men däremot noterades det att resultatet kan anses mer tillförlitligt
vid ett högt R2-värde än ett l̊agt. En signifikansniv̊a p̊a 0,05 sattes för regressionen,
det vill säga ett p-värde lika med eller under 0,05 krävdes för att regressionen skulle
godkännas.

Månadsmedelvärdena och linjerna ritades upp i ett diagram för varje studerad station.
Utefter dessa kunde en bedömning göras grafiskt huruvida grundvattenniv̊an hade höjts,
sänkts eller förblivit oförändrad efter avverkningarna.

5.3 Modifierad double mass-analys

MDM-analysen utfördes i programvaran Groundwater Control Programme (förkortat
GCP) som är utvecklad av Bo Olofsson, professor i miljögeologi vid KTH.

Mätdata fr̊an grundvattenstationerna fr̊an och med tio år före den första avverkningen
vid respektive station användes, fram till och med mätdata fr̊an 31 december 2017.

Eftersom mätdatan är angiven i meter under markytan och GCP kräver indata angiven
i meter över havet, sattes en fiktiv höjd för markytan till 100 meter över havet för alla
stationer, för att mätdatan skulle kunna räknas om till meter över havet istället för
meter under markytan. Eftersom det är förändringen i grundvattenniv̊aer som studeras
och inte den absoluta höjden över havet var det inte avgörande att göra beräkningarna
utifr̊an stationernas korrekta höjd.

5.4 Val av omr̊aden för fältundersökning

Omr̊aden för fältstudie valdes efter följande kriterier:

• En källa finns p̊a platsen enligt SGU:s källarkiv.

• Källan är inte utbyggd till vattentäkt.

• Källan ligger i skogsmiljö inom 300 meters radie fr̊an ett omr̊ade som nyligen har
avverkats.

• Källan ligger topografiskt lägre än avverkningen.

• Mellan källan och avverkningsomr̊adet finns ett permeabelt jordlager och inga
stora vägar, byggnader eller annan infrastruktur som i stor utsträckning skulle
kunna p̊averka grundvattenförh̊allandena.

• Källan ligger i närheten av n̊agon av SGU:s grundvattenstationer.

• För att undvika allt för l̊ang restid ska platsen ligga i Sk̊anes, Hallands, Blekinges,
Kronobergs, Kalmars eller Jönköpings län.
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Skogsstyrelsens förteckningar över anmälda och utförda avverkningar hämtades fr̊an
Skogsdataportalen. Med hjälp av ArcGIS valdes källor ut som l̊ag nära avverkningar
som hade anmälts, men ännu ej registrerats som utförda. Höjddata fr̊an Lantmäteriet
och jordartskartor fr̊an SGU:s Kartvisaren användes för att välja ut platser med rätt
topografiska och geologiska förutsättningar, p̊a samma sätt som när grundvattenstatio-
ner valdes ut för dataanalys (avsnitt 5.1). Kartvisaren användes även för att välja ut
omr̊aden som l̊ag nära en grundvattenstation som kunde ge information om säsongs-
variationerna i omr̊adets grundvattenniv̊aer. Ombuden för avverkningarna kontaktades
för att bekräfta att avverkningarna hade ägt rum nyligen.

5.5 Metod i fält

Fältundersökningen ägde rum 1-3 mars 2018. Öja i Hallands län besöktes 1 mars, Sole i
Kronobergs län besöktes 2 mars och 3 mars gjordes ett återbesök vid Öja för att mäta
flöden.

Under fältundersökningen togs foton av källorna och avverkningsomr̊adena. Koordina-
terna för källorna noterades. Vattentemperaturen i källorna mättes med en analog ter-
mometer av märket Widder. Koordinater för källorna togs fram med GNSS-mottagaren
Garmin eTrex 20X. Avst̊andet mellan källorna och avverkningsomr̊adet uppskattades
genom att stegas ut. En visuell bedömning gjordes av hur fullständig avverkningen var
och det noterades om fröskärm och bufferzon till källorna eller andra vattendrag ha-
de lämnats. Ambitionen fanns ocks̊a att göra en översiktlig uppskattning över graden
av markskador fr̊an körsp̊ar samt att mäta n̊agra av körsp̊arens djup och riktning, i
synnerhet i närheten av källorna.

Vattenflödet mättes enligt ekvation 11. Som flytande objekt användes en 2 cm l̊ang
träplugg. Testet gjordes tre g̊anger och ett genomsnitt av den uppmätta tiden användes
för beräkningarna.
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6 Resultat

6.1 Val av grundvattenstationer för dataanalys

Totalt valdes sju grundvattenstationer ut för att studeras: Tärnsjö 33, Kolmården 4, Ti-
veden 28, Torpshammar 14, Stensele 4, Lappträsket 12 och Lappträsket 14. Nedan följer
en kort beskrivning av de geografiska och geologiska förh̊allandena för varje station,
samt storleken och tidpunkten för de närliggande avverkningarna. Denna information
sammanfattas även i tabell 1.

Tärnsjö

Tärnsjö 33 ligger i Heby kommun, Uppsala län. Den är belägen i ett inströmningsomr̊ade
i ett öppet grundvattenmagasin i nedre delen av en sluttning. Jordarten är blockrik,
sandig morän. Vid foten av sluttningen i norr finns glacial lera och vattendraget Lill̊an
som rinner fr̊an öster till väster.

Tv̊a avverkningar har ägt rum här, en p̊a 16,8 hektar som registrerades 2003 och en p̊a
6,9 hektar som registrerades 2014. B̊ada utfördes söder om stationen, 25 respektive 100
meter bort.

Som referensstation har Tärnsjö 32 använts. Den finns 2 265 meter sydost om Tärnsjö
33. Även Tärnsjö 32 finns i inströmningsomr̊adet till ett öppet grundvattenmagasin och
är placerad i morän.

Kolm̊arden

Kolmården 4 ligger i Norrköpings kommun, Östergötlands län. Platsen är topogra-
fiskt intermediär, allts̊a varken i ett tydligt in- eller utströmningsomr̊ade, i ett öppet
grundvattenmagasin i nedre delen av en sluttning. Jordarten är morän. I norr bildar
berggrunden (granit och vacka) en höjd som är delvis täckt av morän. Runt höjden finns
lera och finsand i söder, väster och norr och i öster rinner en bäck genom mossetorv
och kärrtorv.

En avverkning p̊a 13 hektar precis invid och uppströms stationen registrerades i Skogs-
dataportalen 2015.

Som referensstation har Kolmården 5, belägen 985 meter väster om Kolmården 4,
använts. Den är ocks̊a placerad i morän, i ett topografiskt intermediärt omr̊ade i ett
öppet grundvattenmagasin.

Tiveden

Tiveden 28 ligger i Karlsborgs kommun i Västra Götalands län, runt 100 meter öster
om sjön Velen. Stationen är placerad i ett inströmningsomr̊ade i ett öppet grundvatten-
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magasin. Den dominerande jordarten i omr̊adet är morän men grundvattenstationen är
belägen i sand.

En avverkning p̊a 1,1 hektar registrerades 2014. Den utfördes 15 meter söder om sta-
tionen, p̊a andra sidan om en mindre väg.

Som referensstation har Tiveden 18, 675 meter söderut, använts. Den är ocks̊a placerad
i inströmningsomr̊adet till ett öppet grundvattenmagasin, men till skillnad fr̊an Tiveden
28 sitter den i morän och inte sand.

Torpshammar

Torpshammar 14 ligger i Ånge kommun i Västernorrlands län. Cirka 500 meter österut
ligger sjön Tivsjön, och nästan lika l̊angt västerut ligger den mindre sjön Ottersjön.
Stationen är placerad i ett inströmningsomr̊ade i ett öppet grundvattenmagasin. Söder
om stationen ligger en höjd, Lillberget, som täcks av morän.

En avverkning p̊a 16,8 hektar registrerades 2014 och utfördes 55 meter öster om sta-
tionen och upp mot sluttningen ovanför.

2 580 meter norr om Tivsjön ligger stationen Torpshammar 7 som har använts som
referensstation. Den är ocks̊a placerad i morän, i ett inströmningsomr̊ade i ett öppet
grundvattenmagasin.

Stensele

Stensele 4 ligger i Storuman kommun i Västerbottens län. N̊agra hundra meter norr
om stationen rinner ett vattendrag kallat Storbäcken, och runt 50 meter österut g̊ar
Europaväg 45. I söder ligger en höjd kallad Västerberget. Stationen sitter i ett topo-
grafiskt intermediärt omr̊ade i ett öppet grundvattenmagasin. Stationen är placerad i
isälvsavlagringar best̊aende av grus.

En avverkning p̊a 8,8 hektar registrerades 2011 p̊a Västerberget 110 meter ovanför
Stensele 4-stationen. 2015 registrerades en avverkning p̊a 10,3 hektar, belägen 300 meter
öster om stationen.

Stensele 5, som ligger 480 meter nordväst om Stensele 4, har använts som referenssta-
tion. Även den ligger i ett topografiskt intermediärt omr̊ade i ett öppet grundvatten-
magasin, men här best̊ar isälvsavlagringarna av sand.

