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SAMMANFATTNING
Denna rapport syftar till att utreda eventuella effekter på vegetation som en konsekvens av
dammpåverkan från täktverksamhet. Arbetet har delvis finansierats av MinBas II programmet
och letts av en projektgrupp bestående av personal från Sand & Grus AB Jehander, Pro
Natura, NCC, Swerock, Nordkalk och CBI Betonginstitutet. De arbetsmoment som ingått i
projektet är en litteraturgenomgång av vad som skrivits i vetenskapliga publikationer,
inventering och analys av kärlväxtvegetation intill dammkälla respektive kontrollytor,
inventering och analys av moss- och lavflora på trädstammar intill dammkälla respektive
kontrollytor samt faktisk mätning av stoftnedfall intill ett antal berg- eller kalkstenstäkter.
Vid litteraturgenomgång sammanställdes uppgifter från den vetenskapliga litteraturen med
avseende på dammeffekter på kärlväxter och vegetationsamhällen, mossor och lavar och även
en del andra organismgrupper. Genomgångna arbeten omfattar både laboratorieförsök och
studier på naturligt förekommande vegetation. I laboratorieförsök har man kunnat påvisa flera
olika effekter på bladens förmåga att fotosyntetisera. Dessa är kopplade till störningar i
klyvöppningarnas funktion (fysisk igensättning av klyvöppningar eller kemisk störning av
öppning/stängningsfunktion), beskuggning av blad, förhöjd temperatur i bladskivor samt
effekter på bladens vaxskikt. Damm från kalkbrott och cementindustrier verkar ge större
effekter än damm från sura, mindre reaktiva, bergarter. När det gäller effekter på
vegetationens sammansättning relaterar man i första hand till pH-effekter. Dessa verkar,
naturligt nog, vara som störst där skillnaden mellan dammets pH och pH i omgivande mark är
som störst. Generellt anses mossor och lavar vara mer känsliga för dammeffekter än
kärlväxter men även här relaterar man i första hand noterade effekter till förändringar i pH. En
mer uttömmande sammanställning av slutsatser från litteraturgenomgången återfinns i kapitlet
”Slutsatser”.
Vid undersökning av kärlväxtfloran undersöktes ett antal vegetationstyper intill dammkälla
(avstånd till dammkälla översteg inte 200 meter) med 50 provrutor. Dessa jämfördes med så
lika vegetationstyper som möjligt på dammfritt avstånd (mer än 2 km från dammkälla).
Samtliga provrutor lades i mogna skogsbestånd, ofta så kallade nyckelbiotoper, för att så långt
möjligt undvika effekter av succession på vegetationens sammansättning. Vid analys av
resultaten jämfördes ytor nära dammkälla med kontrollytor med avseende på vegetationens
pH-index, kväve-index, andel noteringar av arter med långlivade blad samt andel noteringar
av arter med klyvöppningar till stor del placerade på bladens ovansida. Beträffande kväveindex och pH-index noterades inga skillnader mellan dammpåverkade ytor och kontrollytor.
Inte heller för andel noteringar av arter med långlivade blad kunde någon statistiskt
säkerställd skillnad mellan dammpåverkade ytor och kontrollytor påvisas. För arter med
klyvöppningarna till stor del placerade på ovansidan finns möjligen en svag tendens till att
sådana arter förekommer i mindre utsträckning nära dammkälla. Inte heller detta samband är
statistiskt säkerställt.
Vid inventering av mossor och lavar jämfördes nyckelbiotoper nära dammkälla med likadana
nyckelbiotoper på dammfritt avstånd (samma avstånd som för kärlväxter). Två olika
arbetsmoment genomfördes. Det första momentet var en totalinventering av så kallade
signalarter – arter som i skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventering anses indikera förhöjda
naturvärden – som sedan jämfördes med inventeringsresultatet från
nyckelbiotopsinventeringen i mitten av 1990-talet. Det andra momentet bestod i att 15
slumpvis utvalda trädstammar per undersökt område inventerades på signalarter. Dessa
trädstammar delades in i fyra sektorer – N, V, S, Ö – och därefter jämfördes andelen
2

artnoteringar per sektor i dammpåverkade områden och kontrollområden. I det första
arbetsmomentet kunde ingen skillnad upptäckas mellan dammpåverkade ytor och
kontrollytor. I stort sett samtliga arter som noterats i nyckelbiotopsinventeringen i mitten av
1990-talet kunde återfinnas 2010 i samtliga områden. Undantaget var två artnoteringar – en i
ett dammpåverkat område och en i ett kontrollområde. Båda dessa är svåra att hitta vilket
troligen var anledningen. Vid analys av artförekomster på olika stamsektorer noterades en
signifikant skillnad i ett fall. I det aktuella området fanns en mindre andel artnoteringar i den
sektor som var vänd mot dammkällan i det dammpåverkade området jämfört med samma
sektor i kontrollområdet. Undersökta träd var här placerade 20-40 meter från dammkällan (en
transportväg i ett täktområde med kontinuerlig damning). I övriga fall noterades inga sådana
skillnader.
Vid mätning av damm noterades betydande skillnader i stoftnedfall både mellan olika täkter,
olika tidpunkter och olika lokaler. Denna variation verkar till stor del kunna förklaras av
lokala företeelser. Genomsnittligt stoftnedfall överstiger inte i något fall 1 g/m2 och dag.
Uppmätta extremvärden motsvarar ett stoftnedfall om 3,8 g/m2 och dag. Uppmätta värden är
ofta betydligt lägre än de värden som anges i genomgången litteratur i relation till effekter på
vegetation.

Bild 1. Geum sp med damm.
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BAKGRUND
I flera olika typer av ärenden rörande tillstånd för brytning av sand, grus eller bergmaterial
uppkommer frågeställningar om hur damning påverkar omgivningen. Frågeställningarna rör
dels mängden damm som uppstår, hur långt detta damm kan spridas och vilka effekter det kan
få på flora eller fauna. Informationsmaterialet som rör dessa frågeställningar är sparsmakat
och spritt på en mängd olika händer och därför svårtillgängligt.
Det eventuella damm som alstras vid täktverksamhet består till största delen av små
mineralpartiklar. Möjligen skulle dammet även kunna innehålla små mängder av kväve från
sprängning och liknande. Studier som visar eventuella effekter på kärlväxtflora som en
konsekvens av damning av stenmjöl är ganska fåtaliga även om det finns många arbeten som
tar upp dammeffekter på enskilda plantor eller blad. För att i någon mån råda bot på denna
kunskapsbrist initierade Sand & Grus AB Jehander ovanstående projekt, delvis finansierat av
MinBaS II. Målet med projektet är att avgöra om det som konsekvens av damm från
täktverksamhet uppstår effekter på fältskiktsvegetation och/eller på den epifytiska
(trädlevande) moss- och lavfloran samt på vilket avstånd de eventuella effekterna märks.
Inledningsvis genomfördes studier av två pilotfall intill två bergtäkter av olika storlekar där
analyser av fältskiktsvegetation genomfördes. Efter analys av pilotfallen genomfördes
undersökningar i full skala av både fältskiktsvegetation och epifytisk moss- och lavflora.
Vidare ingick i projektet mätning av damm från ett antal olika täkter och på ett antal olika
avstånd från dammkälla i syfte att få en klar uppfattning om vilka mängder damm som
faktiskt sprids från täktverksamheten. För att tillgängliggöra de vetenskapliga rön som tagits
fram i ämnet gjordes också en omfattande litteraturgenomgång av vetenskapliga arbeten
relaterade till damning och vegetation.
Till projektet knöts en projektgrupp bestående av personal från Sand & Grus AB Jehander,
Pro Natura, NCC, Swerock, Nordkalk och CBI Betonginstitutet. Denna grupp ledde arbetet
och hade regelbunden kontakt genom hela projektet. Som projektledare fungerade Niklas
Skoog, Sand & Grus AB Jehander. Dessutom skapades en extern referensgrupp med
representanter för Länsstyrelserna, IVL, Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket. Denna
referensgrupp hade som uppgift att kritiskt granska undersökning och slutsatser.
Mätning av damm genomfördes av personal på Sand & Grus AB Jehander, Swerock, NCC
och Nordkalk. Sammanställning och analys av detta material gjordes av Peter Martinsson,
Sand & Grus AB Jehander. Litteraturgenomgång, fältarbete rörande vegetation och epifytisk
moss- och lavflora, analys och sammanställning av resultat från vegetationsstudierna
genomfördes av Ola Bengtsson och Bettina Olausson, Pro Natura.
I följande rapport presenteras projektets olika arbetsmoment och de slutsatser som har kunnat
dras. Som en bilaga presenteras mätning av stoftnedfall samt även de åsikter som framförts av
referensgruppen och projektgruppens kommentarer till dessa åsikter.
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LITTERATURGENOMGÅNG
Studier avseende spridning av damm och effekter av damning på vegetation har gjorts i olika
sammanhang men forskningen är
inte så omfattande som exempelvis
den kring effekter av svavelnedfall
eller marknära ozon. Informationen
är dessutom spridd på en mängd
olika händer och kan därför
upplevas som svårtillgängligt.
Följande litteratursammanställning
syftar till att foga samman olika
kunskapsfragment till större enheter
som förhoppningsvis kan komma
till användning i olika ärenden där
damning kan bli en frågeställning.

Bild 2. Harsyra

Olika typer av damm
Med damm avses i detta sammanhang fasta partiklar som är så små att de kan transporteras
med vindens hjälp. Dammpartiklarnas ursprung kan variera kraftigt och därmed också deras
kemiska och fysikaliska egenskaper, vilket i sin tur gör att spridningsavstånd och effekter på
omgivande vegetation kan variera avsevärt.
Partikelstorlek
Damm från såväl täkter som grusvägar har en varierande sammansättning med avseende på
partikelstorlek. Vinden kan transportera partiklar upp till ca 1 eller möjligen 2 mm (Bergkvist
1981) men så stora partiklar förflyttar sig endast korta sträckor och studsar eller rullar fram
längs marken snarare än blåser iväg. Partiklar som kan lyftas upp i luften och virvla iväg är
ofta betydligt mindre, kanske upp till 100 μm. Dammpartiklarnas storlek har en avgörande
inverkan på människors hälsa. Partiklar med en storlek upp till 10 μm (så kallade PM10
partiklar) anses skadliga för människors hälsa då de kan tränga långt ned i luftvägarna och
orsaka både infektioner och kroniska sjukdomar.
Om det överhuvudtaget finns något samband mellan påverkan på vegetation och
partikelstorlek är inte helt klarlagt men vissa indikationer pekar mot att ett sådant samband
kan förekomma. En teori som förts fram av flera författare då det gäller påverkan på växters
klyvöppningar har varit att dessa blir fysiskt igensatta av dammpartiklar (se ex Ruston 1921,
Hirano m. fl. 1995, Bačić m. fl. 1999). Dammpartiklar av samma storlek som öppna
klyvöppningar (eller något mindre) skulle enligt denna teori kunna ha en negativ inverkan på
vegetationen.
Andra författare är av en annan uppfattning. I en tjeckisk studie (Krajíčková & Mejstřík 1984)
anser man sig kunna visa att även om dammpartiklar av ”lämplig”, storlek avsattes på bladen
av undersökta växter så orsakade de inte någon fysisk blockering av klyvöppningarna. I denna
studie undersökte man växter vars klyvöppningar varierade i storlek från 32 x 12 μm (majs)
och 14 x 8 μm (trädgårdsböna). Liknande slutsatser nås av Flückinger (1979) och Gugenheim
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(1980). Krajíčková & Mejstřík såg dock, liksom flertalet författare som förespråkar
igensättningsteorin, att klyvöppningarna på dammpåverkade blad förblev öppna men detta
hänger, enligt författarna, samman med kemisk påverkan på klyvöppningarnas celler. Därmed
skulle denna effekt inte vara beroende av partikelstorlek.
Dammpålagring kan också ha en skuggande effekt som gör att graden av fotosyntes minskar.
Enligt Hirano m. fl. (1995) är effekterna större om dammbeläggningen på ett blad består av
finare partiklar (ca 10-70 μm). Även Beasly (1942) ser större effekter på transpiration vid
dammbeläggning av små partiklar (se vidare nedan). Indikationer på samband mellan storlek
och effekt finns alltså här. Dammets inverkan på bladens vaxskikt verkar dock uteslutande
vara av kemisk karaktär och förmodligen inte beroende av partikelstorlek.
Sammanfattningsvis kan forskningsresultaten inom området tolkas som att det finns
indikationer på att mindre dammpartiklar – någon eller några tiotals μm – kan ha en större
negativ effekt på vegetation än större dammpartiklar men sambandet är ännu inte så tydligt
visat som sambandet mellan partikelstorlek och mänsklig hälsa.
Dammets sammansättning med avseende på partikelstorlek har en avgörande betydelse för
hur långt dammet kan sprida sig och också hur stort nedfallet blir på olika avstånd från
dammkällan. Från mätningar intill en grusväg i Alaska rapporteras att partiklar med en
diameter upp till 50 μm i stort sett helt försvunnit på ett avstånd av 8 meter från vägkanten
och att partiklar med en diameter upp till 20 μm i stort sett försvunnit på ett avstånd av 30
meter från vägkanten (Everett 1980). I samma studie kunde man dock fortfarande notera
dammdeposition en kilometer från vägen. I svenska arbeten anger man ett spridningsavstånd
på 45 meter för partiklar upp till 10 μm (så kallade PM10 partiklar) från kanten av en grusväg i
vindriktningen (Oscarsson 2007, Edvardsson 2010).
Damm från täkter sprider sig på ett delvis annat sätt. På en grusväg genereras dammet oftast i
marknivå då fordonshjul rör upp damm. I täkter genereras damm på flera olika sätt. Vid
krossning, lastning och transporter genereras damm dels i marknivå från fordonshjul men
också någon eller några meter upp i luften vid lastning eller annan hantering av material.
Damm från denna typ av källa sprider sig förmodligen på ett sätt som är jämförbart med
damning från grusvägar. I bergtäkter kastas damm också högre upp i luften vid sprängningar.
Hur detta damm sprids i detalj avgörs från fall till fall och beror på täktens topografi, rådande
lokalklimat och förhärskande vindriktning, det omgivande landskapets topografi och
vegetation etc. Ett flertal modeller finns framtagna för beräkning av hur damm sprider sig (se
exempelvis Reed 2005 för en omfattande genomgång) vilka kan användas om mer detaljerade
uppgifter behövs. Även om damm från täkter och dagbrott kan förväntas sprida sig längre
sträckor än damm genererade av trafik deponeras ändå merparten av det genererade dammet
inom förhållandevis korta avstånd från dammkällan. Enligt uppgifter från Storbritannien faller
dammpartiklar större än 30 μm till övervägande del ned inom 100 meter från dammkällan
medan partiklar med en storlek om 10-30 μm sällan transporteras längre än 200 – 500 meter
(Tandridge District Council 2010). I en studie från Wales kunde man detektera små mängder
damm från ett närbeläget kalkbrott i ett samhälle beläget ca 500 meter från täktområdet (Jones
m. fl. 2003). Liknande uppgifter uppges i en indisk studie där man anser att damm från ett
dagbrott för kolbrytning inte har någon inverkan på den generella luftkvaliteten på avstånd
längre än 500 meter från dammkällan under normala, meteorologiska omständigheter (Trivedi
m. fl. 2009). Dessa siffror korresponderar någorlunda väl med de data som tagits fram i denna
rapport. Siffror från dessa mätningar indikerar att merparten av dammet avsätts inom något
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eller några hundratals meter från täkten. Variationer finns dock. Se vidare bilaga om mätning
av stoftnedfall.
Mineralogiskt ursprung och kemisk sammansättning
Dammets mineralogiska ursprung och kemiska sammansättning verkar ha en avgörande
betydelse för de effekter man kan förvänta sig på omgivande vegetation (Farmer 1993).
Dammpartiklar genererade från sura bergarter, exempelvis kvartsit, är ofta kemiskt mindre
reaktiva, det vill säga har en liten benägenhet att reagera kemiskt med andra ämnen som de
kommer i kontakt med. Denna typ av partiklar verkar inte skada vaxskikt eller andra
strukturer på växter men rapporteras ändå kunna ge effekter på en växts vattenbalans. Särskilt
verkar detta gälla små lerpartiklar som lättare fäster vid blad (Beasly 1942). Man kan
möjligen tänka sig att indirekta effekter kan uppstå om dammet orsakar en förändring av pH
antingen i mark eller på barken av träd som växer i dammutsatta lägen. Detta har visats för
kalkdamm (se nedan) men litteraturreferenser verkar saknas för damm från surare bergarter.
Damm från mer alkalina källor, exempelvis kalkbrott, är betydligt mer reaktivt och kan
åstadkomma kemiska effekter då det kommer i kontakt med vegetation. Det kan också ändra
pH-förhållanden både i mark och på träd (Bačić m. fl. 2007, Zaharopoulou m. fl. 1993,
Farmer 1993) vilket kan ge upphov till vegetationsförändringar (se vidare nedan).
I damm från olika typer av täkter, dagbrott eller grusvägar kan det dessutom finnas andra
komponenter som inte direkt har med dammet mineralogiska ursprung att göra. Här kan det
vara fråga om toxiska substanser som genereras i en industriell process, partiklar som
genereras av trafik, däckslitage och vägsalt (Oscarsson 2007, Prajapati & Tripathi 2008) eller
kväve och sot från explosioner (Jones m. fl. 2003). En del av dessa dammkomponenter kan ha
en direkt giftverkan på mossor, lavar eller kärlväxter. Damm från cementindustrier har
exempelvis i flera fall rapporterats innehålla ämnen toxiska för vegetation (Darley 1966,
Farmer 1993, Iqbal & Shafig 2001, Arslan & Boybay 1990).