Lappträsket 12

Öster om Jokkmokk i Gällivare kommun, Norbottens län, sitter en mängd grund-
vattenstationer. En av dessa är Lappträsket 12, som är placerad i morän i ett in-
strömningsomr̊ade till ett öppet grundvattenmagasin.

2007 registrerades flera avverkningar i omr̊adet, dock bara en som inte l̊ag lägre än
stationen. Den utgjorde 11,6 hektar och var placerad precis invid stationen.
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Som referensstation har Lappträsket 18 använts, som ligger 11 730 meter sydost om
Lappträsket 12. Den är ocks̊a placerad i morän i ett inströmningsomr̊ade till ett öppet
grundvattenmagasin.

Lappträsket 14

I samma omr̊ade som Lappträsket 12 ligger Lappträsket 14. Den är liksom Lappträsket
12 placerad i morän i ett inströmningsomr̊ade till ett öppet grundvattenmagasin.

En avverkning p̊a 11,2 hektar registrerades 2009, placerad precis invid grundvattensta-
tionen.

Även här användes Lappträsket 18 som referensstation. Avst̊andet mellan Lappträsket
14 och referensstationen är 3 460 meter.

6.2 Avvikande mätvärden

Fr̊an de utvalda grundvattenstationerna laddades grundvattendata ned fr̊an SGU:s
Kartvisaren. N̊agra mätpunkter i mätserierna fr̊an de utvalda stationerna Tärnsjö 32
och Torpshammar 14 uppvisade värden som misstänktes vara p̊averkade av mätfel d̊a
de utan förklaring avvek fr̊an de övriga värdena. Därför togs inte mätningarna under
november 2017 fr̊an Torpshammar 14 eller mätningarna fr̊an och med maj 2017 fr̊an
Tärnsjö 32 med i dataanalysen. Mätvärdena fr̊an stationen Tiveden 18 l̊ag under den
torra sommaren och hösten 2017 konstant p̊a 1,86 meter under markytan under flera
månader, vilket indikerar att grundvattenniv̊an var lägre än observationsrörets neder-
kant och värdet 1,86 meter i själva verket mätte djupet p̊a observationsröret snarare än
avst̊andet till grundvattenytan. Därför användes endast mätvärden fram till och med
december 2016 för Tiveden 18.
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Tabell 1: Här listas egenskaperna hos de sju grundvattenstationer som används i datanalysen, samt de närliggande avverkningarna.

Station Tärnsjö 33 Kolm̊arden 4 Tiveden 28 Torpshammar 14 Stensele 4 Lappträsket 12 Lappträsket 14

Län Uppsala Östergötland Västra Götaland Västernorrland Västerbotten Norrbotten Norrbotten

Koordinater (SWEREF 99) N 6667537 N 6502946 N 6509115 N 6952407 N 7209472 N 7389370 N 7382499

E 601174 E 596613 E 460771 E 562076 E 598060 E 793402 E 798739

Jordart morän morän sand morän grus morän morän

Topografiskt läge inströmnings- intermediärt inströmnings- inströmnings- intermediärt inströmnings- inströmnings-

omr̊ade omr̊ade omr̊ade omr̊ade omr̊ade

Antal avverkningar i närheten 2 1 1 1 2 1 1

Avverkning registrerad 2003 2015 2014 2014 2011 2007 2009

2014 2015

Avverkningens storlek 16,8 ha 13 ha 1,1 ha 16,8 ha 8,8 ha 11,6 ha 11,2 ha

6,9 ha 10,3 ha

Avst̊and fr̊an station till avverkning 100 m 0 m 15 m 55 m 110 m 0 m 10 m

25 m 300 m

Referensstation Tärnsjö 32 Kolmården 5 Tiveden 18 Torpshammar 7 Stensele 5 Lappträsket 18 Lappträsket 18

Avst̊and till referensstation 2 265 m 985 m 675 m 2 580 m 480 m 11 730 m 3 460 m
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6.3 Grafisk bedömning med linjär regression

I figurerna 6.1-6.7 nedan visas m̊anadsvis medelvärden av grundvattenniv̊aer samt
de linjära regressionerna som utförts för respektive station. Figurerna visar även R2-
värdena för respektive linje. Samtliga linjers p-värden är under signifikansniv̊an 0,05.
Observera att skalorna p̊a x-axeln skiljer sig åt mellan figurerna. Skalorna p̊a y-axeln
är samma i alla figurer förutom för Kolmården (figur 6.2).

För stationerna i Tärnsjö, Kolmården och Tiveden ser det ut att ske en ökning av
grundvattenniv̊an med ett par decimeter efter varje avverkning jämfört med deras re-
spektive referensstationer. Dock har tv̊a av linjerna för Tärnsjö och en av linjerna för
Tiveden R2-värden under 0,5, vilket betyder att över 50 % av variationen man kan se
i mätpunkterna (eller här: månadsmedelvärdena) för de studerade stationerna inte är
kopplad till motsvarande variation i referensstationerna. För Lappträsket 12 kan man
ocks̊a ana en mindre ökning av grundvattenniv̊an jämfört med referensstationen efter
avverkningen. Vid Torpshammar ser grundvattenniv̊an ut att sjunka n̊agot jämfört med
referensstationen efter den första avverkningen, men stiger betydligt efter avverkning
nummer tv̊a. Stensele och Lappträsket 14 har relativt höga R2-värden för sina linjer,
men här kan man inte se mycket till förändring av grundvattenniv̊an efter n̊agon av
avverkningarna.

Figur 6.1: Grundvattenniv̊an för Tärnsjö 33 höjs efter b̊ada avverkningarna jämfört med referenssta-
tionen Tärnsjö 32.
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Figur 6.2: Grundvattenniv̊an i Kolm̊arden 4 höjs efter avverkningen jämfört med referensstationen
Kolm̊arden 5. R2-värdet p̊a 0,32 för linjen efter avverkningen visar dock att endast en tredjedel av
variationerna Kolm̊arden 4:s grundvattenniv̊an motsvaras av variationer i Kolm̊arden 5. Observera att
y-axeln i den här figuren g̊ar mellan tv̊a och fem meter under markytan till skillnad fr̊an i de övriga
figurerna, där y-axeln g̊ar mellan noll och tre meter under markytan.

Figur 6.3: Grundvattenniv̊an i Tiveden 28 höjs jämfört med referensstationen Tiveden 18. De höga R2-
värdena p̊a 0,83 respektive 0,87 visar ocks̊a att det finns ett tydligt samband mellan grundvattenniv̊an
i de b̊ada stationerna.
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Figur 6.4: I Torpshammar 14 sjunker grundvattenniv̊an n̊agot efter den första avverkningen jämfört
med i referensstationen Torpshammar 7. Efter avverkning nummer tv̊a sker dock en ökning.

Figur 6.5: I Stensele sker det inte stort sett ingen förändring av sambandet mellan grundvattenniv̊aerna
i den studerade stationen Stensele 5 och referensstationen Stensele 4.
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Figur 6.6: Lappträsket 12 visar en svag ökning av grundvattenniv̊an jämfört med referensstationen
Lappträsket 18 efter avverkningen.

Figur 6.7: De b̊ada regressionslinjerna för jämförelsen mellan Lappträsket 14 och referensstationen
Lappträsket 18 ligger nära varandra och korsar även varandra. R2-värdena p̊a 0,86 respektive 0,92 är
höga och visar att det finns ett tydligt samband mellan de b̊ada stationerna, ett samband som inte
verkar förändras mycket av avverkningen.

39



6.4 Modifierad double mass-analys

I detta avsnitt presenteras resultatet fr̊an MDM-analysen för de olika stationerna. Pro-
gramvaran GCP där analysen har utförts anger början av de undersökta mätserierna
som noll. Är grundvattenniv̊an i den studerade stationen av n̊agon anledning ovanligt
hög eller ovanligt l̊ag jämfört med referensstationen i början av en mätserie blir därmed
hela resten av grafen förskjuten upp̊at respektive ned̊at. Avverkningarna är illustrerade
som gröna fält i figurerna. Observera att tidsskalan p̊a x-axeln skiljer sig åt mellan de
olika figurerna eftersom analyserna har gjort av data fr̊an olika l̊anga tidsspann.

Tärnsjö

Resultatet av MDM-analysen för Tärnsjö visas i figur 6.8 nedan. Vid tidpunkten för den
första avverkningen ökar grundvattenniv̊an med cirka en halvmeter i Tärnsjö 33 jämfört
med referensstationen Tärnsjö 32. Ökningen är dock inte större än de variationer som
syns även före avverkningen. En större ökning syns mellan år 2009 och 2014, som dock
inte föreg̊as av n̊agon avverkning.

Figur 6.8: Den beräknade förändringen i grundvattenniv̊an för Tärnsjö 33 jämfört med referensstatio-
nen Tärnsjö 32, efter MDM-analys.
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Kolm̊arden

Resultatet av MDM-analysen för Kolmården visas i figur 6.9 nedan. Efter en flera år l̊ang
period av ett jämnt förh̊allande mellan grundvattenniv̊an i Kolmården 4 och Kolmården
5, syns en tydlig ökning p̊a runt 0,6 meter i Kolmården 4 precis efter avverkningen.
Förändringen i sambandet mellan Kolmården 4 och Kolm̊arden 5 tycks ocks̊a vara
störst under vinterhalv̊aren de följande åren och avta n̊agot under sommarhalv̊aren.