Olika typer av effekter på kärlväxter
Fysiologiska effekter på enskilda kärlväxtplantor
Faktaruta
I alla blad från kärlväxter finns små förslutningsbara porer som går under benämningen
klyvöppningar. Genom dessa porer tar växterna upp CO2 som används vid fotosyntesen.
Då klyvöppningarna är öppna kan dessutom andra gasformiga ämnen som finns i
omgivningen, exempelvis svavel- eller kväveföroreningar tränga in i bladet. Dessutom
avdunstar vatten genom de öppna klyvöppningarna. För den enskilda växten gäller därför
att hitta en balans där så mycket CO2 som möjligt kan tas upp till så liten förlust av vatten
som möjligt. Olika växtarter tacklar detta problem på olika sätt. Många arter har
merparten av sina klyvöppningar på undersidan för att på så sätt skugga dem något och
reducera vattenförlusterna. Andra har klyvöppningarna på ovansidan men skyddar bladen
i övrigt med ett vaxskikt. En del arter, exempelvis i soliga ökenmiljöer, har
klyvöppningarna öppna endast på natten då temperaturen är som lägst. Dessa arter tar då
upp CO2 under natten och binder in detta i kemiska föreningar som sedan spjälkas sönder
under dagen så att CO2 frigörs för att kunna användas i fotosyntesen.
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Ett stort antal studier visar att dammpåverkade blad från olika kärlväxter har en lägre
fotosyntesnivå än blad som inte påverkats av damm och att bladens transpiration och/eller
gasutbyte med omgivningen påverkas (Borka 1980, Farmer 1993, Sharifi m. fl 1997, Hirano
m. fl. 1995, Thompson m. fl. 1984, Vardaka m. fl. 1995, Beasly 1942, Ricks & Williams
1974, Krajíčková & Mejstřík 1984). Vad som orsakar dessa effekter hos dammpåverkade blad
råder det dock lite delade meningar om. I flera av de ovan refererade arbetena hävdar man att
det sker en fysisk igensättning av bladens klyvöppningar antingen som en direkt effekt av att
dammpartiklar fastnar i klyvöppningarnas eller som en indirekt effekt av att damm skapar
vaxpluggar av blad- eller barrskivornas vaxskikt som sedan sätter igen klyvöppningarna
(Bačić m. fl. 2007).
Denna blockering skulle då kunna ge två, delvis motsatta, effekter. I det första fallet blockerar
dammet klyvöppningarnas porer så att gasutbyte och vattenavdunstning minskar (Sharifi m.
fl.1997, Thompson m. fl. 1984, Vardaka m. fl. 1995). Detta skulle leda till lägre upptag av
CO2 och därmed inverka på bladets fotosyntes. Andra författare noterar tvärtom ökande
gasutbyte och vattenavdunstning (Borka 1980, Beasly 1942, Williams m. fl. 1971, Ricks &
Williams 1974). Detta förklaras med att små partiklar i klyvöppningarnas porer gör att
klyvöppningarna inte kan stänga till ordentligt. Bladen utdunstar därmed mer vatten än annars
samtidigt som CO2 och andra gaser också kan diffundera in och ut i större omfattning. Under
normala omständigheter är klyvöppningarna stängda nattetid (undantaget vissa typer av
ökenväxter, se faktarutan ovan) då ingen fotosyntes äger rum och följaktligen inget CO2
behöver tas upp. Om klyvöppningarna inte förmås sluta sig nattetid förlorar således bladet
vatten i onödan och dess ”water-use efficiency”, mängden avdunstat vatten i förhållande till
hur mycket fotosyntesprodukter som produceras, sjunker. Däremot påverkas inte
fotosyntesnivån i sig i detta fall.
Krajíčková & Mejstřík (1984) tycker sig dock kunna visa att det inte sker någon fysisk
igensättning av klyvöppningarnas porer även om dammpartiklar delvis är placerade över
dessa. Däremot detekterar man också i denna studie en högre nivå av gasdiffusion i dammiga
blad vilket skulle indikera att klyvöppningarnas funktion störs på något annat sätt, sannolikt
genom att de osmotiska processer som styr klyvöppningarnas slutarceller påverkas. Samma
typ av effekt har också
rapporterats vid försök där bladen
har sprayats med salt i
aerosolform (Burkhart m. fl.
2001). Vardaka (1995) anger
också en direkt effekt av alkalint
damm på bladens ytskikt som en
möjlig faktor.
I en studie från 1970-talets Wales
ser man en indirekt effekt av att
bladens klyvöppningar inte kan
stänga ordentligt. I det
undersökta området var
föroreningsnivåerna av SO2 höga
då undersökningen genomfördes. Bild 3. Myska med damm på bladen.
Dammpåverkade blad tog då upp
en större mängd SO2 vilket ledde till snabbare nedbrytning av klorofyll och tidigare
lövfällning på hösten (Ricks & Williams 1975). I dag har föroreningsnivåerna generellt
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reducerats kraftigt i Sverige vad gäller SO2 (IVL 2009) vilket gör att risken för denna typ av
effekter också kraftigt reducerats, åtminstone på våra breddgrader.
Merparten av de ovanstående effekterna har rapporterats för både damm med högt pH från
kalkbrott eller cementindustrier och damm från sura källor.
En annan effekt som merparten av de ovan nämnda författarna tar upp är förhöjd temperatur i
dammpåverkade blad. Ett grönt blad reflekterar i normalfallet nästan all infraröd instrålning
(Sharifi m. fl 1997). Dammlagret på ett dammpåverkat blad gör att absorbtionen av infraröd
instrålning ökar och därmed temperaturen i bladet. Särskilt uppenbart är detta om dammet har
en mörk färg. Denna ökning kan vara så stor som 8-10 grader Celsius (Borka 1980). Ökad
bladtemperatur påverkar graden av fotosyntes. Hirano m. fl. 1995 visar att dammpåverkade
blad har en högre fotosyntesnivå vid låga lufttemperaturer, upp till 25 º C, men vid högre
lufttemperaturer reduceras fotosyntesnivåerna jämfört med odammiga blad. Olika växtarter
optimerar sin fotosyntes vid olika temperaturer vilket gör att brytpunkten kan variera en del
mellan olika arter (Hew m. fl. 1969, Charles-Edwards m. fl. 1971, Bruce 2000).
Flera av de ovan refererade författarna anger också att dammbeläggning kan orsaka en
beskuggningseffekt. Detta verkar främst ha rapporterats från lokaler nära kalkbrott eller
cementfabriker där dammet har format en lite fastare krusta på bladens ovansida (Borka 1980)
eller intill vägar där sot och andra mörka partiklar hindrar en del ljus från att tränga in i bladen
(Thompson m. fl. 1984). Beskuggning leder också till att fotosyntesnivåerna sjunker. Vidare
kan mer alkalint damm också ha en kemisk inverkan på ett blads förmåga att bilda klorofyll
(Prajapati & Tripathi 2008). Även detta kan vara en bidragande orsak till reducerade
fotosyntesnivåer.
De ovan redovisade fysiologiska effekterna har sammantaget, i vissa fall, orsakat att
undersökta blad eller plantor haft en lägre tillväxttakt (Borka 1980, Iqbal & Shafig 2001,
Sharifi m. fl. 1997)
Andra typer av effekter på kärlväxter
Kontinuerlig damning kan i vissa situationer ge indirekta effekter på kärlväxter genom att pHvärdena i marken förändras (Farmer 1993, Auerbach m. fl. 1997, Brandt & Rhoades 1973).
Det är sedan länge känt att jordmånens pH-värde har en stor inverkan på vegetationens
sammansättning. Vissa arter trivs endast i relativt sura jordar, andra i mer basiska jordar och
ytterligare andra klarar av att växa i både sura och basiska jordar. I merparten av Sveriges så
kallade urbergsbygder har vi relativt sura jordar med växter som trivs och är
konkurrenskraftiga då jordmånens pH värde är relativt lågt. Många av dessa arter är av olika
skäl inte konkurrenskraftiga då mark-pH höjs mer eller mindre kraftigt. I de studier som har
gjorts är det effekter av alkalint damm på sura jordar som har påvisats. Däremot saknas
litteraturreferenser på det motsatta förhållandet – damm från sura bergarter som ger ett lägre
pH på mer alkalina jordar. Effekter av pH-förändringar diskuteras vidare under avsnitten om
växtsamhällen för kärlväxter och lavar.
Varaktighet och dammängder
Merparten av de arbeten som refererats ovan, och som avser effekter på enskilda blad eller
plantor, har ägt rum i laboratoriemiljö där man under en sammanhängande period tillfört
damm dagligen och därefter mätt eventuella fysiologiska effekter. Däremot har ingen hänsyn
tagits till faktorer som kanske tvättar bort damm från bladen. Att avsköljning har betydelse
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indikeras av det arbete som genomförts av Prajapati & Tripathi (2008) intill en cementfabrik i
Indien där man fann att damm-mängderna var som störst och klorofyllhalterna som lägst
under de torra vintermånaderna medan det motsatta förhållandet (lägre dammängder och
högre klorofyllhalt) noterades under den regniga perioden. Det är därför rimligt att anta att
damning är ett större problem i torra klimat där damm regelbundet genereras och där
avtvättning förekommer mer sällan. I ett fuktigt och svalt klimat där det regnar ofta får man
sannolikt en kontinuerlig avtvättning och möjligen en mindre inverkan från damm. Man kan
även tänka sig att städsegröna växter är mer känsliga än lövfällande/nedvissande växter
eftersom städsegröna växters blad exponeras för damm under en längre tid. Några sådana
indikationer finns dock inte i litteraturen. Effekter som noterats på exempelvis barrträd
hänförs istället till förändringar i mark-pH.
Vid vilka dammängder uppstår då effekter? Borka (1980) anger att med en kontinuerligt
tillförd dammängd motsvarande 1g/m2 och dag märks i stort sett ingen effekt efter 30 dagar
och de effekter som refererats ovan är mätta efter 100 dagars kontinuerlig dammtillförsel.
Vardaka m. fl. (1995) anger undersökta dammängder som mikrogram kalcium/cm2 vilket inte
är direkt jämförbart med angivelser av totaldeposition av damm men anger samtidigt att man i
andra sammanhang uppmätt dammängder om ca 14 g/m2 och dag intill kalkbrott. Thompson
m. fl. (1984) anger att man inte kan se effekter på undersökta växter förrän total dammängd
på undersökta blad uppgår till 5g/m2. I samma arbete mäter man totala dammängder intill en
större väg och når aldrig upp till totala dammängder större än 2 g/m2. Man drar då slutsatsen
att effekter av damning sannolikt är ovanliga i denna typ av miljöer. Ricks & Williams (1975)
ser effekter redan vid dammängder uppgående till 0,6 g/m2 och dag men här rapporterar man
egentligen sekundära effekter av SO2 där dammet underlättar upptag av en annan luftburen
förorening.
Som framgår av bifogad rapport om dammätning (se bilaga 1) varierar mätvärdena ganska
avsevärt över året intill de täkter där dammnedfall har mätts. Under vissa perioder ligger
värdena i täktområdenas kanter relativt högt. Däremot avtar dammängderna relativt snabb när
man fjärmar sig från täktområdets kanter. Samtliga mätvärden som presenteras i bilaga 1 är
dock avsevärt lägre än merparten av de uppgifter som presenteras i litteraturen. I de mest
extrema fallen (alldeles intill transportväg i täkt A samt maj-värden punkt 5 vid täkt B)
kommer man upp i 3,9 respektive 1,7 g/m2 och dag medan medelvärdena för mätningarna
oftast ligger under 0,1 g/m2 och dag. Merparten av de värden som anges i litteraturen härrör
från 1970-talet och det är sannolikt så att en hel del förbättringar har gjorts sedan dess vad
gäller reduktion av mängden damm.
Om påverkan på vegetation överhuvudtaget äger rum är det rimligt att tro att denna inte är
detekterbar längre än något hundratal meter från täktkanten. I de resultat som redovisas i
denna rapport vad gäller kärlväxter samt mossor och lavar kan vi i ett fall se en effekt på
mossor och lavar då träden står ca 20-40 meter från dammkällan men inte om de finns på
längre avstånd. För kärlväxter har ingen statistiskt säkerställd påverkan kunnat påvisas även
om en svag indikation finns på att arter med klyvöppningar främst på bladens ovansida
möjligen missgynnas av dammiga miljöer. Mätningarna har ägt rum på ett avstånd mellan 25
och 150 meter från dammkälla.
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Effekter på växtsamhällen – kärlväxter
Många av arbetena som nämns ovan är genomförda under en relativt kort period – några
veckor upp till en växtsäsong. Ger då damning några långsiktiga effekter på olika
kärlväxtsamhällens artsammansättning? Det finns en del indikationer på att viss påverkan kan
ske, åtminstone under vissa förhållanden. I en amerikansk studie från 1970-talet anser man sig
kunna visa att damm från ett kalkbrott kan påverka ett skogsbestånds struktur och
artsammansättning avseende trädskikt. Man rapporterar att träd med preferens för sura jordar
går tillbaka medan träd som föredrar basiska jordar ökar. Detta märks framförallt när det
gäller återväxt och etablering av unga plantor. Man anger också att många trädarter har sämre
tillväxt. Mängden damm intill det dammpåverkade skogsbeståndet anges till ca 14 g/m2 och
dygn, alltså en relativt hög dammängd (Brandts & Rhoades 1972 och 1973). Här kan det dock
vara på sin plats att påpeka att man ingenstans i arbetet verkligen kan visa att de båda
undersökta skogsbestånden verkligen varit likadana i ett tidigare skede.
Intill en relativt väl trafikerad grusväg i norra Alaska ser man få effekter på
kärlväxtvegetationen med undantag av områden där dammnedfallet är mycket stort. Här kan
man se effekter på ris och barrväxter (Walker & Everett 1987). En liknande studie vid samma
väg kommer fram till liknande resultat. Beläggningen på den undersökta vägen genererar ett
kalkrikt damm och effekter märks främst i ytor där vegetationen består av arter som trivs på
sura jordar (Auerbach m. fl. 1997). Dessa resultat konfirmeras också av Myers-Smith m. fl.
(2006) som ser en tydlig ökning av gräs i dessa växtsamhällen på bekostnad av bland annat ris
men även örter. Dessutom noterar man en ökning av hjortron i dammpåverkade ytor.
Också i gräs- och hedmarker har man märkt effekter av kalkrikt damm på vegetationens
sammansättning. I studier genomförda i Storbritannien har man sett att arter som är beroende
av lågt pH i jordlagrens övre horisont trycks tillbaka vid belastning av kalkdamm och ersätts
av arter som föredrar kalkhaltiga jordar med högre pH (Farmer 1993, Etherington 1978).
Gemensamt för samtliga dessa studier är att man pekar på förändringar i mark-pH som den
faktor som leder till förändringar i vegetationssammansättning. Andra fysiologiska effekter av
damm – klyvöppningar, beskuggning, fotosyntesnivåer – som redovisats ovan har inte i någon
studie angivits som orsak till vegetationsförändringar.

Olika typer av effekter på mossor och lavar
Fysiologiska effekter på enskilda individer av mossor och lavar
Mossor och lavar saknar, till skillnad från kärlväxterna, ett rotsystem för upptag av vatten och
näring. Istället tar de upp vatten och näring direkt genom blad eller bålar. Vidare saknar
mossornas blad och lavarnas bålar det vaxskikt – kutikula – som kärlväxter i stort sett alltid
har. Avsaknad av ett sådant vaxskikt gör att vatten och olika ämnen lättare tränger både ut och
in i mossblad och lavbålar. Mossor och lavar har exempelvis upp till 100 gånger högre
absorbtionstakt av SO2 jämfört med kärlväxter (Makholm & Mladenoff 2005).
Dessa skillnader gör att mossor och lavar generellt är betydligt känsligare för både damm och
luftburna föroreningar. När det gäller damm verkar detta vara särskilt uttalat för mossor som
ackumulerar damm lättare än lavar (Poikolainen 2004). Arter ur dessa båda organismgrupper
har därför under en lång tid använts som så kallade bioindikatorer på luftkvalitet, både i
Sverige och utomlands.
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De fysiologiska effekterna på mossor och lavar är delvis av samma karaktär som de som
noterats för kärlväxter. För vitmossor Sphagnum spp. har man pekat på att dammbeläggning
på samma sätt som för kärlväxter kan leda till ökad bladtemperatur, som i sin tur leder till
lägre vatteninnehåll. Detta i sin tur kan leda till lägre klorofyllhalter, lägre fotosyntesnivåer
och lägre tillväxt. Dammbeläggning kan också leda till beskuggning och försämrat gasutbyte
med omgivningen vilka båda kan leda till lägre fotosyntes och tillväxttakt. Vidare kan
förändringar av pH inne i bladens celler, som en
följd av exempelvis påverkan från kalkrikt
damm, ger försämrad tillväxt (Spatt & Miller
1981). Effekter från dammbeläggning av blad
kan sannolikt uppträda på de flesta mossarter
medan effekter av pH-förändringar varierar
mellan olika artgrupper. De flesta vitmossor och
en rad andra arter växer enbart i sura miljöer
och dessa påverkas negativt av exempelvis
skogskalkning (Andersson & Pleijel 2005,
Dulière m. fl. 2000). För arter som normalt lever
på substrat eller växtplatser med högt pH
Bild 4. Stjärnmossa med damm.
innebär sannolikt inte påverkan från kalkrikt
damm någon stor nackdel. Däremot kan försurningseffekter förmodligen ge en negativ
påverkan.
Också för lavar har man kunnat visa att damm från kalkbrott ger skador på klorofyll. I en
grekisk studie fann man att lavbålar av en rosettlav Physcia adscendens hade lägre
klorofyllinnehåll nära dammkällan/kalkbrottet jämfört med lavbålar på dammfritt avstånd.
Förhöjt pH som en följd av damm från kalkbrottet anges som orsak (Zaharopoulou m. fl.
1993). Denna typ av påverkan på lavar är annars en ”klassisk” effekt som i de flesta arbeten
tillskrivits höga halter av SO2 (se bland annat Hawksworth & Rose 1970, De Wit 1983). I en
annan studie från Israel ser man dock inga effekter på klorofyll av damm från ett kalkbrott
(Garty m. fl. 2001). Man ser visserligen klorofyllskador på undersökta lavbålar i förorenade
områden men anser att dessa härrör från annan typ av luftföroreningar, bland annat metaller,
kväve och svavel. I denna studie undersökte man en annan lavart – en brosklav Ramalina
lacera. Båda de undersökta arterna är dock sådana som normalt växer i öppna lägen och
möjligen även gynnas av en viss stoftförekomst.
Effekter på växtsamhällen – mossor och lavar
Flera olika typer av effekter har rapporterats beträffande förändrad artsammansättning bland
mossor och lavar. Intill en mycket välundersökt större grusväg i norra Alaska belagd med ett
material som genererar ett kalkrikt damm har man sett effekter främst i områden med sura
jordar. Här har mossvegetationen generellt gått tillbaka kraftigt (Myers-Smith m. fl. 2006) och
i första hand gäller detta vitmossor och andra surhetsälskande arter (Walker & Everett 1987).
Arter som gynnas av högre pH exempelvis gyllenmossa Tomentypnum nitens har däremot
gynnats och tagit flera nya växtplatser i besittning (Auerbach m. fl. 1997). Detta förhållande
kan man se också i Sverige som en effekt av askåterföring eller kalkning av skogsmark där
vitmossor och exempelvis stor revmossa Bazzania trilobata dött över betydande områden
medan arter som trivs på blottad mineraljord med högre pH såsom skuggstjärnmossa Mnium
hornum och vågig sågmossa Atrichum undulatum vandrar in (egen observation).
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När det gäller lavar så finns en uppsjö av arbeten som behandlar lavars känslighet för
luftföroreningar och hur olika lavsamhällen påverkas av luftburna föroreningar, främst svaveloch kväveföroreningar. Dessutom tar många av dessa arbeten upp hur lavvegetationen
förändras med förändrade pH-värden på deras västplatser. När det gäller damning finns ett
antal arbeten som indikerar att en förändring av artsammansättning äger rum. Wittman &
Turk (1988) rapporterar att kalkdamm förändrar lavsamhällena på barrträd från att domineras
av surhetsälskande arter såsom gällav Pseudevernia furfuracea, till att istället bestå av arter
som trivs vid högre pH såsom vägglavar Xanthoria spp, rosettlavar Physcia spp. och liknande.
Liknande effekter rapporteras från Finland (Philström 1982) och från Estland (Marmor &
Randlane 2007). I den estniska studien kunde man notera ett större antal arter på tall (normalt
med ett lågt bark-pH) nära vägar där stammarna impregnerades med damm medan man för
lind (normalt med ett något högre bark-pH) inte såg en sådan effekt.
I en engelsk studie (Darbyshire) från 1970-talet ser man också hur surhetsälskande arter
ersätts av arter med högre pH-krav i närheten av kalkbrott (Gilbert 1976). Här identifierar
man en zon närmast dammkällan där dammbelastningen är så stor att lavar i det närmaste
saknas. Där nästa zon tar vid – några hundra meter från dammkällan – får man däremot snabbt
ett mycket artrikt lavsamhälle. I 1970-talets England var halterna av luftburet svavel mycket
höga och utarmning av lavfloran hade som regel gått ganska långt. Författaren uttrycker sig i
närmast lyriska termer när han på följande sätt beskriver artrikedomen på träd i zonen näst
närmast dammkällan: ”The consequence of this [dammpåverkan] is that trees growing near
the dust sources carry the richest epiphytic lichen assemblages in the county if not in the
Midlands”. Det är även i andra sammanhang känt att vissa mossor och lavar som växer på
alléträd, träd på kyrkogårdar, vårdträd i odlingslandskapet etc. gynnas eller till och med
behöver ett visst mått av dammimpregnering. Detta gäller exempelvis flera rödlistade arter
tillhörande släktena Caloplaca, Candelariella, Lecanora och Xanthoria (Thor 1998). Andra
exempel kan vara mossor i släktet Syntrichia eller lavar tillhörande släktet Ramalina
(ArtDatabanken 2005a och b, 2006). För dessa arter verkar det som om dammet dels fungerar
som en pH-reglerande faktor men ger också ett näringstillskott.
Effekter på andra typer av organismer
När det gäller effekter av damning på andra organismgrupper – fåglar, insekter och andra djur
– är bilden betydligt mer splittrad. Nedan presenteras ett axplock av vetenskapliga rapporter i
ämnet men detta ska inte ses som en heltäckande bild av befintlig kunskap.
I studier från England har man sett att hedmiljöer påverkade av kalkdamm, som tidigare
nämnts, får en vegetation som domineras av arter med preferens för högre pH och där den
ursprungliga hedens surhetsälskande arter trycks tillbaka. Här har man kunnat se att vissa
insektsarter som nyttjar den ursprungliga hedens växter som värdväxter har gått tillbaka. Detta
har sedan fått efterverkningar högre upp i näringskedjan så att vissa rovlevande insekter med
snävt födoval också gått tillbaka (Farmer 1993). Det är rimligt att anta att detta skulle kunna
vara ett generellt mönster i de fall damning leder till stora vegetationsförändringar. I en
amerikansk studie över dammeffekter på en kalifornisk långhorning (skalbagge) kunde man
inte hitta någon korrelation mellan damm och skalbaggens förekomstmönster (Talley m. fl.
2006).
Landlevande mollusker, särkilt de som bygger ett skal, föredrar som regel kalkrikare miljöer.
Här är det rimligt att tänka sig att miljöer som påverkas av kalkrikt damm skulle kunna gynna
en del arter som annars inte skulle kunna överleva här. I gräsmarker på sura jordar i England
som påverkats av kalkrikt damm har man just sett en sådan effekt. Kalkdamm hade här lett till
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att en trädgårdssnäcka, som annars förekommer i kalkrika miljöer, hade flyttat in (Farmer
1993).
Björndjur (eller trögkrypare som de också kallas) är mycket små, ”godisbjörnliknande” djur
som lever bland mossa eller i vatten. I en studie från Alaska kunde man se skillnad i
artsammansättning och ekologi bland björndjuren närmast en dammande väg och på längre
avstånd från denna väg (Meininger & Spatt 1988). Björndjuren närmast vägen i de
dammigaste miljöerna levde till övervägande del på svamphyfer eller alger medan björndjuren
längre ifrån till större delen var rovdjur eller allätare. Den förstnämnda gruppen anses typisk
för torrare och kalkrikare miljöer, något som uppstått nära vägen som en konsekvens av
damning.
Fågelfaunan intill vägar har i flera arbeten undersökts med avseende på inverkan från
trafikbuller och andra faktorer. Studier av damning är däremot sparsmakade. I Canada har
fågelfaunan undersökts intill tillfartsvägarna till en gruva belägen på tundran. Studier har
pågått sedan mitten av 1990-talet. Inga direkta effekter har kunnat härledas till damning vare
sig när det gäller fågelfaunan i stort (Smith m. fl. 2005) eller när det gäller lappsparv (Male &
Nol 2005). Däremot anger båda studierna att vegetationsförändringar på sikt skulle kunna ge
effekter.