Figur 6.9: Den beräknade förändringen i grundvattenniv̊an för Kolm̊arden 4 jämfört med referenssta-
tionen Kolm̊arden 5, efter MDM-analys.

Tiveden

Resultatet av MDM-analysen för Tiveden visas i figur 6.10 nedan. Efter avverkningen
som registrerades 2014 sker en ökning p̊a runt 0,3 meter av grundvattenniv̊an i Tiveden
28 jämfört med Tiveden 18. Här ser skillnaden i sambandet mellan de tv̊a stationerna
ut vara som störst under hösten de b̊ada följande åren för att minska under v̊aren.

Figur 6.10: Den beräknade förändringen i grundvattenniv̊an för Tiveden 28 jämfört med referenssta-
tionen Tiveden 18, efter MDM-analys.
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Torpshammar

Resultatet av MDM-analysen för Torpshammar visas i figur 6.11 nedan. Ingen av av-
verkningarna vid Torpshammar 14 verkar följas av n̊agon ökning av grundvattenniv̊an
jämfört med referensstationen Torpshammar 7. En grundvattenniv̊aökning sker visser-
lien 2016-2017, men det är flera år efter att den sista avverkningen äger rum.

Figur 6.11: Den beräknade förändringen i grundvattenniv̊an för Torpshammar 14 jämfört med refe-
rensstationen Torpshammar 7, efter MDM-analys.

Stensele

Resultatet av MDM-analysen för Stensele visas i figur 6.12 nedan. Förh̊allandet mellan
grundvattenniv̊an i Stensele 4 och referensstationen Stensele 5 varierar med n̊agra de-
cimeter upp och ner under en stor del av den studerade tiden. Den första avverkningen
följs av en ökning p̊a drygt 0,1 meter, som efter n̊agra månader dock följs av en dubbelt
s̊a stor sänkning. Vid avverkning nummer tv̊a följer en sänkning av grundvattenniv̊an
i Stensele 4 jämfört med referensstationen direkt.

Figur 6.12: Den beräknade förändringen i grundvattenniv̊an för Stensele 4 jämfört med referensstatio-
nen Stensele 5, efter MDM-analys.
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Lappträsket 12

Resultatet av MDM-analysen för Lappträsket 12 visas i figur 6.13 nedan. Avverkning-
en följs av en ökning p̊a 0,4 meter av grundvattenniv̊an i Lappträsket 12 jämfört med
referensstationen Lappträsket 18. Variationen är dock inte större än de variationer som
tidigare ägt rum i förh̊allandet mellan de b̊ada stationerna. Därefter sänks grundvat-
tenniv̊an jämfört med referensstationen tv̊a g̊anger fram till 2018.

Figur 6.13: Den beräknade förändringen i grundvattenniv̊an för Lappträsket 12 jämfört med referens-
stationen Lappträsket 18, efter MDM-analys.

Lappträsket 14

Resultatet av MDM-analysen för Lappträsket 14 visas i figur 6.14 nedan. Efter avverk-
ningen registrerad 2009 syns ingen förändring av grundvattenniv̊an i Lappträsket 14
jämfört med referensstationen Lappträsket 18. N̊agot större variationer ser man dock
under tidigare år, men d̊a utan att n̊agon avverkning äger rum.

Figur 6.14: Den beräknade förändringen i grundvattenniv̊an för Lappträsket 14 jämfört med referens-
stationen Lappträsket 18, efter MDM-analys.
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6.5 Val av omr̊aden för fältundersökning

Tv̊a omr̊aden valdes ursprungligen ut för fältstudien: Öja källa i Hallands län och Sole
källa i Kronobergs län. Vid själva fältbesöket visade det sig dock att avverknings-
omr̊adet nära Sole källa troligen inte l̊ag i källans tillrinningsomr̊ade. Sole källa och
dess omgivning kommer änd̊a beskrivas kort i den här rapporten, men fokus kommer
att vara p̊a Öja källa.

Öja källa

I Halmstad kommun i Hallands län, 5 kilometer nordost om Oskarström och 4,5 kilo-
meter rakt öster om Nissan finns en liten sjö som heter Öjasjön, och intill den ligger
Öja källa. Öja och den omgivande terrängen syns i de tv̊a vänstra bilderna i figur 6.15.

Berggrunden i omgivningen domineras av olika typer av granit men här finns även gnejs.
Nära Öja källa best̊ar berggrunden av granodiorit-granit och är täckt av isälvsavlagringar.
Platsen är belägen ungefär 65 meter över havet. Omgivningen längre bort fr̊an källan
är kullig och ligger högre över havet, mellan 100 och 150 meter, och har morän som
dominerande jordart. I hela omr̊adet, b̊ade vid Öja källa och i dess omgivning, syns
fläckvis torv och berg i dagen. Jordarterna runt Öja källa syns i den nedre högra bilden
i figur 6.15 (SGU u.̊a.b).

Öja källa ligger ett par hundra meter norr om Öjasjön och springer ur isälvsavlagringar.
Nordväst om sjön finns en bergsknalle som n̊ar 25 meter högre över havet än Öjasjön
och källan. Foten av bergsknallen syns till vänster i tvärsnittsprofilen i figur 6.16. Här
syns även att avverkningsomr̊adet nedanför bergsknallen sluttar ner mot källan, som
är utmarkerad med ett kryss (Lantmäteriet u.̊a; SGU u.̊a.b).

Flödet i Öja källa är enligt SGU:s källarkiv mellan 0,5 och 3 liter per sekund och
där vattnet rinner ut har det bildats ett omr̊ade med kärrtorv norr om källan. Där
rinner en bäck som s̊a småningom leder till Nissan. Isälvsavlagringarna i omr̊adet utgör
ett grundvattenmagasin med uttagsmöjligheter p̊a 5-25 liter per sekund i närheten av
källan, och upp till 125 liter per sekund söder om Öjasjön. Även berggrunden har en
viss uttagsmöjlighet (SGU u.̊a.b).

Det finns en del jordbruk i omr̊adet men den största delen av marken täcks av skog.
Sydväst om Öja källa, mellan källan och bergsknallen, avverkades 1,8 hektar skog mellan
27 november och 10 december 2017. Avverkningen är markerad i de tv̊a nedre bilderna
i figur 6.15 (Lantmäteriet u.̊a.).

Drygt 2,5 kilometer nordväst om Öja källa ligger Nissaström där SGU har en grund-
vattenstation. Precis som Öja källa är platsen belägen ungefär 65 meter över havet och
jordarten är isälvsavlagringar best̊aende av grus. Här har SGU mätt grundvattenniv̊an
sedan 1999 (SGU u.̊a.b).
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Figur 6.15: Nordost om Halmstad ligger Öja och Öja källa. Övre högra bilden visar var omr̊adet ligger
utanför Halmstad. Övre vänstra bilden är en terrängkarta över omr̊adet. Den gröna rektangeln motsva-
rar de tv̊a undre bilderna som är en terrängkarta i mindre skala (vänster) och en jordartskarta (höger).
Den svarta linjen som g̊ar fr̊an A till B i den nedre vänstra bilden visar var tvärsnittsprofilen g̊ar i
figur 6.16. (GSD-Sverigekartan, 1 milj och GDS-terrängkartan Halland © Lantmäteriet; Jordarter
1:25 000-1:100 0000 © Sveriges geologiska undersökning)



Figur 6.16: En tvärsnittsprofil av omr̊adet vid Öja. A och B i figurens övre hörn motsvaras av A och
B i nedre vänstra kartbilden i figur 6.15. Avverkningen har ägt rum p̊a isälvsavlagringarna nedanför
en höjd. Nedanför avverkningen finns Öja källa och där den rinner ut har torvmark bildats. Observera
att skalan i höjdled är överdriven jämfört med skalan i sidled. Figuren ger inte en exakt beskrivning av
jordlagerföljderna utan är en konceptuell modell baserad p̊a geologiska kartor över omr̊adet.

Sole källa

Sole källa, eller Solabergets källa som den ocks̊a kallas, ligger i Älmhults kommun i
Kronobergs län. Tre kilometer västerut ligger sjön Möckeln, och ungefär lika l̊angt åt
sydost ligger Virestadsjön. Landskapet kring Sole källa är relativt platt och är beläget
ungefär 150 meter över havet. Terrängen runt Sole källa syns i de tv̊a vänstra bilderna
i figur 6.17 (Lantmäteriet u.̊a.).