METODBESKRIVNING INVENTERING AV KÄRLVÄXTER
Förarbete
Det förberedande arbetet bestod i att välja ut ett antal nyckelbiotoper belägna max 200 meter
nord till öst om en täkt. Vegetation i ett skogsområde påverkas av en rad olika faktorer såsom
ljustillgång, markens kemiska egenskaper, eventuella ingrepp och den naturliga successionen
i ett skogsbestånd. För att reducera den naturliga variationen i så stor omfattning som möjligt
förlades inventeringen till just nyckelbiotoper. Dessa skogsmiljöer är ofta mogna vilket
innebär att den naturliga förändringen i vegetationen går relativt långsamt och chansen att
hitta likartade vegetationstyper är större jämfört med yngre skogsbestånd. I nyckelbiotoper är
dessutom risken att vegetationen har påverkats av skogliga ingrepp mindre. Dessa faktorer
leder sammantaget till ökade möjligheter till relevanta jämförelser. Läget nord till öster om
dammkälla valdes eftersom den förhärskande vindriktningen i en stor del av landet är syd till
väst och skogsbestånd belägna nord till öster om en dammkälla kan därför förväntas få den
största påverkan av damm.
Till varje nyckelbiotop belägen intill dammkälla söktes också ett kontrollobjekt ut (också det
oftast en nyckelbiotop). Dessa kontrollobjekt skulle så långt möjligt ha samma struktur,
utformning och vegetation som objekt nära dammkälla men vara belägna på ett sådant avstånd
att damning inte skulle kunna vara en påverkande faktor (minst 2 km).
Vid utsökning av lämpliga objekt för undersökningen nyttjades såväl Skogstyrelsens hemsida
”Skogens pärlor” där samtliga nyckelbiotoper finns redovisade i kart- och tabellform samt
SGU’s hemsida över samtliga förekommande täkter i Sverige. Nedan redovisas de undersökta
områdena i tabellform. Eftersom flera kontaktade täkter önskat att få vara anonyma
presenteras respektive täkt med en bokstav istället för ett namn.

15

Lokal

Län
2009

Lokaltyp

Analys

Yta 1a (Täktnära)
Yta 1b (Kontroll)

Västra Götalands län
Västra Götalands län

Bergtäkt, granit, gnejs
Nyckelbiotop

K, M
K, M

Yta 2a (Täktnära)
Yta 2b (Kontroll)

Västra Götalands län
Västra Götalands län

Bergtäkt, granit, gnejs
Mogen barrskog

K
K

Yta 3a (Täktnära)
Yta 3b (Kontroll)

2010
Östergötlands län
Östergötlands län

Bergtäkt, granit
Naturvärdesobjekt

K
K

Yta 4a (Täktnära)
Yta 4b (Kontroll)
Yta 4c (Kontroll)

Hallands län
Hallands län
Hallands län

Bergtäkt, biotit
Nyckelbiotop
Nyckelbiotop

Yta 5a (Täktnära)
Yta 5b (Kontroll)

Jönköpings län
Jönköpings län

Bergtäkt, granit
Nyckelbiotop

K
K

Yta 6a (Täktnära)
Yta 6b (Kontroll)

Västra Götalands län
Västra Götalands län

Bergtäkt, diabas
Nyckelbiotop

K, M
K, M

Yta 7a (Täktnära)
Yta 7b (Kontroll)

Västra Götalands län
Västra Götalands län

Bergtäkt
Nyckelbiotop

K, M
K
M

M
M

Tabell 1. Lokaler som omfattas av undersökningen och utförda analyser i respektive lokal.
K=Kärlväxtinventerig, M=Moss- och lavinventering.

Bild 5. Vitsippa.

16

Lokaler

Län

Lokaltyp

Vegetationstyp

1a

Västra Götalands
län

Nyckelbiotop,
ädellövskog

Högörttyp

1b

Västra Götalands
län

Nyckelbiotop, grova
ädellövträd

Högörttyp

2a

Västra Götalands
län

Mogen barrskog

Ristyp

2b

Västra Götalands
län

Mogen barrskog

Ristyp

3a

Östergötlands län

Naturvärdesobjekt

Ristyp

3b

Östergötlands län

Mogen barrskog

Ristyp

4a

Hallands län

Högörttyp

4b

Hallands län

4c

Hallands län

5a

Jönköpings län

5b

Jönköpings län

6a

Västra Götalands
län

6b

Västra Götalands
län

7a

Västra Götalands
län

7b

Västra Götalands
län

Nyckelbiotop,
bergbrant
Nyckelbiotop,
bergbrant
Nyckelbiotop,
bergbrant
Nyckelbiotop,
bergbrant
Nyckelbiotop,
bergbrant
Nyckelbiotop,
rasbrant
Nyckelbiotop,
rasbrant
Nyckelbiotop,
bergbrant
Nyckelbiotop,
bergbrant

Högörttyp
Lågörttyp
Lågörttyp
Högörttyp
Högörttyp
-

Tabell 2. Typ av lokal och vegetationstyp på de undersökta ytorna. I de fall då endast moss- och lavinventering
gjorts anges ingen vegetationstyp.

Fältarbete
I varje undersökt nyckelbiotop intill dammkälla valdes en viss vegetationstyp ut (ristyp,
lågörttyp eller högörttyp). I kontrollobjektet förlades sedan undersökningen till en likadan
vegetationstyp. I varje vegetationstyp slumpades en eller flera startpunkter ut längs en av
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respektive delområdes kortaste sida. Med början i startpunkten/startpunkterna lades en eller
flera transekter (linjer) ut parallellt med delområdets långsidor med hjälp av ett 50 meters
måttband. Längs dessa transekter lades en provruta om 50x50 cm ut med 2 meters mellanrum.
Varje provruta delades in i 9 stycken smårutor och i var och en av dessa smårutor noterades
förekomst och icke förekomst av samtliga arter.
I varje delområde undersöktes 50
provrutor. Om en provruta
hamnade på en stig, sten eller
liknande hoppades denna ruta
över. Undersökningar enligt ovan
genomfördes under 2009 och
2010. Inventeringstillfällena
förlades till mitten eller slutet av
juni då vårflorans arter
fortfarande kan identifieras och
då sommarflorans arter kommit
upp så pass mycket att de går att
identifiera.

Bild 6. Rutram indelad i nio smårutor.

Analys
För att få en indikation på om skillnader i kvävehalt eller mark-pH
föreligger i områden nära en täkt jämfört med områden längre bort
användes respektive arts kväve- och markreaktionsindex enligt
Ellenberg m. fl. 1992 samt komplettering av värden med hjälp av en
ekologisk databas för kärlväxter (www.ecoflora.co.uk). I dessa arbeten
anges index för de arter som har en känd preferens för kväve och pH.
För ett fåtal arter anges dock inget index. Detta beror antingen på att
arten är indifferent till pH eller kvävehalt på sin växtplats eller att
information saknas. Vid analyserna togs arter utan angivet index bort då
dessa inte bidrar till det slutliga resultatet. Andelen artnoteringar av
arter utan index redovisas dock tillsammans med övriga värden.
För att beräkna varje provrutas genomsnittliga kväveindex
Bild 7. Transekt.
multiplicerades respektive arts kväveindex med antalet smårutor där
arten noterats. Summan av alla produkter (index gånger antal smårutor)
i en provruta dividerades sedan med det sammanlagda antalet smårutor, i varje provruta, i
vilka arter noterats. Beräkningen kan kanske enklare beskrivas med ett exempel:
I en ruta förekommer bara arterna vitsippa och skogsbingel. Vitsippa fanns i två smårutor och
skogsbingel i fem smårutor. Vitsippa har kväveindex 4 och skogsbingel 7.
Fuktighetsindex beräknas då enligt:
(antal smårutor med vitsippa x kväveindex) + (antal smårutor med skogsbingel x kväveindex) = kväveindex för provrutan
sammanlagda antalet smårutor med vitsippa och skogsbingel

Med siffrorna som angivets ovan blir detta:
((2 x 4) + (5 x 7)) / (2 + 5) = 6,1
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Genomsnittligt kväveindex för just den här provrutan är således 6,1. Samma beräkningar
gjordes för alla 50 provrutor i ett delområde. Från dessa värden kundes sedan delområdets
medel-kväveindex beräknas tillsammans med standardavvikelse och konfidensintervall.
För samtliga delområden genomfördes också en analys av skillnader i pH-index på samma
sätt som beskrivits för kväveindex ovan och dessutom gjordes en jämförelse av antal arter per
provruta inom respektive delområde.
Utifrån litteraturgenomgången också kan misstänkas att två andra faktorer – längden på den
tid då olika arters blad lever och är gröna (och därmed fotosyntetiserar) samt på vilken sida av
bladen merparten av klyvöppningarna är belägna – kan ha betydelse. Därför gjordes analyser
även av dessa faktorer. Förutom de index som nämns ovan försågs dessutom varje noterad art
med information om bladens livslängd (grön under vegetationsperioden respektive grön större
delen av året) samt var på bladen merparten av klyvöppningarna är placerade (alla eller minst
90% på undersidan respektive alla eller minst 50% på ovansidan (arter med mellan 10 och
50% på ovansidan saknades i undersökningen)). Information om bladens livslängd samt hur
klyvöppningarna är placerade hämtades främst från en ekologisk databas för kärlväxter
(www.ecoflora.co.uk). Kompletteringar fick dock göras via ett utökat sök i litteraturen.
Samtliga arter presenteras med ekologiska parametrar och källa till informationen i bilaga 2.
Beräkning av andel noteringar av respektive egenskap per provruta gjordes på ett liknande sätt
som indexberäkningen. I varje provruta summerades antalet noteringar (=antalet smårutor) av
en specifik ekologisk egenskap och sedan delades denna summa med det totala antalet
noteringar för denna provruta. Om vi i en exempelprovruta har vitsippa (kortlivade blad) i två
smårutor, springkorn (kortlivade blad) i tre smårutor, nejlikrot (långlivade blad) i en småruta
och skogsbingel (långlivade blad) i fem smårutor skulle följande beräkning för bladens
livslängd göras:
Andelen kortlivade blad: (2+3)/(2+3+1+5) = 0,45
Andelen långlivade blad: (1+5)/(2+3+1+5) = 0,55
För alla undersökta ekologiska egenskaper beräknades sedan ett medelvärde för alla 50
undersökta provrutor per undersökt vegetationstyp tillsammans med standardavvikelse och
konfidensintervall. Därefter jämfördes undersökta ytor intill dammkälla med sina respektive
kontrollobjekt. Om andelen för en specifik egenskap var större i kontrollytan gavs ett plus, om
värdet var lägre gavs ett minus och om båda värdena låg inom varandras konfidensintervall
gavs 0. För alla 6 undersökta objektpar gjordes sedan ett teckentest. Sex undersökta par är
som regel för lite för att man ska få statistisk signifikans. Värdena från den statistiska
analysen redovisas ändå eftersom de ger en fingervisning om hur pass sannolikt det är att en
uppmätt skillnad mellan objektparen beror av slumpmässiga faktorer. Vid statistiska analyser
beräknas ett så kallat p-värde. Om man exempelvis får ett p-värde som är 0,05 betyder detta
att det är 5% chans att uppmätt skillnad beror på slumpen och 95% chans att uppmätt skillnad
beror på något annat. Just 95%-nivån (p-värde mindre eller lika med 0,05) brukar i
vetenskapliga sammanhang användas som gräns för när man anser att ett samband är
statistiskt säkerställt.
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METODBESKRIVNING INVENTERING AV MOSSOR OCH LAVAR
Syftet med inventeringen av så kallade epifytiska (trädlevande) mossor och lavar var att
utröna huruvida damm kan ha någon effekt på naturvårdsintressanta arters förekomster i
skogsmiljöer som utsätts för dammpåverkan. Olika skogsbestånd har av naturliga skäl olika
förutsättningar för att hysa en mer eller mindre artrik moss- och lavflora. Detta gör att man
inte rakt av kan jämföra exempelvis artrikedom i ett antal skogsområden nära dammkällor
med ett antal skogsbestånd på längre avstånd från dammkällor.
Förändring av artinnehåll
Om tidigare inventeringsunderlag finns kan man däremot jämföra graden av förändring i ett
antal skogsbestånd nära en dammkälla med förändringstakten i skogsbestånd i miljöer som
inte är dammpåverkade. Skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventering utgör ett sådant
inventeringsunderlag. Under 1990-talet identifierade man i denna inventering ett större antal
skogsbestånd som ansågs ha förhöjda naturvärden. I dessa bestånd noterades en rad
ståndortsfaktorer såsom skogstyp, förekomst av gamla träd och död ved, förekomst av bäckar,
källor och liknande. Dessutom upprättades en artlista över ett antal utvalda arter som fick
benämningen signalarter. Dessa signalarter ansågs på olika sätt indikera förhöjda naturvärden.
En betydande del av signalarterna var mossor eller lavar som växer på träd, företrädesvis äldre
träd. Dessutom noterade man, i förekommande fall, också arter som var uppförda på den
nationella rödlistan – arter vars förekomst i landet på ett eller annat sätt anses hotad.
I undersökningen om dammets inverkan på förekomst av mossor och lavar eftersöktes därför
nyckelbiotoper som ligger inom 200 meter från täkt eller transportvägar i täktområde.
Lämpliga nyckelbiotoper skulle även ligga i sektorn norr till öst om dammkällan eftersom
förhärskande vindriktning oftast är syd till väst. Att hitta sådana miljöer visade sig vara
relativt svårt bland annat på grund av att man aktiv försöker undvika att placera täkter intill
områden med kända naturvärden för att undvika svårigheter vid tillståndsansökningar och
dylikt. Ett mindre antal lämpliga nyckelbiotoper kunde dock till sist identifieras. Till var och
en av dessa täkter valdes också ett kontrollobjekt ut. Detta skulle då vara en nyckelbiotop av
så lika karaktär och artinnehåll som möjligt men belägen i ett område på långt avstånd (minst
2 km) från en dammkälla. Totalt valdes 4 nyckelbiotoper ut nära dammkälla och lika många
på längre avstånd från dammkälla. Tabell över undersökta områden återfinns under
metodbeskrivning kärlväxter.
I varje undersökt nyckelbiotop eftersöktes sedan de arter som noterats i
nyckelbiotopsinventeringen. Den tid som spenderades på sökning efter arter är jämförbar med
den tid som man vid nyckelbiotopsinventeringen lade ner på varje område (ca 1-2 timmar
beroende på områdets storlek). Om andra signalarter eller rödlistade arter påträffades
noterades även dessa.
Fördelning av arter på trädstammar
Nyckelbiotopsinventeringen, liksom alla andra tematiska inventeringar, syftade till att
identifiera naturvårdsintressanta skogsområden. Förekomst av arter är då ett av de verktyg
som inventeraren kan använda sig av. Detta betyder dock inte att man vid denna typ av
inventering upprättar fullständiga artlistor. Då inventeraren anser sig övertygad om ett visst
skogsbestånds kvaliteter avslutas som regel inventeringsinsatsen och vidare eftersök efter
arter är då inte nödvändigt. Artlistornas omfattning från respektive nyckelbiotop kan därför
variera avsevärt i omfattning från ett par noteringar till upp emot 15-20 arter. Att bara jämföra
artinnehåll är därför ett ganska trubbigt instrument.
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För att i någon mån skapa en större upplösning i undersökningsmaterialet gjordes även en
inventering av var på trädstammarna olika signalarter eller rödlistade arter förekommer. Om
damm har en negativ (eller för den delen positiv!) inverkan skulle man förvänta sig en
annorlunda fördelning av var på trädstammarna arter växer i ett bestånd nära en dammkälla
jämfört med att bestånd som inte påverkas av damm.
I varje undersökt område inventerades 15 slumpmässigt utvalda trädstammar på vilka det
fanns signalarter och/eller rödlistade arter. I något område kunde endast 11 trädstammar med
signal- eller rödlistade arter hittas och då inventerades samtliga av dessa stammar. Varje
trädstam delades sedan in i fyra sektorer, en sydlig, en västlig, en nordlig och en ostlig (se
figur nedan). Därefter noterades signal- eller rödlistade arter i respektive sektor enligt
principen förekomst-icke förekomst. Även i detta moment undersöktes fyra nyckelbiotoper
nära en dammkälla och fyra icke dammpåverkade kontrollobjekt.

Figur 1. Principskiss över sektorsindelning av inventerade trädstammar.

Statistisk analys
På varje träd beräknades andelen artnoteringar i varje sektor. Om man på ett träd exempelvis
noterade fällmossa Antitrichia curtipendula i alla fyra sektorerna och lunglav Lobaria
pulmonaria i den södra och västra sektorn är det totala antalet noteringar på denna trädstam 6.
I vardera den södra och västra sektorn har man då 2/6 eller 33% av alla noteringar och i
vardera den norra och östra sektorn har man då 1/6 eller 17% av alla noteringar.
I kontrollobjekten räknades sedan den genomsnittliga andelen artnoteringar fram för varje
sektor på trädstammen. För varje sådant medelvärde beräknades också ett 95%-igt
konfidensintervall. Detta för att få ett mått på spridningen i insamlade mätdata. Värdena för
ett sådant ”genomsnittsträd” kan då exemplifieras på följande sätt:
Syd-sektorn: 29% ± 4 %-enheter
Väst-sektorn: 23% ± 5 %-enheter
Nord-sektorn: 22% ± 5 %-enheter
Syd-sektorn: 28% ± 4 %-enheter
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I nyckelbiotoperna nära dammkälla jämfördes sedan fördelningen på varje undersökt träd,
sektor för sektor, med genomsnittsträdet i respektive kontrollobjekt. Om andelen artnoteringar
för det aktuella trädet och den aktuella sektorn översteg genomsnittsträdets gavs ett plus, om
andelen understeg genomsnittsträdets gavs ett minus och om andelen låg lika med
genomsnittsträdet (medelvärde ± konfidensintervall) gavs en nolla. För varje sektor testades
sedan fördelningen av +, - och 0 statistiskt med ett så kallat tvåsidigt teckentest.
Utfallet av detta test anger sannolikheten för att den aktuella fördelningen mellan +, - och 0
skiljer sig från vad man skulle förvänta sig om artnoteringarna varit helt slumpmässigt
fördelande. Vid slumpmässig fördelning kan man förvänta sig lika många plus som minus.
Om den beräknade sannolikheten är 0,05 eller mindre anger detta således att det är 95%
sannolikhet att det faktiskt är en skillnad mellan värdena för nyckelbiotopen intill dammkällan
och värdena från kontrollobjektet. Uppnås denna så kallade signifikansnivå brukar man i
vetenskapliga sammanhang anse att det finns en belagd skillnad.

RESULTAT INVENTERING AV KÄRLVÄXTER
Resultatet av undersökningarna som rör fältskikt delas nedan upp i fyra olika avsnitt utifrån
de analyser som gjorts. Mer generella slutsatser sammanfattas sist i resultatdelen.
Mark-pH
Skillnader i markens pH och eventuella skillnader som detta kan orsaka i vegetationens
sammansättning mättes som nämnts i metodavsnittet med en indirekt metod baserad på artvisa
pH-index. Resultaten för de undersökta områdena presenteras i tabell nedan.

Lokal
1a
1b
2a
2b
3a
3b
4a
4b
5a
5b
6a
6b

pH-index

Konfidensintervall

Tecken

6,6
6,5
1,8
1,8
2,3
2,2
5,4
6,4
4,4
4,0
4,5
6,5
Teckentest
(ensidigt)

±0,1
±0,2
±0,1
±0,1
±0,1
±0,1
±0,2
±0,3
±0,3
±0,3
±0,1
±0,2

0
0
0
0
0,5

Tabell 3. Genomsnittligt index för mark-pH i undersökta ytor nära dammkälla (a-ytor) samt kontroller (b-ytor).
Inga påtagliga skillnader finns.
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I många vetenskapliga arbeten som rör damningens effekter på vegetation pekar man ut
förändringar i pH som en viktig faktor (se kapitel om litteraturstudier och referenser däri).
Effekterna verkar bli störst då det är stor skillnad mellan dammets pH och pH i omgivande
mark. I denna undersökning ser vi ingen uttalad effekt av damm på genomsnittligt pH-index i
undersökt vegetation nära dammkällor jämfört med kontrollytor.
I alla utom ett av undersökta områden härstammar förekommande damm från silikatbergarter
som har ett relativt lågt innehåll av baskatjoner och därmed skulle ge ett relativt lågt mark-pH.
Dessutom är jordmånen i de undersökta områdena sur till neutral. Några stora skillnader
mellan dammet pH och omgivande marks pH finns därför inte, något som också speglas av
undersökningens resultat. I ett av de undersökta områdena kommer dammet från brytning av
diabas och dammet har därmed en något högre alkalinitet. Mark-pH i dammkällans
omgivning är relativt högt. Inte heller här får man därför någon större skillnad mellan
dammets pH och det i omgivande mark.
Att pH-index i några fall skiljer sig åt mellan undersökta ytor nära dammkälla och
kontrollytor kan ha flera orsaker. Den troligaste orsaken är att vegetation i olika ytor naturligt
skiljer sig åt beroende på markens inneboende kemiska egenskaper. Urvalet av
inventeringsytor baserades på förekommande vegetationstyper men även inom exempelvis en
gräs-ört dominerad vegetationstyp kan betydande naturliga variationer förekomma.
Förändringar av mark-pH verkar i flera litteraturstudier vara den viktigaste (och oftast den
enda påvisbara) faktorn när det gäller en mer övergripande effekt på vegetationens
sammansättning intill dammkällor. Detta verkar dock endast gälla i de fall då det finns en
betydande skillnad mellan dammets pH jämfört med pH i omgivande mark. I ovanstående
arbete har pH i damm och omgivande mark varit relativt likartade (något som förmodligen
oftast är fallet) och därför syns ingen märkbar effekt på vegetationens sammansättning och
struktur.

Bild 8. Blåsippa.
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Mark-kväve
Också markens kvävestatus mättes indirekt genom beräkning av vegetationens genomsnittliga
kväveindex. Som framgår av nedanstående tabell noterades ett högre kväveindex i två av
kontrollytorna. I fyra av fallen var genomsnittligt kväveindex detsamma i kontroll och yta
nära dammkälla.

Lokal

Kväveindex

Konfidensintervall

Tecken

1a
1b
2a
2b
3a
3b
4a
4b
5a
5b
6a
6b

6,4
6,5
2,2
2,3
3,1
2,9
4,1
5,3
4,6
3,9
4,4
5,0
Teckentest
(ensidigt)

±0,2
±0,2
±0,1
±0,1
±0,1
±0,1
±0,1
±0,3
±0,3
±0,4
±0,1
±0,3

0
0
0
0
0,25

Tabell 4. Genomsnittligt index för mark-kväve i undersökta ytor nära dammkälla (a-ytor) samt kontroller (bytor). Inga påtagliga skillnader finns.

En återkommande händelse vid bergbrytning är sprängning. Den dammplym som skapas vid
sprängning kan också innehålla små kväverester som tillsammans med dammet landar i
omgivande terräng. Om damm och medföljande kväverester skulle ha en inverkan på
vegetationen intill dammkällan kan man ha förväntat sig ett högre genomsnittligt kväveindex i
vegetationsytor nära dammkällan jämfört med respektive kontrollyta.
Resultatet av vår undersökning ger inga indikationer på att det skulle vara förhöjda
kvävenivåer i vegetationen nära dammkällorna. De mycket små skillnader som finns har med
all sannolikhet inget med nedfall av damm eller kväverester att göra.
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Blad med olika livslängd
Som framgår av nedanstående tabell var andelen noteringar av arter med långlivade blad lägre
i tre av vegetationsytorna nära täkt, högre i en av ytorna nära täkt och densamma som
kontrollytorna i två av fallen.

Lokal

Andel
långlivade

Konfidensinterval

Andel
kortlivade

Konfidensintervall

Tecken (andel
långlivade)

1a
1b

0,65
0,62

±0,08
±0,07

0,35
0,32

0,05
0,05

0

2a

0,63

±0,05

0,37

0,05

-

2b

0,76

±0,06

0,24

0,05

3a

0,44

±0,06

0,56

0,06

3b

0,47

±0,06

0,53

0,06

4a

0,07

±0,05

0,93

0,05

4b

0,37

±0,10

0,63

±0,10

5a

0,56

±0,09

0,44

0,05

5b

0,88

±0,07

0,11

0,05

6a

0,73

±0,07

0,27

0,05

6b

0,42

±0,09

0,58

0,05

Teckentest
(ensidigt)

0
+
0,31

Tabell 5. Genomsnittlig andel av arter med kortlivade respektive långlivade blad i ytor nära dammkälla (a-ytor)
samt kontroller (b-ytor). Då överlapp finns mellan konfidensintervallen för de båda ytorna i ett par saknas
skillnad och detta par har då fått värdet 0.

I de vetenskapliga arbeten som genomförts avseende effekter av damm på vegetation finns få
studier som direkt relaterar till den tid en växt utsätts för damm. Det finns något arbete som
indirekt relaterar till avsköljningseffekter eller till den tid en enskild planta eller ett enskilt
blad utsätts för damm (Prajapati & Tripathi (2008)). Om damm har effekter på enskilda blad
eller plantor är det logiskt att anta att ju längre tid ett blad eller en planta exponeras för damm
desto större borde effekten bli. Arter med långlivade blad skulle med ett sådant resonemang
missgynnas i en miljö som regelbundet utsätts för damm.
I denna undersökning kan ett sådant förhållande, som nämnts ovan, ses i tre av sex fall. Detta
är i sig inte ett statistiskt säkerställt samband och kan bero av slumpmässiga faktorer. Det
skulle teoretiskt dock kunna vara fråga om en svagare effekt som kräver ett betydligt större
stickprovsunderlag för att kunna detektera. I de tre fall där andelen arter med långlivade blad
är lägre intill dammkällan finns både större och mindre täkter representerade, något som gör
att bilden inte är entydig. Den slutsats som kan dras av resultatet är att om det finns ett
samband mellan damm och förekomst av arter med långlivade blad så är detta samband svagt.
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Fördelning av klyvöppningar på bladens olika sidor
I nedanstående tabell presenteras för var och en av de undersökta ytorna den genomsnittliga
andelen arter med klyvöppningar företrädesvis på undersidan och andelen arter med
klyvöppningarna helt eller till lika stor del placerad på bladens ovansida. I fyra fall är andelen
arter med klyvöppningarna till största delen placerade på undersidan större i vegetationsytorna
nära dammkälla, i ett fall är denna andel lägre intill dammkällan och i ett fall är andelen lika
stor som i kontrollytan.
Lokal

Andel
klyvöppningar
undersida

Konfidensintervall

Andel
klyvöppningar
ovansida

Konfidensintervall

Andel utan
info

Tecken (andel
klyvöppningar
undersida

1a
1b

0,95
0,98

±0,02
±0,02

0,05
0,01

0,02
0,01

0,00
0,01

0

2a

0,99

±0,05

0,01

0,01

0,00

+

2b

0,66

±0,06

0,34

0,06

0,00

3a

0,60

±0,06

0,36

0,06

0,04

3b

0,72

±0,05

0,24

0,05

0,03

4a

0,76

±0,07

0,00

0,01

0,24

4b

0,39

±0,09

0,07

0,06

0,54

5a

0,41

±0,10

0,20

0,09

0,40

5b

0,10

±0,07

0,70

0,11

0,21

6a

0,81

±0,06

0,05

0,03

0,14

6b

0,37

±0,09

0

0

0,63

Teckentest
(ensidigt)

+
+
+
0,19

Tabell 6. Genomsnittlig andel av arter vars klyvöppningar främst sitter på bladens undersida respektive arter
vars klyvöppningar främst sitter på ovansidan i ytor nära dammkälla (a-ytor) samt kontroller (b-ytor). Då
överlapp finns mellan konfidensintervallen för de båda ytorna i ett par saknas skillnad och detta par har då fått
värdet 0. Det är värt att notera att andelen noteringar av arter där information om klyvöppningarnas placering
saknas är betydande i vissa fall.