SGU:s grundvattendata säger ocks̊a att det finns goda uttagsmöjligheter fr̊an omr̊adets
berggrund (SGU u.̊a.b).
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Figur 6.17: Öster om Möckeln i Kronobergs län ligger Sole källa. Övre högra bilden visar var i länet
omr̊adet ligger. Övre vänstra bilden är en terrängkarta över omr̊adet. Den gröna rektangeln motsvarar
de tv̊a undre bilderna som är en terrängkarta i mindre skala (vänster) och en jordartskarta (höger).
(GSD-Sverigekartan, 1 milj och GDS-terrängkartan Kronoberg © Lantmäteriet; Jordarter 1:25 000-
1:100 0000 © Sveriges geologiska undersökning)



Sole källa är klassat som fornminne enligt Riksantikvarieämbetet som ”källa med tra-
dition” och har RAÄ-nummer Virestad 130:1. Det sägs att den aldrig sinar och att
vattnet har hälsobringande effekter, och den kan ha använts som offerkälla. (Riksantik-
varieämbetet 2014, u.̊a.). Under 1800-talet användes den ibland för dricksvatten under
torra år (Länsstyrelsen i Jönköpings län 2015). Ett omr̊ade som innefattar bergsknallen
invid Sole källa och en yta söder om den är ocks̊a klassade som fornminnen eftersom
det ligger en fossil åker, ett röjningsröseomr̊ade, där. Det har RAÄ-nummer Virestad
395:1 (Riksantikvarieämbetet 2004; u.̊a.).

Markanvändningen nära Sole källa best̊ar av skogsbruk men runtomkring bedrivs b̊ade
skogs- och jordbruk (Lantmäteriet u.̊a.). Under hösten 2017 avverkades 1,1 hektar skog
90 meter sydväst om källan, p̊a andra sidan bergsknallen. Avverkningen syns i de
nedre bilderna i figur 6.17. Som tidigare nämnts visade besöket vid Sole källa att av-
verkningsomr̊adet vid Sole källa troligtvis inte ligger i källans tillrinningsomr̊ade: när
omr̊adets topografi kunde studeras närmare visade det sig att avverkningomr̊adet tro-
ligen dräneras till en bäck västerut, motsatt h̊all mot Sole källa.

6.6 Resultat fr̊an fältundersökning

Öja källa

I SGU:s källarkiv finns en källa angiven p̊a platsen. Vid besöket hittades dock tre
punktkällor, samt ett mindre utströmningsomr̊ade som ligger p̊a gränsen till vad som
kan klassas som en källa. Troligen fanns det ännu fler källor uppströms bäcken som
Öjakällorna rann ut till. De fyra källorna som hittades vid fältundersökningen är mar-
kerade i figur 6.18 och koordinaterna för dem syns i tabell 2. De är numrerade 1-4 efter
vilken ordning de hittades i.

Tabell 2: Koordinater i koordinat-
systemet SWEREF 99 för de fyra
källorna som hittades i Öja.

Källa N E

1 6299284 0380744

2 6299284 0380778

3 6299286 0380805

4 6299272 0380693
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Figur 6.18: De fyra källorna som hittades vid Öja är utmarkerade i kartan. Även avverkningen är
utmarkerad. Källorna har numrerats 1-4 i den ordning de hittades. (GDS-terrängkartan Halland ©
Lantmäteriet)

Källa 1 är troligtvis den källan som SGU:s källarkiv avser som Öja källa. En boende
i omr̊adet berättade att han har hämtat vatten i källan ända sedan 50-talet och att
vattnet g̊ar bra att dricka. Källa 1 har en stor, rund källspegel med en liten brygga
som kanske används för att underlätta för den som ska hämta vatten. Källspegeln har
sitt utlopp bredvid bryggan, där vattnet rinner vidare till bäcken nedanför. Ett foto av
källspegeln kan ses i figur 6.19 och utloppet i figur 6.20.
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Figur 6.19: Källa 1 vid Öja. Källan har en stor, rund källspegel med mycket växtlighet. Källans mynning
är utanför bilden, i nedre högra hörnet. Till vänster i bilden syns den lilla bryggan som troligen används
när man hämtar vatten. Precis till höger om bryggan finns utloppet till bäcken nedanför, markerat med
en bl̊a ring i bilden, som även visas i figur 6.20.

Figur 6.20: Utloppet fr̊an källa 1:s
källspegel, motsvarar den bl̊a ringen i fi-
gur 6.19.

Avverkningen gick som närmast ungefär 15 meter
fr̊an källa 1, s̊a inga sp̊ar fr̊an skogsmaskiner fanns
vid källan. Den syntes tydligt med sin lilla brygga
s̊a troligen har markägaren och maskinförarna vid
avverkningen varit medvetna om att den finns där.

Temperaturen mättes i källspegeln till 7 °C.
Flödet mättes längs en 0,4 meter l̊ang sträcka vid
källspegelns utlopp (figur 6.20) till 5 liter per se-
kund.

Källa 2 är en tydlig punktkälla en bit längre bort
fr̊an avverkningen. Vattnets varmare temperatur
jämfört med den omgivande luften vid tidpunkten
för fältundersökningen syntes tydligt d̊a källbäcken
var full av gröna växter trots att marken var delvis
snötäckt och luftens temperatur minusgradig.
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Temperaturen i det utströmmande vattnet mättes till 8 °C. Flödet mättes längs en 0,6
meter l̊ang sträcka till 3 liter per sekund.

Ett foto p̊a källa 2 kan ses i figur 6.21.

Figur 6.21: Källa 2 vid Öja. Mynningen fr̊an isälvsavlagringarna syns som en tydlig punkt, till höger
i bildens mitt. Tack vare vattentemperaturen p̊a 8 °C kan gröna växter trivas i källmiljön. Fotot togs 1
mars 2018 när temperaturen i luften l̊ag under 0 °C. Foto: Magdalena Thorsbrink.

Ännu en bit fr̊an avverkningen finns källa nummer 3. Även här syns mynningen som en
tydlig punkt. Mynningen följs sedan av en rak och djup källbäck. Källa 3 syns i figur
6.22.

51



Figur 6.22: Källa 3 vid Öja. I övre delen av bilden syns källans mynning och vattnet rinner sedan
vidare i en djup källbäck.

Temperaturen i källa 3 uppmättes till 5,5 °C. Flödet mättes längs en 0,35 meter l̊ang
sträcka till 12 liter per sekund.

I norra delen av kalhygget finns ett utströmningsomr̊ade, källa 4, med ett flöde av
grundvatten. Det är dock inte ett lika tydligt punktflöde som de andra källorna och
kan anses ligga p̊a gränsen till vad som utgör en källa. Vattentemperaturen var lägre
än i de andra källorna. Under vattenytan växte gröna alger som är karaktäristiska för
källmiljöer. De indikerade att vattnet utgjordes av grundvatten och inte ytvatten. Runt
källan hade n̊agra träd lämnats kvar och det fanns inga synliga sp̊ar av skogsmaskiner
i det blöta omr̊adet. Figur 6.23 visar källa 4.
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Figur 6.23: Källa 4 vid Öja. Avverkningen har skett runt utströmningsomr̊adet och n̊agra träd har
lämnats som hänsyn. Mynningen är inte en tydlig punkt och det kan diskuteras om källa 4 egentligen
är för diffus för att räknas som källa.
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Figur 6.24: En bit av bäcken där källa 4 rinner ut.

Vattentemperaturen uppmättes till 3 °C. Källbäcken där källa 4:s vatten rann ut var
bred och grund (figur 6.24) och p̊a grund av detta samt p̊a grund av förekomst av
vegetation, löv och kvistar i vattnet fanns det ingen plats där vattnet flödade fritt n̊agon
längre sträcka. Därför kunde inte flödet mätas i källa 4. En grov visuell uppskattning
gjordes av flödet till 2 liter per sekund.

Tabell 3 sammanfattar temperaturen och de uppmätta flödena för Öjakällorna.

Tabell 3: Temperatur och flöden i Öjakällorna

Källa Temperatur
Flödesberäkning

Tvärsnittsarea Sträcka Tid Flöde

1 7 °C 0,05 m2 0,40 m 4,3 s 5 l/s

2 8 °C 0,0175 m2 0,60 m 3,5 s 3 l/s

3 5,5 °C 0,0375 m2 0,35 m 1,1 s 12 l/s

4 3 °C

Avverkningen vid Öja källa resulterade i ett hygge med enstaka träd, förmodligen
lämnade för naturhänsyn, i nedre delen av sluttningen. Vid fältbesöket l̊ag ris kvar stap-
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lat i högar p̊a omr̊adet. I fältundersökningen skulle det ing̊a en uppskattning av omfatt-
ningen av körsp̊ar och djup och riktning p̊a n̊agra av de körsp̊ar som l̊ag nära källorna
skulle mätas. P̊a grund av snön som täckte avverkningsomr̊adet kunde man dock inte
urskilja n̊agra körsp̊ar, men det syntes i alla fall inga skador p̊a själva källmiljöerna fr̊an
skogsmaskiner. Figurerna 6.25-6.27 visar hur avverkningsomr̊adet s̊ag ut.

Figur 6.25: Foto av avverkningsomr̊adet. Till
vänster i bilden syns bergsknallen som ligger
väster om avverkningsomr̊adet.

Figur 6.26: Foto av avverkningsomr̊adet. Marken
sluttar ner mot källorna. I förgrunden syns kvar-
liggande ris.