I ett flertal vetenskapliga arbeten visas att damm på olika sätt kan påverka klyvöppningarnas
funktion i undersökta blad. I stort sett inga studier har dock undersökt om denna påverkan kan
leda till några märkbara förändringar i vegetationens sammansättning i skogs-, gräs- eller
våtmarker. Eftersom damm till största delen deponeras på ett blads ovansida (även om viss
deposition även sker på ett blads undersida) är det rimligt att anta att arter som har en
betydande del av sina klyvöppningar på bladets ovansida skulle påverkas mer av damm. Om
en negativ påverkan finns borde då andelen noteringar av sådana arter vara lägre i
vegetationsytor intill dammkällor.
Det resultat som presenteras ovan visar inte på ett statistiskt säkerställt samband och därmed, i
strikt vetenskapligt bemärkelse, existerar inte ett sådant samband. I något av fallen saknas
dessutom information om klyvöppningarnas placering för en betydande andel av noterade
arter vilket naturligtvis ger en ökad osäkerhet. Det faktum att det i fyra av sex fall är en lägre
andel arter med klyvöppningar på ovansidan nära dammkällor indikerar dock att ett samband
kan finnas men att ett större stickprovsunderlag behövs för att kunna avgöra saken.
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Klyvöppningarna hos växter används primärt för att reglera upptag av koldioxid och
avgivande av vatten. Dessa båda funktioner kan ligga i konflikt med varandra. Att maximera
upptag av koldioxid kan leda till stor vattenförlust och vice versa. I öppna marker med god
ljustillgång är upptag av koldioxid oftast den begränsande faktorn för växternas
fotosyntesnivå. Klyvöppningar placerade på bladens ovansida ger ett effektivare upptag av
koldioxid och en stor andel av arter knutna till öppna marker har därmed merparten av
klyvöppningarna på bladens ovansida. I skogsmiljöer är det oftast ljuset som är begränsande
och inte upptag av koldioxid. I många fall har därför skogsarter merparten av
klyvöppningarna placerade på undersidan. På så vis kan de bättre hushålla med vatten (Peat &
Fitter 1994). Individuella plantor kan också i viss mån reglera mängden klyvöppningar
beroende på omvärldsförhållanden (Stenström 2000) men i vilken utsträckning detta kan ske
mellan bladens båda sidor är oklart.
I skogsmark är det dock en del arter som har merparten av sina klyvöppningar på ovansidan
eller en ungefär lika stor del på ovansidan som på undersidan. Till dessa arter hör barrträden
(dock inte idegran) och de flesta gräs. Merparten av arterna i denna grupp är inte sådana som,
i ett naturvårdsperspektiv, brukar betraktas som särskilt intressanta. I vår undersökning var det
uteslutande fråga om vanligt förekommande arter så som kruståtel, fårsvingel, gran och tall.
Om påverkan på kärlväxtvegetation över huvud taget äger rum är det rimligt att anta att denna
påverkan är av lokal natur och endast märkbar i vissa lägen mycket nära dammkällan.

Bild 8. Bergbrant.
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RESULTAT INVENTERING AV MOSSOR OCH LAVAR
Artförekomst mossor och lavar
Art

Vetenskapligt namn

Yta 1a,
fynd enl.
NB

Fällmossa

Antitrichia curtipendula

Grov baronmossa

Anomodon viticulosus

Guldlocksmossa

Homalothecium sericeum

Platt fjädermossa

Neckera complanata

X

Trubbfjädermossa

Homalia trichomanoides

X

Rostfläck

Arthonia vinosa

X

X

X

Procent återfynd

Yta 1a,
fynd 2010

Yta 1b,
fynd enl.
NB

Yta 1b,
fynd 2010

X

X

X
100

X

X

X

X
X

X

X
100

Tabell 7. Lokal 1a och 1b. Återfynd (och nyfynd) av så kallade signalarter i nyckelbiotoper intill dammkälla
respektive kontrollyta. Återinventeringen indikerar att situationen när det gäller förekommande arter är stabil
både i inventerade ytor nära dammkälla och kontrollytor.

Bild 10. Klippfrullania.
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Art

Vetenskapligt namn

Yta 4a,
fynd enl.
NB

Fällmossa

Antitrichia curtipendula

X

X

X

X

Grov fjädermossa

Neckera crispa

X

X

X

X

Guldlocksmossa

Homalothecium sericeum

X

X

X

X

Klippfrullania

Frullania tamarisci

X

Liten baronmossa

Anomodon longifolius

X

Pepparporella

Porella arboris-vitae

Platt fjädermossa

Neckera complanata

X

Porellor

Porella sp.

Trubbfjädermossa

Homalia trichomanoides

Blomskägglav

Usnea florida

X

Blylav

Degelia plumbea

X

X

Bårdlav

Nephroma parile

X

X

Gammelgranlav

Lecanactis abietina

X

X

Gelélavar

Collema sp

X

X

X

Glansfläck

Arthonia spadicea

X

X

X

X

Grynig filtlav

Peltigera collina

X

X

Jaguarfläck

Artothelium ruanum

X

X

Korallav

Sphaerophorus globosus

X

X

Mussellav

Normandina pulchella

X

X

X

X

Rostfläck

Arthonia vinosa

X

X

X

X

Traslav

Leptogium lichenoides

X

X

Ädelkronlav

Pachyphiale carneola

X

Procent återfynd

Yta 4a,
fynd 2010

Yta 4b,
fynd enl.
NB

Yta 4b,
fynd 2010

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

92

X

93

Tabell 8. Lokal 4a och 4b. Återfynd (och nyfynd) av så kallade signalarter i nyckelbiotoper intill dammkälla
respektive kontrollyta. Återinventeringen indikerar att situationen när det gäller förekommande arter är stabil
både i inventerade ytor nära dammkälla och kontrollytor.
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Art

Vetenskapligt namn

Yta 6a,
fynd enl.
NB

Fällmossa

Antitrichia curtipendula

X

X

Grov baronmossa

Anomodon viticulosus

X

X

Grov fjädermossa

Neckera crispa

X

Guldlocksmossa

Homalothecium sericeum

X

Krusig ulota

Ulota crispa

X

Långfliksmossa

Nowellia curvifolia

X

Mörk husmossa

Hylocomiastrum umbratum

Platt fjädermossa

Neckera complanata

X

Porellor

Porella sp.

Trubbfjädermossa

Homalia trichomanoides

Vedtrappmossa

Anastrophyllum hellerianum

X

X

Västlig hakmossa

Rhytidiadelphus loreus

X

X

Gammelgranlav

Lecanactis abietina

X

X

Gelélavar

Collema sp.

X

X

Havstulpanlav

Thelotrema lepadinum

X

X

X

Lunglav

Lobaria pulmonaria

X

X

X

X

Rostfläck

Arthonia vinosa

X

X

Skriftlav

Graphis scripta

X

X

Traslav

Leptogium lichenoides

X

X

Procent återfynd

Yta 6a,
fynd 2010

Yta 6b,
fynd enl.
NB

Yta 6b,
fynd 2010

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

100

X

100

Tabell 9. Lokal 6a och 6b. Återfynd (och nyfynd) av så kallade signalarter i nyckelbiotoper intill dammkälla
respektive kontrollyta. Återinventeringen indikerar att situationen när det gäller förekommande arter är stabil
både i inventerade ytor nära dammkälla och kontrollytor.

Bild 11. Fällmossa.

Bild 12. Lunglav.
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Art

Vetenskapligt namn

Yta 4c,
fynd enl.
NB

Yta 4c,
fynd 2010

Fällmossa

Antitrichia curtipendula

Guldlocksmossa

Homalothecium sericeum

Klippfrullania

Frullania tamarisci

X

Krusig ulota

Ulota crispa

X

Stor revmossa

Bazzania trilobata

Bårdlav

Nephroma parile

Gammelgranlav

Lecanactis abietina

Grynig filtlav

Peltigera collina

Havstulpanlav

Thelotrema lepadineum

Lunglav

Lobaria pulmonaria

X

X

Skriftlav

Graphis scripta

X

X

Stor knopplav

Mycobilimbia pilularis

X

Yta 4c,
fynd enl.
NB

Yta 4c,
fynd 2010

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

Procent återfynd

100

100

Tabell 10. Lokal 7a och 7b. Återfynd (och nyfynd) av så kallade signalarter i nyckelbiotoper intill dammkälla
respektive kontrollyta. Återinventeringen indikerar att situationen när det gäller förekommande arter är stabil
både i inventerade ytor nära dammkälla och kontrollytor.

Som framgår av ovanstående tabeller är det i stort sett inga detekterbara förändringar som har
ägt rum överhuvudtaget när det gäller total förekomst av signalarter. Detta gäller så väl
nyckelbiotoper nära dammkälla som kontrollobjekt. De få fall där inte samtliga arter har
återfunnits kan visserligen bero på en faktisk förändring men det kan också bero på att de
båda arter det är fråga om är svåra att hitta. Ädelkronlav i nyckelbiotop intill täktområde 4 är
exempelvis en liten skorplav med små röda fruktkroppar som är lätt att förbise.
Blomskägglaven som noterades i kontrollobjektet till område 4 är visserligen en stor och
mycket vacker art men den växer företrädesvis uppe i grenverket på lövträd och är av det
skälet svår att hitta.
Som nämnts i metodbeskrivningen så är en jämförelse av artnoteringar på detta sätt ett
trubbigt verktyg för att spåra förändringar. Resultatet indikerar likafullt att pågående
verksamheter intill undersökta områden – täkter, trafik och liknande – sannolikt inte har
åstadkommit några förändringar under den 10-15-års period som förflutet sedan de undersökta
områdena inventerades första gången.
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Fördelning av arter på trädstammar
Område

sektor

andel
antal
antal 0
antal
p-värde
kontrollobjekt
plus
minus
1
S
0,35 ± 0,18
1
5
5
0,22
1
V
0,40 ± 0,25
2
4
5
0,45
1
N
0,10 ± 0,09
3
2
6
0,51
1
Ö
0,15 ± 0,12
6
2
3
0,51
4
S
0,31 ± 0,08
2
0
14
0,004
4
V
0,32 ± 0,07
7
7
2
0,18
4
N
0,18 ± 0,06
7
4
5
0,77
4
Ö
0,18 ± 0,06
6
3
6
0,61
6
S
0,29 ± 0,04
6
6
3
0,51
6
V
0,23 ± 0,05
3
8
4
1
6
N
0,22 ± 0,05
6
5
3
0,51
6
Ö
0,26 ± 0,04
2
6
7
0,18
7
S
0,23 ± 0,07
6
3
6
1
7
V
0,22 ± 0,08
5
5
5
1
7
N
0,24 ± 0,08
6
7
2
0,29
7
Ö
0,30 ± 0,12
2
5
6
0,11
Tabell 11. Fördelning av artnoteringar i kontrollobjekt respektive objekt intill dammkällor. Ett p-värde under
0,05 anses ange ett statistiskt signifikant förhållande (rödmarkerat i tabellen ovan).

Som framgår av ovanstående tabell är det endast i ett fall där det går att påvisa någon form av
skillnad mellan undersökta trädstammar nära en dammkälla jämfört med miljöer som inte
påverkas av damm. I det aktuella fallet består dammkällan av en grusväg mellan ett bergbrott
och kross där transporter av material sker dagligen. Undersökta träd är dessutom placerade
mindre än 50 meter från dammkälla. I detta område kan man se att trädstammarnas södra
sektor – den som vetter mot dammkällan – har en signifikant lägre andel av artnoteringarna
jämfört med kontrollobjektet. Förekommande signalarter verkar här välja att växa på
trädstammarnas andra tre sektorer. Tabellen indikerar här att den västra sektorn möjligen har
fler förekomster än vad man kunde förvänta sig även om skillnaden inte går att säkerställa
statistiskt. Här verkar det alltså som om förekommande arter har ett lite mer begränsat
livsutrymme då den södra sektorn – som många gånger annars verkar vara välbevuxen – inte
kan nyttjas i full utsträckning.
I övriga fall syns inga sådana tendenser. Orsakerna till detta utfall kan vi bara spekulera i.
Område 4 är det enda undersökta området där merparten av dammet kommer från en väg. I
övriga undersökta områden kommer dammet från själva täkterna. Möjligen är det så att
vegetationen intill vägar oftare och mer regelbundet påverkas av damm och att tiderna för
återhämtning vid avsköljning av regn är kortare. Damm från täkter kommer möjligen mer
stötvis och med längre intervaller.
Det är också möjligt att avståndet till dammkällan har betydelse. I stort sett samtliga
undersökta träd ligger inom 30-50 meter från dammkällan. Enligt genomförd litteraturstudie
avtar dammängden relativt snabbt och på ett avstånd om ca 50 meter från källan är de
förhållandevis små (Everett 1980). Mot detta talar det faktum att även merparten av träden
undersökta intill område 6 är belägna nära dammkällan – ungefär på samma avstånd som de i
område 4. Undersökta träd växer här omedelbart öster om en täkt men skyddas till viss del av
rådande topografi. Det verkar där som om damm främst når de undersökta träden vid vindar
som kommer från NV-O och möjligen är därför den totala mängden damm här lägre. Dammet
i område 6 är också något mer alkalint vilket kan ha en inverkan.
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Det kan inte heller uteslutas att andra faktorer till större eller mindre del spelar in eller att man
får någon form av synergieffekt av damm i kombination med andra faktorer.
Resultatet av inventeringen av mossor och lavar på trädstammar i skog ger i någon mån en
annan bild än den som kommer fram vid litteraturgenomgången. I ett flertal studier anges
mossor och lavar som betydligt känsligare för damm än exempelvis kärlväxter. I tre av fyra av
de områden som undersökts i denna studie syns inga direkta effekter av damning varken på
den totala artsammansättningen eller på arternas fördelning på trädstammarna. Förklaringen
ligger sannolikt i graden av exponering. I stort sett samtliga de studier som presenteras i
litteraturgenomgången undersöktes antingen moss- och lavfloran på solitärt växande träd nära
eller mycket nära dammkällan eller så undersöktes marklevande arter direkt i anslutning till
dammkällan. I vårt arbete har uteslutande skogsträd undersökt och de allra flesta av dem har
åtminstone haft någon form av exponeringsskydd i form av framförväxande träd, buskar eller
kanske större block. Det förefaller därför som träd- och buskvegetationen i en skogsmark är
ett ganska effektivt filter för damm och eventuella effekter av damm når inte särskilt långt in i
skogen.
En annan förklaring kan vara att flera av litteraturgenomgångens studier avser kalkrikt damm
med ett högt pH som orsakar förändringar i pH-förhållanden på de undersökta trädstammarna.
I vårt arbete har dammet i de flesta fall kommit från silikatbergarter vilka är kemiskt mindre
reaktiva. I ett av fallen härstammar dammet från diabasbrytning. Merparten av de undersökta
trädstammarna intill denna dammkälla var alm eller lönn – trädslag vars bark naturligt har ett
högre pH. Det är möjligt att dammet i detta fall inte nämnvärt påverkar pH i den miljö
mossorna och lavarna växer i och att någon effekt därför inte kan ses.

SLUTSATSER
En rapport av detta slag, där många olika delmoment presenteras och mycket fakta staplas på
hög, kan vara svåröverskådlig. I detta stycke presenteras därför sammanfattande slutsatser i
punktform.
Litteraturgenomgång
Genomförd litteraturgenomgång avseende damningens effekter på vegetation och i viss mån
andra organismgrupper kan sammanfattas i följande punkter:


Dammets kemiska sammansättning har betydelse för vilka effekter som kan förväntas.
Alkalint damm från kalkbrott och cementfabriker är mer reaktivt och ger oftare effekter
på enskilda plantor eller vegetation jämfört med damm från sura bergarter.



Angående dammpartiklarnas storlek så finns inte en lika klar koppling mellan storlek
och effekter på vegetation jämfört med exempelvis dammpartiklars inverkan på
mänsklig hälsa. Vissa indikationer finns dock på att små partiklar kan ge större
fysiologiska effekter på enskilda växter.



Dammpartiklarnas storlek har en avgörande betydelse för hur långt dammet sprider sig.
Intill grusvägar kan dammpåverkan märkas upp till 45 meter från vägen. Då det gäller
brott och täkter kan möjligen effekter märkas upp till mellan 200 och 500 meter.
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Vid laboratoriestudier av effekter av damm på enskilda blad och plantor har man
identifierat påverkan på bladens klyvöppningar och därmed utbyte av gasformiga ämnen
och vatten, bladens temperatur, bladens fotosyntesnivåer och tillväxt. Merparten av
studierna anger att damning kan leda till lägre fotosyntesnivåer och sämre tillväxt.
Damm kan också sekundärt leda till ett ökat upptag av andra luftburna föroreningar samt
att pH på växtplatsen förändras.



Försöken har i de flesta fall gjorts över perioder om några månader upp till en
växtsäsong där damm kontinuerligt tillförts. Ingen hänsyn har tagits till
avtvättningseffekter men indikationer finns på att regn har en tvättande effekt vilket
reducerar eller reverserar åtminstone delar av de fysiologiska effekterna.



Vid laboratorieexperiment har man sett direkta fysiologiska effekter efter 100 dagar med
kontinuerlig tillförsel av damm motsvarande 1 g/m2 och dag. I någon undersökning har
man kunnat se effekter på ett skogsbestånd vid uppmätta dammängder om 0,6 g/m2 och
dag. Här misstänker man dock att dammets effekter är sekundära och att höga halter av
andra luftburna föroreningar är den verkliga orsaken till förekommande effekter.



Vid undersökningar av artsammansättning i olika växtsamhällen har man påvisat
effekter som kan relateras till förändrat pH-värde i jordmånen på växtplatsen. Inga
studier anger övriga fysiologiska effekter som skäl till vegetationsförändringar. I
samtliga rapporterade fall är det damm från kalkbrott eller cementfabriker som lett till
pH-förhöjning i växtsamhällen på sura jordar. Effekterna från pH-förändringar förefaller
enligt litteraturen vara de mest påtagliga.



Även för mossor och lavar har fysiologiska effekter på klorofyllinnehål,
fotosyntesnivåer och tillväxt identifierats. Dessutom märker man även här pH-effekter
på växtplatser samt för mossor möjligen en kemisk/toxisk inverkan av damm med högt
pH.



I stort sett samtliga effekter som märkts på artsammansättning och växtsamhällen är,
även för mossor och lavar, kopplade till förändrade pH-värden. Även här är det fråga om
damm från kalkbrott eller cementfabriker som höjer pH på sura substrat.



När det gäller påverkan på andra typer av organismer har man kunnat visa att kraftigt
förändrade vegetationssamhällen kan leda till att insektsarter som direkt eller indirekt är
kopplade till kärlväxtarter som påverkas av damm, också blir påverkade. Detta
förhållande gäller troligen även för växtsamhällen dominerade av mossor men då är det
fråga om andra grupper av djur. Arter, exempelvis landmollusker, som trivs i kalkrika
områden gynnas i sura områden av effekter från kalkrikt damm. Bilden av påverkan på
olika djurgrupper i övrigt är mycket ofullständig.

Inventering av kärlväxter


Inga effekter av damning kunde märkas vad gäller vegetationens genomsnittliga pHindex eller kväve-index. Inventerade ytor nära dammkälla skiljer sig inte signifikant från
kontrollytorna. Effekter av damm på exempelvis mark pH uppstår sannolikt endast om
det är stor skillnad mellan dammets pH och pH i omgivande mark.



I tre av sex fall är andelen noteringar av arter med långlivade blad lägre i
vegetationsytor nära dammkälla. Någon signifikant skillnad finns inte och resultatet kan
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bero på slumpmässiga faktorer. Det kan dock också vara ett svagt samband som kräver
ett större undersökningsmaterial för att klarlägga.


I fyra av sex fall är andelen noteringar av arter med klyvöppningarna främst placerade
på bladens ovansida lägre i vegetationsytor nära dammkälla och endast i ett av sex fall
råder det omvända förhållandet. Mönstret är inte statistiskt säkerställt utan bör ses som
en indikation på att damm möjligen kan missgynna arter med en stor del av sina
klyvöppningar på bladens ovansida.



Om effekter överhuvudtaget förekommer är det rimligt att anta att dessa endast är av
lokal natur.

Inventering av mossor och lavar


I samtliga undersökta områden (fyra nära dammkälla och fyra kontroller) återfanns i
stort sett samtliga arter som noterats vid nyckelbiotopsinventeringen 10-15 år tidigare.
Endast två arter kunde inte återfinnas, en nära en dammkälla och ytterligare en i
vidhängande kontrollobjekt. Båda arterna är av olika skäl lite besvärliga att hitta.



Vid undersökning av arternas fördelning på undersökta trädstammar noterades i ett fall
en signifikant lägre andel artnoteringar i den sektor som vetter mot dammkällan jämfört
med sitt kontrollobjekt. För övriga tre undersökta ytor saknas sådana skillnader. I det
område där skillnad finns kommer dammet i första hand från transporter av bergmaterial
och inte från själva täktverksamheten. I detta område finns också undersökta träd
mycket nära dammkällan (=inom 50 meter).



Effekter på moss- och lavfloran verkar – i den mån de alls förekommer – vara av lokal
natur.

Mätning av stoftnedfall

Mätvärden varierar såväl över tiden som beroende på geografin. Medelvärden för en 30dagarsperiod överstiger dock inte i något fall 1 g/m2 och dag. Oftast ligger värdena
betydligt lägre än så, ned mot 0,1 g/m2 och dag. Detta är, med få undantag, betydligt
lägre än de dammängder som undersökts i den vetenskapliga litteraturen i förhållande
till effekter på vegetation.


I extremfall har dammängder inne i en täkt, nära transportväg, uppmätts som motsvarar
3,8 g/m2 och dag. Även detta är betydligt lägre än merparten av de uppgifter som anges i
den vetenskapliga litteraturen när det gäller effekter på vegetation.
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D. UTRUSTNING FÖR UPPSAMLING AV STOFTNEDFALL

1.

Bakgrund
Rapporten utgör en del i MinBaS projekt 3.1a-4 undersökning av eventuella
effekter av damning från täkter.

2.

Mätningens omfattning
Mätningar av nedfallande stoft har omfattat tre bergtäkter benämnda A, B och D
samt en kalkstentäkt benämnd C. Mätningarna har genomförts under 2010 under
en period från januari till och med september. Mätningarna har endast omfattat
vattenolösligt material då andelen vattenlösligt material härrörande från de
aktuella täktverksamheterna har ansetts vara försumbar.

3.

Metod
Mätningarna utfördes enligt ISO/DIS 4222.2. Utrustningen som använts vid
uppsamlingen av stoftnedfall var av typ NILU-particulate fallout collector, se
bilaga D.
I närhet till täkterna som undersökts placerades fyra till fem mätstationer ut.
Mätningarna vid täkt A innefattade en referenspunkt belägen i en villatomt två
kilometer söder om täkten. Referenspunkten valdes så att den skall motsvara
normal bakgrundnivå av stoftnedfall för området kring täkten.
Placeringen av mätpunkterna är valda efter två olika principer. Vid täkt A och D
är huvuddelen av mätpunkterna placerade med olika avstånd tvärs ut från
täktkanten i den förväntade förhärskande vindriktningen. Vid täkt C och B är
mätpunkterna placerade i olika vädersträck närmare verksamhetsområdet.
I provbehållarna tillsattes avjoniserat vatten. För att förhindra tillväxt av alger
tillsattes algicid. Vintertid användes fryspunktssänkande medel för att förhindra
frostsprängning av uppsamlingskärlen. Undantaget är täkt C där tillsatsmedel
inte användes.
Vid täkt D användes koppar (II) sulfat-5-hydrat som algicid och 2-propanol som
frostskyddsvätska. Vid täkt A och B användes 2-propanol både som algicid och
frostskyddsvätska.
Provtagningsperioden var som regel 30 ± 2 dagar, uppgifter om start och
slutdatum finns i bilaga 1.
Vid avslutad provtagning sköljdes partiklar som fastnat på depositionstrattens
yta ner i provbehållaren med avjoniserat vatten.
Proverna analyserades på laboratorium vid respektive täkt.
Grova partiklar sorterades bort genom att provet först hälldes genom ett såll med
maskvidden 0,5-1,0 mm.
Vattenolösliga partiklar avskiljdes genom filtrering med Munktell OOH filter
med porstorleken 1-2 µm.
Vid täkt D filtrerades proverna med hjälp av konstantflödespump. Vid täkt A
och B filtrerades proverna med hjälp av vattensug kopplad till filterkolv med
büchnertratt. Vid täkt C filtrerades proverna med büchnertratt utan undertryck.
Organsiktmaterial avskiljdes vid täkt D genom glödning av de vattenolösliga
partiklarna i ugn.
Det atmosfäriska stoftnedfallet har erhållits ur formeln:

1

m1 + m2 30
•
A
d
Där,
m1; är massan av vattenolösliga partiklar.
m2; är massan av vattenlösliga partiklar.
A; är arean på uppsamlingskärlets öppning.
d; är mätperioden i antal dygn.
Metoden ger medelvärdet sett över en period av 30 dagar. Variationer av
nedfallande stoft kan förekomma under en mätperiod beroende t.ex. på
väderleksförhållanden, tillfälliga punktkällor och ändrade aktiviteter i och kring
täkten.
Insamlande av väderdata för täkt D har skett med egen väderstation placerad vid
täkten.

Resultat
Resultaten från mätningarna av vattenolösligt stoft bör innefatta damm främst
från täktverksamheterna men även kring liggande källor så som jordbruk, trafik
och annan industriverksamhet kan ha bidragit.
Vattenolösligt stoftnedfall, täkt A
(116 g/kvm, 30 dygn)

10
9

(g/kvm, 30 dygn)

4.

8

Februari

7

Mars

6
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Maj

5

Juni

4

Augusti

3
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2
1
0
1

2

3

4

5

Referens

Mätpunkt

Diagram 1

Mätresultat för täkt A saknas från och med juni och framåt för mätpunkt ett på
grund av markarbeten. Referenspunkten saknar mätresultat för juni månad på
grund av att provet förorenats av främmande material.

2

Vattenolösligt stoftnedfall, täkt B
60
55
50
(g/kvm, 30 dygn)

45
40
10-04-18 - 10-05-18
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10-07-16 - 10-08-09
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5
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4

5

Mätpunkt

Diagram 2

(g/kvm, 30 dygn)

Vattenolösligt stoftnedfall, täkt C
1,5
1,4
1,3
1,2
1,1
1,0
0,9
0,8
0,7
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0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
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10-04-21 - 10-05-21
10-05-24 - 10-06-23
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Diagram 3
Vattenolösligt oorganiskt stoftnedfall, täkt D
5
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4

(g/kvm, 30 dygn)
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Mars
3
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Maj
Juni

2
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1

0
1
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5

Mätpunkt

Diagram 4

3

Aritmetiskt medelvärde vattenolösligt oorganiskt stoftnedfall för
perioden 100101-100831, täkt D
2
Stoftnedfall (g/kvm, 30 dygn)

1,8
1,6
1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
130, pkt 4C

200 pkt, 4A

390 pkt, 4B

400, pkt 4D

Mätpunktens avtånd från täktkant (m)

Diagram 5
Aritmetiskt medelvärde vattenolösligt stoftnedfall för perioden
100201-100531, täkt A

Stoftnedfall (g/kvm, 30 dygn)

3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
10, pkt 1

200, pkt 2

300, pkt 3

Mätpunktens avstånd från täktkant (m)

Diagram 6

Resultatet kan tolkas enligt Persson (1996)1 se tabell 1.
Stoftnedfall g/m2, 30 dygn
2-3
5-8
10-15
> 15

Nedsmutsning
Bakgrundsnivå.
Godtagbar i tätorter.
Noteras som nedsmutsande av de flesta
människor.
Starkt nedsmutsande och otillfredsställande
i bostadsområden.

Tabell 1

1

Persson G. Luftförorening och luftvård. Bonnier 1973, ISBN 91-0-038891-2

4

5.