Figur 6.27: Foto av avverkningsomr̊adet. I mitten syns källa 4 med omgivande träd som lämnats kvar
vid avverkningen. Nedanför avverkningen skymtar omr̊adet med bäcken som källorna rinner ut i.
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Sole källa

Sole källa springer fram fr̊an under ett block i moränen. Vattenflödet s̊ag vid besöket
ut att vara mycket l̊agt. Temperaturen i källan mättes till 5,5 °C. En bild p̊a Sole källa
kan ses i figur 6.28.

Figur 6.28: Moränkällan Sole källa. Temperaturen och algerna som växer i vattnet visar att detta är
grundvatten och inte ytvatten. Dock var flödet mycket l̊agt och s̊ag i princip ut att st̊a stilla vid besöket.
Foto: Magdalena Thorsbrink.

Avverkningen cirka 90 meter fr̊an Sole källa lämnade precis som det vid Öja ett hyg-
ge med n̊agra enstaka träd kvar, och snön täckte körsp̊aren som därför inte gick att
undersöka.
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7 Diskussion

I detta avsnitt diskuteras metoderna och resultaten för dataanalysen och fältunder-
sökningen med den utförda litteraturstudien som grund, samt hur skador p̊a källor kan
förhindras.

7.1 Analys av grundvattendata

Val av stationer för dataanalys

I SGU:s grundvattennät finns runt 300 stationer, varav många ligger i närheten av en
avverkning registrerad i Skogsdataportalen. Efter en första uts̊allning av stationer som
inte l̊ag nära n̊agon avverkning återstod fortfarande m̊anga potentiella studieobjekt.
Kriterierna för urvalet av de studerade stationerna, som listas i avsnitt 5.1, liknar
dem som används i SGU:s beskrivning av hur man kan avgöra om hydraulisk koppling
finns mellan ett visst naturomr̊ade och ett vattenberoende ekosystem (Thorsbrink et
al. 2017). De sattes för att stationerna som valdes skulle ha goda möjligheter att visa
en förändring i grundvattenniv̊an p̊a grund av avverkningen.

En av anledningarna till att stationerna valdes ut för att ha stor chans att visa en
förändring var att mätdatan av grundvattenniv̊aer inte samlades in för denna studien
utan bestod av redan tillgängliga data. Detta var en förutsättning för att studien skulle
kunna genomföras: det hade varit omöjligt att hinna göra de mätningar som behövdes
enbart under tiden för detta examensarbete eftersom mätvärden flera år före och efter
avverkningen behövdes. Dock medförde det att mätstationernas läge och tidpunkterna
för mätningarna redan fr̊an början inte var optimala för denna studie, vilket skulle kun-
na orsaka sv̊arigheter att tydligt se n̊agon p̊averkan fr̊an avverkningarna. Om en större
studie hade utförts, med kontrollerade placeringar av observationsrör i anslutning till
noga utvalda avverkningsomr̊aden, hade utrymmet för variation i topografiskt läge och
geologi för de studerade omr̊adena varit större. Det hade till exempel varit intressant att
se skillnaden mellan mätningar gjorda uppströms respektive nedströms en avverkning,
eller att jämföra mätningar p̊a m̊anga olika avst̊and fr̊an avverkningarna.

Kriterierna sattes ocks̊a därför att denna studie till stor del g̊ar ut p̊a att testa meto-
der för att mäta förändringar i grundvattenförh̊allanden, inte enbart för att upptäcka
förändringarna. D̊a underlättade det att ha valt stationer som med stor sannolikhet
skulle visa p̊a en förändring om metoden var tillräckligt bra.

En möjlig felkälla till dataanalysen är de stationer som har använts som referensstatio-
ner. Precis som de studerade stationerna är de inte heller optimalt placerade för den
här studien. Om grundvattenniv̊an där av n̊agon anledning avvikit fr̊an de naturliga
säsongsvariationerna under tiden för analysen, till exempel till följd av en avverkning,
kan det p̊averka resultatet. Därför valdes inte stationer som l̊ag nära Skogsdataportalens
registrerade avverkningar som referensstationer. Dock ska det noteras att Skogsdatapor-
talen inneh̊aller avverkningar fr̊an ett begränsat tidsspann. De tidigaste registreringarna
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är fr̊an slutet av 1990-talet. Det är möjligt att b̊ade de undersökta stationerna och de
stationer som använts som referensstationer p̊averkats av avverkningar som utförts ti-
digare än s̊a, n̊agonting som skulle kunna p̊averka resultatet för stationerna Tärnsjö,
Torpshammar samt Lappträsket 12 och 14, eftersom analysen av dessa stationer innehöll
data fr̊an 1900-talet.

N̊agonting som skulle kunna komplettera den metod som använts för att avgöra hyd-
raulisk kontakt är att använda stabila isotoper som förklaras i avsnitt 3.1. Det har inte
varit aktuellt för denna studie eftersom det skulle ha krävt provtagningar vid alla de
studerade grundvattenstationerna, men det är en möjlig metod om man i framtiden vill
göra liknande undersökningar. Stabila isotoper kan ge information om vilket grundvat-
tenmagasin en källa eller ett observationsrör tillhör och p̊a s̊a vis ge ökad först̊aelse för
omr̊adets hydrogeologi och var p̊averkan fr̊an ett ingrepp kan ske.

Metoder för dataanalys

Tv̊a metoder användes för att undersöka grundvattenniv̊ans förändring efter avverk-
ning, b̊ada baserade p̊a jämförelse mellan en förmodat p̊averkad grundvattenstation
och en referensstation. Visuell bedömning med linjär regression som hjälp, fr̊an Sta-
sik & Korytowski (2015) visade visserligen om grundvattenniv̊an ökat eller minskat i
den förmodat p̊averkade stationen jämfört med referensstationen. Dock säger denna
metoden ingenting om när en eventuell förändring har skett, och inte heller n̊agonting
om förändringens storlek eller l̊angvarighet. Dessutom används linjär regressionsanalys
egentligen främst i fall där responsvariabeln är beroende av den förklarande variabeln,
n̊agonting som inte uppfylls när man jämför tv̊a grundvattenstationer med varandra.
Att använda sig av visuell bedömning med linjär regression som hjälp är en metod som
g̊ar lätt att först̊a och enkelt kan utföras i program som Microsoft Excel eller MatLab.
Dock kan den betraktas som missvisande d̊a den kan visa p̊a en höjning av grundvat-
tenniv̊an som till synes är er följd av avverkningen men som i själva verket kan ha hänt
mycket senare och av helt andra orsaker, till exempel säsongsvariationer som p̊averkat
stationen och dess referensstation olika mycket.

I jämförelse gav MDM-analys ett mycket tydligare resultat eftersom den visade variatio-
ner längs en tidsaxel. Fr̊an MDM-analysen gick det att se om en ökning har skett precis
efter en avverkning eller ej, och i vissa fall gick det även att utröna säsongsvariationer.
MDM-analysen verkar därför vara en tillförlitlig metod. En nackdel med MDM-analys
är att den är sv̊ar att utföra utan en särskild programvara, s̊asom GCP som använts
här. Det skulle eventuellt vara möjligt att utföra iterationerna i exempelvis Microsoft
Excel eller MatLab, men det skulle kräva mycket tid och ställa höga krav p̊a kunskap
om teorin hos den som utför analysen för att kunna ge ett resultat.

För b̊ada dessa metoder ska man ha i minnet att det enbart är grundvattenniv̊an i
en station jämfört med en annan som undersöks, vilket är en svaghet d̊a störningar i
referensstationen kan p̊averka resultatet.
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Resultat av dataanalys

En mängd litteratur (n̊agra exempel nämns i avsnitt 2.6) pekar p̊a att en skogsavverk-
ning kan orsaka en höjd grundvattenniv̊a. Resultatet av undersökningen av grundvatten-
data i denna studie visar dock att det inte alltid är givet att en grundvattenniv̊aökning
sker i närheten av en avverkning. Av de sju grundvattenstationer som undersöktes var
det fyra stycken som först visade p̊a en ökning av grundvattenniv̊an efter en avverk-
ning. Dock visade MDM-analysen bara tv̊a fall där det tydligt s̊ag ut som att det var
avverkningen som orsakade denna ökning.

Ett av dessa fall var Kolmården 4 (figur 6.9), där avverkningen var relativt stor (13 ha)
och l̊ag precis invid grundvattenstationen. Dessutom tycks matchningen med Kolm̊arden
4:s referensstation ha varit mycket bra eftersom MDM-analysen inte visar n̊agon föränd-
ring mellan de tv̊a stationerna under flera år före avverkningen.

Andra matchningar mellan station och referensstation har varit sämre: för Tärnsjö 33
(figur 6.8) har grundvattenniv̊an varierat jämfört med referensstationen konstant under
tiden för analysen. Detta kan delvis bero p̊a vad som redan nämnts om Skogsdataporta-
lens register över avverkningar: MDM-analysen för Tärnsjö inneh̊aller data fr̊an tidigt
1990-tal och det är möjligt att b̊ade Tärnsjö 33 och referensstationen Tärnsjö 32 har
legat nära avverkningar som har skett för tidigt för att registreras i Skogsdataportalen.
Det kan ocks̊a bero p̊a att till exempel jordarterna, grundvattenmagasinets mäktighet
eller det topografiska läget varierar för mycket mellan den studerade stationen och re-
ferensstationen, vilket f̊ar dem att reagera olika p̊a säsongsvariationer i nederbörd och
temperatur.

Den andra stationen där en ökning av grundvattenniv̊an är tydlig efter avverkning är
Tiveden 28 (figur 6.10). Avverkningen var liten, 1,1 hektar, men ägde rum enbart n̊agra
meter fr̊an stationen vilket kan förklara det tydliga resultatet.

I Torpshammar (figur 6.11) och Stensele (figur 6.12) visar MDM-analysens resultat
inga grundvattenhöjningar efter avverkningarna. Här l̊ag avverkningarna inte s̊a nära
stationerna som i Kolm̊arden och Tiveden vilket är en möjlig förklaring till att man
inte kan se en förändring i grundvattenniv̊an.

För de tv̊a stationerna Lappträsket 12 och Lappträsket 14 l̊ag dock avverkningarna
mycket nära, men här kan man änd̊a inte se en höjning av grundvattenniv̊an till följd
av dem. Niv̊an i Lappträsket 12 jämfört med referensstationen har varierat en del över
de år som analysen innefattar, och en förklaring till detta kan vara att det har utförts
flera avverkningar nedströms grundvattenstationen.

Att det i fem fall av sju inte syntes n̊agon tydlig koppling mellan avverkning och grund-
vattenhöjning kan b̊ade bero p̊a att grundvattenniv̊an i avverkningsomr̊adets grund-
vattenmagasin förblev oförändrad, eller att grundvattenstationernas magasin inte stod
i hydraulisk kontakt med avverkningsomr̊adet. Eftersom grundvattenstationerna inte
var utplacerade optimalt för denna studie är det mycket möjligt att den sistnämnda
förklaringen stämmer: trots att platserna valdes ut för att ha s̊a stor chans som möjligt
att visa en förändring kan grundvattenstationerna i flera fall ha mätt grundvattenniv̊an
i ett annat magasin än det som p̊averkats av avverkningarna. Det är ocks̊a möjligt att
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avverkningarna faktiskt inte innebar n̊agon p̊averkan p̊a grundvattenniv̊an, åtminstone
för de stationer som legat n̊agot hundratal meter bort fr̊an avverkningen och kanske
därför inte n̊atts av grundvattenniv̊ahöjningen.

Värt att nämna är den torra sommaren 2017 som p̊averkade grundvattenniv̊aerna i
många av Sveriges grundvattenmagasin. Som nämns i avsnitt 5.1 fick mätvärdena fr̊an
2017 i Tiveden uteslutas ur dataanalysen eftersom de, förmodligen p̊a grund av torkan,
inte uppförde sig normalt. Det är möjligt att liknande problem har uppst̊att för n̊agon
av de andra stationerna ocks̊a utan att det har upptäckts. Det skulle eventuellt kunna
vara n̊agonting som förklarar den relativt stora höjningen av grundvattenniv̊an under
2017 i Torpshammar 14 jämfört med referensstationen (figur 6.11).

Konsekvenser av ökad grundvattenniv̊a

En höjning av grundvattenniv̊an borde orsaka ett ökat källflöde om det finns källor
anslutna till grundvattenmagasinet, eftersom vattentrycket i magasinet ökar. De käll-
älskande arterna som utgör biotopen är beroende av källvattnet och skulle vattenflödet
minska eller sina försvinner deras livsmiljö, men det är inte lika tydligt att en ökning av
flödet skulle skada källmiljön. I litteraturstudien i det här arbetet har det inte p̊aträffats
mycket som pekar p̊a att ett ökat vattenflöde i källan skulle p̊averka källmiljön negativt,
med undantag av den finska studien (Ilmonen et al. 2013) som undersöker källmiljöer
i närheten av en restaurerad v̊atmark. Där verkar restaureringen ha negativ effekt
åtminstone p̊a den ryggradslösa faunan i källmiljöerna, men detta berodde troligare
p̊a förändringen i grundvattenkvaliteten snarare än den höjda grundvattenniv̊an. Il-
monen et al. (2013) fokuserade p̊a ryggradslösa djur i sin studie och undersökte inte
vegetationen i källmiljöerna, men effekten att exempelvis mossor drunknar av en grund-
vattenniv̊ahöjning som överg̊ar de normala säsongsvariationerna är en trolig p̊averkan
p̊a vegetationen om förändringen blir l̊angvarig.

Höjda grundvattenniv̊aer till följd av en avverkning kan p̊averka inte bara själva källan,
utan ocks̊a marken runtom som kan bli försumpad av den ökade grundvattenbildningen.
Detta hände till exempel i den jämförande studien av ett kalhygge och ett skogsomr̊ade
(Jonsson 1998) som beskrevs i avsnitt 2.6. Det är ocks̊a möjligt att detta hänt vid källa 4
i Öja som l̊ag mitt i avverkningsomr̊adet och var omgiven av vattenfylld mark. Eftersom
blöt mark är känsligare för körskador än torr, skulle detta kunna öka risken att p̊averka
källmiljön mer direkt, nämligen genom körskador fr̊an skogsmaskiner vilket diskuteras
vidare i avsnitt 7.2. En annan följd av försumpad mark som ocks̊a ses i Jonssons (1998)
studie är en förändring i vegetationen som kan p̊averka ekosystemet i källmiljön.

De naturliga säsongsvariationerna i grundvattenniv̊an, som nämns i avsnitt 2.2, ska
ocks̊a tas i beaktande. Kolmården 4 är den station som tydligast visar en ökning av
grundvattenniv̊an till följd av avverkningen, ca 0,6 meter (figur 6.9). Eftersom stationen
ligger i morän är det möjligt att säsongsvariationen är större än vad som syns till följd
av avverkningen i MDM-analysen: enligt Knutsson & Morfeldt (2002) kan grundvat-
tenniv̊an i morän variera med upp till ett par meter mellan årstiderna. Tiveden 28, som
ocks̊a visar en tydlig ökning av grundvattenniv̊an efter avverkningen, är belägen i sand
vilket borde betyda att säsongsvariationerna ligger p̊a n̊agra decimeter (Knutsson &
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Morfelt 2002). Förändringen efter avverkningen är lägre än för Kolmården 4: ungefär
0,3 meter (figur 6.10). Om en höjning av grundvattenniv̊an till följd av en avverkning är
lägre än de naturliga säsongsvariationerna kan man tänka sig att markfuktigheten och
eventuella källmiljöer i omr̊adet inte p̊averkas avsevärt i början, men om den förhöjda
niv̊an skulle h̊alla i sig en längre tid kan det innebära en mer varaktig p̊averkan.

7.2 Fältstudie

Val av källor för fältbesök

Till skillnad fr̊an fallet med grundvattenstationerna som skulle väljas ut för dataa-
nalys (avsnitt 7.1) fanns det inte många potentiella studieobjekt när platserna för
fältstudien skulle väljas. Även om ett stort antal källor finns registrerade i SGU:s
källarkiv var m̊alet att hitta källor intill nyligen avverkade omr̊aden, vilket innebar
en stor begränsning. Andra kriterier var, precis som vid valet av grundvattenstationer
för dataanalys, att källan skulle förmodas ha hydraulisk koppling med samt ligga ned-
ströms avverkningsomr̊adet. Dessutom skulle en av SGU:s grundvattenstationer finnas
i närheten. Dessa sistnämnda kriterier användes i urvalet när metoden för fältstudien
ännu inte var klarlagd. Det fanns en ambition att undersöka huruvida källvattenflödena
hade förändrats till följd av avverkningen genom att göra mätningar vid upprepade
tillfällen. D̊a skulle den närliggande grundvattenstationen kunna ge information om
normala säsongsvariationer och p̊a s̊a vis underlätta bedömningen av avverkningens
p̊averkan p̊a grundvattenniv̊an och grundvattenflödet till källan. Detta skulle dock ha
krävt ett större tidsspann för arbetet än vad som fanns vilket visade sig under arbetets
g̊ang. När fältundersökningen skulle utföras fanns det endast tid och möjlighet till att
göra ett besök. D̊a fick besöket fokusera p̊a mätning av flöden och att observera avverk-
ningens eventuella direkta p̊averkan p̊a källmiljöerna, och datan fr̊an de närliggande
grundvattenstationerna användes aldrig.

Utförade av fältbesök

En stor del av fältundersökningen gick ut p̊a att prova en metod för att mäta flödena i
källorna. I litteraturstudien som har utförts i detta arbete har det inte hittats n̊agon me-
tod för att mäta flöden som fungerar bra i alla olika typer av källor som kan förekomma
i svensk skogsmiljö. Lundmark & Pihlgren (2016) visar p̊a problem med att mäta tiden
det tar för en frigolitbit att flyta p̊a ytan av källbäcken, eftersom frigolitbiten kan bl̊asa
bort eller fastna och dessutom bara fungerar där det finns en tydlig källbäck. Denna me-
toden användes även här, men med en träbit istället för en frigolitbit. Det var en fördel
att använda n̊agot lite tyngre än frigolit eftersom träbiten inte p̊averkades av bl̊ast. Pro-
blemet att föremålet kan fastna vid mätningen uppstod vid källa 4 i Öja där det inte
fanns n̊agot parti av källbäcken med ett jämnt flöde fritt fr̊an hinder. Tillförlitligheten
i resultatet fr̊an de övriga källorna i Öja kan ocks̊a betraktas som l̊ag d̊a sträckan som
det var möjligt att utföra mätningar p̊a blev mycket kort.

Boman & Hansson (2004) mätte källflöden genom att mäta tiden det tog att fylla en
hink med källvatten. Den metoden har inte testats i detta arbetet, men man kan tänka
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sig att den ocks̊a kräver en viss tydlighet i flödet, och kanske även ett visst utseende
p̊a källbäcken för att fungera.

Rossi et al. (2015) använde en flödesmätare i sina fältundersökningar. I Öjakällorna hade
en flödesmätare som h̊alls i vattenströmmen förmodligen fungerat bättre än metoden
som nu användes, eftersom den inte kräver en längre sträcka av fritt strömmande vatten
med en homogen tvärsnittsarea. Dock finns det källor där en flödesmätare inte g̊ar att
använda, som till exempel vid små moränkällor med l̊agt flöde och kupolkällor utan
tydlig källbäck. En nackdel med flödesmätaren är ocks̊a att en s̊adan är dyrare och
sv̊arare att f̊a tag p̊a än till exempel en träbit och ett tidtagarur, eller en hink. Men ska
man p̊a ett konsekvent sätt med s̊a liten felmarginal som möjligt övervaka källflöden,
kan en flödesmätare vara en god investering.

För källor som saknar tydligt flöde är en okulär bedömning ett alternativ. Med nog-
grann dokumentation i form av fotografering och anteckningar kan en okulär bedömning
vara tillräckligt för att upptäcka förändringar i flödet, om än inte för att exakt fast-
ställa flödet. Att studera vegetationen och faunan i källmiljön kan ocks̊a ge informa-
tion om huruvida vattenförh̊allandet förändras över tid: om vattenflödet stiger i en
källmiljö bör det kunna ge upphov till försumpning av marken och därmed p̊averka
sammansättningen av vegetation. Götbrinks (2012) uppföljningsmanual för källor ger
en metod för att övervaka artsammansättningen i källmiljöer vid källor med tydligt
flöde. Om man studerar källflöde och vegetationens artsammansättning i källmiljöer
och kopplar dem till varandra vid övervakning av källmiljöer borde man i framtiden
kunna f̊a en bra uppfattning om hur en förändring i flöde generellt brukar p̊averka
vegetationen. Därmed skulle man kunna använda vegetationen som indikator för hur
flödet förändras. Dock borde detta gälla l̊angvariga förändringar snarare än kortvariga
och kanske är som mest användbart om man övervakar en viss källmiljö över flera år,
eftersom det tar tid för vegetationen att anpassa sig efter de nya vattenförh̊allandena.

Ett annat alternativ för små och diffusa källor, om man genomför en större studie
som p̊ag̊ar under en längre period än ett examensarbete, skulle kunna vara att placera
observationsrör i anslutning till källan. De skulle inte ge n̊agot m̊att p̊a flöde men
däremot p̊a grundvattenniv̊an vilket man kan anta i sin tur p̊averkar flödet. Att placera
ut observationsrör kräver dock en viss kunskap i hydrogeologi och ekologi för att röret
ska ge relevant information utan att störa källmiljön.

P̊a grund av snötäcket som fortfarande l̊ag kvar när fältstudien utfördes gick det in-
te att se n̊agra tydliga körsp̊ar eller undersöka körskador p̊a källmiljöerna. Att ingen
skogsmaskin hade kört rakt igenom n̊agon av de studerade källmiljöerna var tydligt,
men det gick inte att avgöra hur nära de hade kört eller hur djupa och omfattande
körsp̊ar de hade lämnat. Detta hade varit av störst betydelse att undersöka vid källa 4
i Öja, som ju l̊ag mitt i avverkningsomr̊adet och troligen hade störst risk att utsättas
för körskador. Detta var en svaghet i fältundersökningen som helt enkelt berodde p̊a
tidpunkten och vädret. Att utföra fältundersökningar under sommarhalv̊aret istället
för under vinterhalv̊aret kan först̊as alltid vara att föredra p̊a grund av bekvämlighet,
men ännu en faktor som talar för att välja den varmare delen av året är just detta att
undvika att studieplatsen är täckt av snö. Hade detta examensarbete utförts under en
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annan del av året hade inte detta problem uppst̊att.

När Sole källa besöktes tydde topografin och ytvattenförh̊allandena p̊a att källan inte
stod i hydraulisk kontakt med avverkningsomr̊adet. Höjden mellan källan och avverk-
ningsomr̊adet fungerade troligen som en grundvattendelare och p̊a andra sidan avverk-
ningsomr̊adet fr̊an källan s̊ag avverkningsomr̊adet ut att dräneras till en bäck. Med
mer erfarenhet och kunskap hade detta förmodligen kunnat upptäckas redan när valet
av fältstudieplatser gjordes. Oavsett hydraulisk koppling till avverkningsomr̊adet gav
besöket vid Sole källa ett bra exempel p̊a en moränkälla och tjänade samtidigt som en
p̊aminnelse om vikten av ett utförligt förarbete inför fältstudier.

Resultat fr̊an fältbesök

Förutom testet av flödesmätning kunde n̊agra iakttagelser om de olika källorna som
undersöktes vid fältbesöket göras, och de diskuteras här.

I SGU:s källarkiv är Öja källa angiven som en enda källa. Under fältbesöket hittades
fyra källor, och det är sannolikt att det fanns fler i samma omr̊ade som bidrog till flödet
i bäcken som källorna rann ut i. Källarkivet inneh̊aller som bekant inte alla Sveriges
källor utan enbart en br̊akdel av dem och Öja är ett exempel p̊a ett omr̊ade som innehöll
fler källor än vad man kunde leta upp i källarkivet.

Enligt modellen som syns i tvärsnittsprofilen över Öja (figur 6.16) ser det ut som
att källan f̊ar sitt bidrag av grundvatten fr̊an den tunna moränen som täcker bergs-
knallen sydväst om avverkningsomr̊adet, samt fr̊an isälvsavlagringarna som avverk-
ningsomr̊adet ligger p̊a. Men det är möjligt att de fyra källorna som upptäcktes vid
fältbesöket och de eventuella ytterligare källorna i närheten även f̊ar tillförsel av vatten
fr̊an Öjasjön, som ju ligger nära källomr̊adet och skulle kunna läcka grundvatten norrut
till källorna.

Källa 4 i Öja skiljde sig fr̊an de övriga tre eftersom den inte var n̊agon tydlig punktkälla,
och det är inte säkert att alla skulle kalla den för källa utan man skulle ocks̊a kunna
klassificera den som ”utströmningsomr̊ade” eller ”källkärr” snarare än källa. Här har
den dock betraktats som en källa, men med mer diffust flöde än de andra Öjakällorna.
Vattnet i källa 4 hade en lägre temperatur än de övriga källorna. Eftersom det var sv̊art
att avgöra exakt var källa 4:s mynning var är det möjligt att temperaturen mättes en
bit ifr̊an mynningen, när källvattnet redan hade hunnit kylas av i kontakt med den kalla
luften. Det är ocks̊a möjligt att källvattnet hade blandats med ytvatten vilket sänkte
dess temperatur. Eftersom källa 4 l̊ag i nedre delen av sluttningen i avverkningsomr̊adet
är det möjligt att vattenmängden där har ökat som en följd av avverkningen. Den hade
dock en smal rand av träd runt sig lämnade som hänsyn, vilket tyder p̊a att den funnits
där fr̊an början och att man under avverkningen medvetet har undvikit att skada den.

7.3 Hänsyn och restaurering

Som nämns i avsnitt 7.2 har litteraturstudien i detta arbete inte visat n̊agra tydliga
skador p̊a källmiljöer fr̊an ökade grundvattenniv̊aer till följd av avverkningar, utan det
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hot som främst uppmärksammas är körskador och det är dessa skador som hänsyn och
restaurering i första hand bör beröra.

Detta arbetes litteraturstudie visar att även om ämnet källmiljöer länge har hamnat i
skymundan verkar kunskapen om källor och källmiljöers naturvärden, hoten mot dem
och vikten av att bevara dem till stor del finnas, åtminstone bland forskare, p̊a na-
turvetenskapliga institutioner och p̊a Skogsstyrelsen. Ett lagligt skydd finns ocks̊a för
dessa miljöer (SFS 1979:429; SKSFS 2011:7). Det finns även tekniker för att mins-
ka markskadorna vid avverkning vid källor och i fuktig mark, till exempel genom att
arbeta efter skogssektorns målbilder (Andersson et al. 2013; 2016) och använda mark-
fuktighetskartor vid planering av en avverkning. Att undvika att köra i blöta partier
med skogsmaskiner borde vara till fördel för källmiljöerna även om maskinföraren in-
te känner till källornas position eftersom man d̊a undviker de omr̊aden där de brukar
finnas.

Trots denna kunskap och dessa tekniker kan bland annat Lundmark & Pihlgren (2016)
ge exempel p̊a källor som har förstörts i samband med avverkningar. En förklaring kan
vara att skogsägare och maskinförare inte känner till källorna i omr̊aden som avverkas.
Sverige är ett land rikt p̊a källor och SGU:s källarkiv inneh̊aller l̊angt ifr̊an alla. Källorna
kan vara små och ha diffusa flöden vilket gör dem sv̊ara att upptäcka om man inte aktivt
letar efter dem. Om man inte vet om att man har en källa p̊a sin mark och inte heller vet
om att det är ett skyddsvärt omr̊ade är först̊as risken stor att den skadas i samband med
skogsbruk. Inför fältundersökningen i detta arbetet kontaktades totalt fyra markägare
eller avverkningsombud vars avverkningsomr̊aden l̊ag intill källor. Tv̊a av dessa visste
inte om att de hade källor p̊a eller vid avverkningsomr̊adet, trots att källorna fanns
listade i källarkivet.

Det förefaller som att det brister i kommunikationen av den värdefulla kunskapen om
bevarande av källmiljöer. Informationen måste färdas i flera led innan den n̊ar fram
till dem som har som störst nytta av den i samband med avverkningar, nämligen
skogsägarna och maskinförarna. Det största hotet mot källmiljöer är kanske varken
skogsbruk eller okunskap, utan brist p̊a kommunikation. Där spelar GRIP en viktig
roll för källmiljöernas framtid: om EU-projektet lyckas bli en länk mellan akademin,
skogsägarna och maskinförarna som alla har ett intresse i skogen, har källmiljöerna
mycket att vinna. Här kan man kanske ta inspiration fr̊an Skogforsk som har gjort in-
formation om hänsyn tillgänglig genom korta informationsfilmer som finns tillgängliga
p̊a internet (Skogforsk 2017).

Det finns relativt f̊a exempel p̊a dokumenterad restaurering av källmiljöer, men n̊agra
studier fr̊an Finland beskrivs i avsnitt 2.8. Slutsatsen fr̊an en studie publicerad 2012
(Ilmonen et al. 2012), att källmiljöer ofta inte är i behov av restaurering, omvärderas
n̊agra år senare (Lehosmaa et al. 2017a). De motsägelsefulla slutsatserna behöver inte
utesluta varandra: det är rimligt att tänka sig att många skadade källmiljöer kan dra
nytta av restaurering utan att alla nödvändigtvis är i behov av det. Ytterligare en
studie om olika restaureringsprojekt fr̊an Lehosmaa et al. (2017b) ger exempel p̊a hur
restaurering av p̊averkade källor kan utföras och vad man kan förvänta sig för resultat,
vilket talar för att restaurering mycket riktigt kan vara b̊ade genomförbart och nyttigt.

64



Lehosmaa et al. (2017b) fokuserar främst p̊a källor som har p̊averkats av dikning och
utbyggnad. Principen är att i första hand återställa vattenflödet för att p̊a s̊a sätt ge
förutsättningar för ekologin i källmiljön att återhämta sig p̊a egen hand. Detta skulle
kunna gälla även för källor p̊averkade av körskador. En källa som skadas p̊a s̊a sätt att
körsp̊ar leder in ytvatten i källmiljön kanske p̊averkas p̊a samma sätt som de miljöer som
studerats av Lehosmaa et al. (2017b) där dikning ger en liknande effekt. I b̊ada fallen
gör förekomsten av ytvatten i källmiljön att de speciella hydrologiska förutsättningar
som de källälskande arterna trivs i g̊ar förlorade. Att återställa de förutsättningarna
borde därför vara första prioritet i en restaurering. Det finns dock andra körskador
som skulle kunna vara sv̊arare att restaurera och som inte riktigt motsvaras av n̊agon
av de metoder som beskrivs av Leehosma et al. (2017b). Ett exempel p̊a detta är
den källa som nämns av Lundmark & Pihlgren (2016) som hade blivit totalförstörd
genom att en skogsmaskin hade kört rakt igenom den. Ett annat exempel är de fall
där grundvattenströmningen förändras till följd av markkompaktering. Oavsett om det
finns en beprövad metod för restaurering av en skada eller ej finns det inga garantier
för att en restaurering kan återställa en källmiljö helt och det bästa är att förebygga
skador s̊a att restaurering inte krävs över huvud taget.

I detta arbetet har vikten av att bevara källmiljöer främst legat p̊a deras bidrag till
den biologiska mångfalden. Kort har även källornas rekreationsvärde och kulturella
värde nämnts. Det ska inte glömmas bort att det tvärvetenskapliga synsätt med ekolo-
gi, geologi och hydrogeologi som kan underlätta först̊aelsen för källmiljöer även skulle
kunna inneh̊alla andra ämnen. Till exempel historia eftersom källor kan ha en histo-
risk betydelse som offerkällor eller dricksvattenkällor, eller beteendevetenskap eftersom
många människor gärna söker sig till vackra naturmiljöer och blir p̊averkade av vad de
upplever där. En naturmiljös rekreationsvärde är en värdefull ekosystemtjänst och om
källmiljöer som erbjuder rika naturupplevelser g̊ar förlorade är det inte bara den bio-
logiska mångfalden som hotas utan även möjligheten för människor att uppleva denna
speciella naturtyp.

7.4 Förslag p̊a fr̊ageställningar i framtida studier

En stor del av tiden för utförandet av detta examensarbete gick ut p̊a att kartlägga
det aktuella forskningsläget för källmiljöer och försöka ta reda p̊a vad som är nästa
steg p̊a vägen. Som förslag p̊a framtida studier i ämnet listas här n̊agra exempel p̊a
fr̊ageställningar som kan vara en ing̊ang för till exempel framtida examensarbetare:

• Hur kan förändringar i en källmiljös vegetation indikera förändringar i grundvat-
tenförh̊allanden? Kan detta användas för att upptäcka förändringar i grundvat-
tenförh̊allandet i anslutning till källor som är för små eller där flödet är för diffust
för att mäta med en flödesmätare?

• Hur p̊averkas källmiljöer av ökat källvattenflöde?

• Vilka kunskaper har skogsägare om källor p̊a sin mark och vilken hänsyn man ska
visa dem?
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• Hur kan man restaurera källmiljöer som har drabbats av körskador fr̊an skogsma-
skiner?

• Vilka ekosystemtjänster f̊ar vi av källmiljöer och hur värdefulla är de?
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8 Slutsats och rekommendationer

Efter att litteraturstudien, dataanalysen och fältstudien genomförts och diskuterats kan
de fr̊agor som ursprungligen ställdes i avsnitt 1.2 besvaras p̊a följande sätt:

Hur kan förändringar mätas i grundvattenförh̊allanden vid källmiljöer
p̊averkade av skogsbruk

Hur kan de kvantitativa grundvattenförh̊allandena i anslutning till en källa
p̊averkas av skogsavverkning i närheten?

De avgörande faktorerna för huruvida en avverkning p̊averkar ett grundvattenmagasin i
kontakt med en källa eller inte är hur topografin, geologin och därmed den hydrologiska
kopplingen ser ut. Avst̊andet fr̊an avverkningen kan ocks̊a spela roll. Körskador är
ett större problem än grundvattenniv̊ahöjning, men en grundvattenniv̊ahöjning kan
försumpa marken i källmiljön vilket i sin tur ökar risken för körskador som kan vara
förödande för källmiljön.

Med vilka metoder kan denna p̊averkan upptäckas och övervakas?

MDM-analys kan vara ett användbart verktyg vid omfattande studier av förändring i
grundvattenniv̊an, där grundvattendata samlas in under en längre tid. Nyckelbiotop-
sinventerare kan använda flödesmätare för att mäta källflöden och förändringar i dessa,
om källan har en väldefinierad källbäck. För små källor med diffusa flöden kan en okulär
bedömning av omr̊adet och vegetationen ge tillräcklig information för övervakning.
Körskador kan upptäckas vid fältbesök förutsatt att marken inte är snötäckt.

Hur kan källmiljöer skyddas fr̊an skador?

Hur kan skador p̊a källmiljöer fr̊an närliggande skogsbruk förhindras?

SGU:s källarkiv kan vara en utg̊angspunkt för att ta reda p̊a om man har källmiljöer
p̊a sin mark. Att följa skogssektorns målbilder för hänsyn till källor och källp̊averkad
mark samt använda markfuktighetskartor för att undvika att köra med skogsmaskiner i
blöta omr̊aden kan ocks̊a minska skaderisken för källmiljöer. Här spelar Skogsstyrelsen
och EU-projektet GRIP en viktig roll i att sprida ovanst̊aende information s̊a att den
n̊ar ut till dem som utför avverkningarna.

Är det möjligt att återställa skadade källmiljöer?

Det är möjligt åtminstone i de fall d̊a källorna är p̊averkade av dikning. D̊a ska man
främst återställa hydrologin, och p̊a s̊a vis ge ekosystemet en chans att återhämta
sig. Det är möjligt att det g̊ar att applicera även p̊a skador orsakade av körning med
skogsmaskiner.
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och 7220* Kalktuffkällor.

Lunds universitet. (2012). Sambandsanalys - regression och korrelation - orientering om tidsserier. Kursmate-
rial.
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