Kommentarer till resultat
Mätresultaten under årets tre första månader har generellt gett låga mätvärden,
se diagram 1 & 2. Detta kan förklaras med att snötäcket som låg kvar till mitten
av mars har minskat mängden uppvirvlande damm från marken.
Mätningarna vid kalkstentäkten C visade på lägre mängd nedfallande stoft i
jämförelse med övriga täkter. Orsaken till denna skillnad har inte kunnat
bestämmas.
Mätpunkt två och tre i täkt A har jämförelsevis höga värden för maj, se diagram
1. Trolig orsak till detta kan vara den ökade trafiken i närheten av mätpunkterna
som uppstod i samband med lanseringen av en lastbilsmodell några veckor i
maj.
För att undersöka stoftnedfallet i nära anslutning till dammgenererande källor
tillkom mätpunkt fem i täkt A. Mätpunkten ligger ca fyra meter från den enda
transportvägen till och från täktområdet samt ca 30 m från produktionsrelaterade
aktiviteter så som siktning, lastning och krossning.
Mätpunkten ligger även ca 40 m från västkustbanan som utgör en trolig
dammgenererande källa som inte hör till täktverksamheten. Mellan mätpunkten
och nämnda punktkällor saknas topografiska skillnader och vegetation vilka kan
utgöra ett väsentligt hinder för dammspridning.
Resultatet av denna mätning gav jämförelsevis för perioden och täkten mycket
höga värden av stoftnedfall, se diagram 1.
Mätningarna som utförts vid täkt D uppvisar på en avtagande mängd stoftnedfall
i riktning bort från täkten, se diagram 5.
Mätningarna som utförts vid täkt A visar på ett mer oregelbundet samband
mellan avstånd och mängd stoftnedfall, se diagram 6. Detta kan förklaras med
att de aktuella mätpunkterna är placerade nära vägar med obundet slitlager och
därmed kan resultatet ha påverkats av damningen från trafiken på vägen.
Tillräckliga mätdata saknas vid täkt B och C för att se en empirisk tendens
avseende mängd stoftnedfall i förhållande till väderstreck och förhärskande
vindriktning.
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Bilaga A

Sammanställning av uppmätt stoftnedfall
Tabell 1, vattenolösligt stoft vid täkt A (g/kvm, 30 dygn)

Mätpunkt

Start

Slut

Start

Slut

Start

Slut

Start

Slut

Start

Slut

Start

Slut

Start

Slut

10-02-01

10-02-28

10-03-01

10-03-31

10-03-31

10-04-30

10-04-30

10-05-31

10-05-31

10-06-30

10-08-02

10-09-01

10-09-01

10-10-01

Medel

1

0,92

3,00

1,82

2,80

2

0,14

1,64

0,49

4,23

2,95

0,78

1,54

1,68

2,14

3

0,26

1,84

2,39

7,07

6,23

0,87

4,22

3,27

4

1,54

6,37

2,32

3,13

3,60

1,28

1,00

2,75

5

116,15

Referens

0,28

0,92

0,22

0,81

Medel

0,72

3,21

1,76

4,31

4,26

Tabell 2, vattenolösligt stoft vid täkt B (g/kvm, 30 dygn)
Mätpunkt

Slut

Start

Slut

Start

Slut

Start

Slut

10-04-15

10-05-18

10-07-16

10-08-09

10-08-27

10-09-27

10-09-29

10-10-28

15,98

2

5,53

3

5,80

4

17,87

0,57
1,692

0,55

Tabell 3, vattenolösligt stoft vid täkt C (g/kvm, 30 dygn)

Start

1

0,48
0,98

Start

Slut

Start

Slut

Start

Slut

10-04-21

10-05-21

10-05-24

10-06-23

10-06-24

10-07-23

Medel

Mätpunkt
Söder

0,12

0,74

0,56

0,47

18,17

13,40

1,17

4,29

19,17

7,54

Norr

0,22

1,14

0,81

0,72

1,33

3,34

9,17

4,91

Öster

0,10

0,33

0,63

0,35

0,86

6,95

5,37

7,76

Väster

0,14

0,45

0,32

0,30

15,31

Medel

0,15

0,67

0,58

5

40,29

0,27

12,40

8,26

Medel

17,09

0,91

6,61

12,03

Tabell 4, vattenolösligt oorganiskt stoft vid täkt D (g/kvm, 30 dygn)
Mätpunkt

2

Medel

6,05

Start

Slut

Start

Slut

Start

Slut

Start

Slut

Start

Slut

Start

Slut

Start

Slut

Start

Slut

10-01-04

10-01-31

10-02-01

10-02-28

10-03-01

10-03-31

10-04-01

10-04-30

10-05-01

10-05-31

10-06-01

10-06-30

10-07-01

10-08-02

10-08-02

10-08-31

Medel

2A

1,20

1,03

1,33

1,74

2,69

1,38

1,45

1,11

1,49

4A

0,45

0,16

0,90

1,15

1,52

1,71

2,04

1,88

1,23

4B

0,24

0,17

0,40

0,83

1,28

1,48

1,04

1,46

0,86

4C

0,55

0,15

1,25

1,68

1,76

2,95

3,20

3,34

1,86
0,92

4D

0,21

0,12

0,48

0,84

0,78

1,54

1,91

1,49

Medel

0,53

0,33

0,87

1,25

1,61

1,81

1,93

1,86

Mätpunkt 5 ingår inte i medelvärdet.

Bilaga B

Mätpunkternas placering

Figur 1. Täkt A

Figur 2. Täkt B

Bilaga B

Figur 3. Täkt C

Figur 4. Täkt D
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Bilaga C

10

Bilaga C

11

Bilaga C

12

Bilaga C

13

Bilaga C

14

Bilaga C

15

Bilaga C

16

Bilaga C

17

Bilaga D

Utrustning för uppsamling av stoftnedfall

Figur. Utrustning för uppsamling av stoftnedfall enligt ISO/DIS 4222.2
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Bilaga 2. Artlista med ekologiska parametrar
Vetenskapligt namn

Svenskt namn

Acer platanoides
Actaea spicata
Aegopodium podagraria
Allium ursinum
Anemone nemorosa
Anthriscus sylvestris
Asplenium trichomanes
Betula verrucosa
Calluna vulgaris
Cardamine bulbifera
Cerastium fontanum
Convallaria majalis
Corylus avellana
Deschampsia flexuosa
Dryopteris filix-mas
Fagus sylvatica
Festuca ovina
Festuca rubra
Fragaria vesca
Fraxinus excelsior
Galium odoratum
Geranium robertianum
Geum urbanum
Gymnocarpium dryopteris
Hedera helix
Hepatica nobilis
Impatiens noli-tangere
Juniperus communis
Lathyrus vernus
Lonicera xylosteum
Luzula pilosa
Maianthemum bifolium
Matteuccia struthiopteris
Melampyrum pratense
Melica nutans
Mercurialis perennis
Milium effusum
Moehringia trinervia
Mycelis muralis
Oxalis acetosella
Paris quadrifolia
Phegopteris connectilis
Picea abies
Pinus sylvestris
Poa nemoralis
Polypodium vulgare

lönn
trolldruva
kirskål
ramslök
vitsippa
hundkäx
svartbräken
vårtbjörk
ljung
tandrot
hönsarv
liljekonvalj
hassel
kruståtel
träjon
bok
fårsvingel
rödsvingel
smultron
ask
myska
stinknäva
nejlikrot
ekbräken
murgröna
blåsippa
springkorn
en
vårärt
skogstry
vårfryle
ekorrbär
strutbräken
ängskovall
bergslok
skogsbingel
hässlebrodd
skogsnarv
skogssallat
harsyra
ormbär
hultbräken
gran
tall
lundgröe
stensöta

pHindex
7
6
7
7
5
7
8
4
1
7
3
6
6
2
5
5
3
7
6
7
7
6
7
4
7
7
7
5
7
7
5
3
7
3
7
7
5
6
7
4
7
4
2
5
2

Kväveindex
7
7
8
8
4
8
4
4
1
6
6
4
6
3
6
5
2
3
6
7
5
7
7
5
6
4
6
3
6
4
3
7
3
3
7
5
7
6
4
7
6
2
3
3

Bladets
livslängd
K
K
K
K
K
K
L
K
L
K
L
K
K
L
K
K
L
K
L
K
L
L
L
K
L
K
K
L
K
K
L
K
K
K
K
L
L
K
L
L
K
K
L
L
K
L

Placering av
klyvöppningar
U
U
U
U
U
U
U
U
U
O
O
U
O
U
O
U
U
U
U
U
U
O

U

O
U
O
U
O
U
U
O
O
U

Vetenskapligt namn

Svenskt namn

Quercus robur
Ranunculus auricomus
Ribes alpinum
Ribes uva-crispa
Rubus idaeus
Rubus sp
Rumex acetosella
Salix caprea
Sorbus aucuparia
Stachys sylvatica
Taxus baccata
Tilia cordata
Trientalis europaea
Ulmus glabra
Vaccinium myrtillus
Vaccinium uliginosum
Vaccinium vitis-idaea
Veronica chamaedrys
Veronica officinalis
Viburnum opulus
Vicia sepium
Viola canina
Viola riviniana

ek
majsmörblomma
måbär
krusbär
hallon
björnbär
bergssyra
sälg
rönn
stinksyska
idegran
lind
skogsstjärna
alm
blåbär
odon
lingon
teveronika
ärenpris
olvon
häckvicker
ängsviol
skogsviol

pHindex
5
8
8
7
5
2
7
4
7
7
6
3
2
1
2
6
2
7
7
3
5

Kväveindex
4
7
6
6
8
2
7
4
7
5
5
2
7
3
3
2
5
4
6
5
2
4

Bladets
livslängd
K
K
K
K
K
K
L
K
K
K
L
K
K
K
K
K
L
K
L
K
K
K
L

Placering av
klyvöppningar
U
O
U
U
O
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
O
U
U
U

För bladens livslängd: L=långlivad, K=kortlivad
För klyvöppningarnas placering: U=till största delen på bladens undersida, O=lika
mycket på ovan- och undersida eller enbart på ovansidan
Merparten av uppgifterna är hämtade från Ehllenberg m. fl. 1992 eller
www.ecoflora.co.uk. I undantagsfall har även andra källor använts.

Bilaga 3. Synpunkter från den externa referensgruppen
Nedan sammanställer vi de synpunkter på rapporten som lämnats av medlemmar i den externa
referensgruppen. Kommentarer har lämnats av Länsstyrelsen i Västra Götaland, Länsstyrelsen
i Östergötland, IVL samt Skogsstyrelsen. Naturvårdsverket har tillfrågats men har inte haft
möjlighet att komma in med synpunkter. Numrerade synpunkter kommenteras av författarna
sist i dokumentet.

Per-Olof Martinsson, Länsstyrelsen Västra Götaland
Rapporten belyser damningens effekter på vegetation och de slutsatser som författarna drar
överensstämmer i stort med vad man kunde förvänta sig. Ett par kommentarer på
faktaunderlaget lämnas nedan:
1. De undersökningar som författarna själva har genomfört baseras på ett begränsat material
och därmed bör man, utifrån enbart det underlag, vara lite försiktig med att dra alltför
långtgående slutsatser. För att nå en större precision vore det önskvärt om liknande studier
kunde genomföras med ett större undersökningsmaterial som bas och dessutom att
undersökningarna får pågå över ett längre tidsspann.
2. Under Litteraturgenomgången, avsnittet ”Partikelstorlek”, säger man att ”Dammets
inverkan på bladens vaxskikt verkar dock uteslutande vara av kemisk karaktär och
förmodligen inte beroende av partikelstorlek.” Små partiklar har en betydligt större yta i
förhållande till volymen jämfört med stora partiklar och därmed blir de mer kemiskt reaktiva.
Partikelstorleken har därför betydelse när det gäller kemiska reaktioner och dammets
reaktivitet.

Karl-Martin Axelsson, Länsstyrelsen i Östergötland
Damning är en av de mest påtagliga miljökonsekvenserna av täktverksamhet som måste bedömas
av den tillståndsgivande myndigheten vid varje tillståndsprövning. Utifrån ett
handläggarperspektiv är det därför välkommet med denna typ av studier då tillfälle sällan lämnas
till att på egen hand fördjupa sig på detta sätt i enskilda frågor. Studien ger ett gediget intryck och
förefaller vara genomförd med ett vetenskapligt förhållningssätt. Litteratursammanställningen ger
en god översiktlig bild av hur damning kan påverka vegetationen och förenklar samtidigt
möjligheterna till att hitta mer fakta.
3. Även om underlaget i de fältstudier som genomförts var aningen magert för att kunna dra
några avgörande slutsatser utgör de ändå ett underlag för diskussion och jämförelser med de
uppgifter som framkommit vid litteraturstudierna och en antydan om uppgifternas tillämplighet
på de förhållanden som råder i och kring våra svenska täkter. De kompletterar därför
litteraturstudien på ett utmärkt sätt. De slutsatser som författarna drar utifrån både
litteraturstudier och fältförsök förefaller rimliga.
4. Om delstudien gällande mätningar av fallande stoft vid bergtäkter kan nämnas att den i vissa
delar uppfattades som otydlig, främst med anledning av en ologisk namngivning av de utvalda
täkterna och mätpunkterna.

Ingvar Paulsson, Skogsstyrelsen
Rapporten ger en god överblick över den kunskap som finns angående damning och effekter
på vegetation. När det gäller de undersökningar som genomförts av författarna finns ett par
saker som är värda att kommentera.
5. Generellt är antalet undersökta områden något begränsat för att man ska kunna dra
långtgående slutsatser.
6. Vid jämförelse av artfynd (mossor och lavar) mellan nyckelbiotopsinventeringen och en
återinventering av samma område vid ett senare tillfälle är det viktigt att komma ihåg att
nyckelbiotopsinventeringen inte var en artinventering. Författarna verkar vara medvetna om
detta men ett påpekande är ändå på sin plats. De fynd av mossor och lavar som rapporteras i
samband med nyckelbiotopsinventeringen är många gånger att betrakta som ett slumpmässigt
urval av den artstock som faktiskt finns. Förändringar kan därför ha skett i artsammansättning
även om återfyndsfrekvense vid en jämförande inventering ligger upp emot 100%. Detta gör
att slutsatser baserade på en sådan jämförelse är av begränsat värde.
7. Växt- och djurlivet i en skog påverkas av många olika faktorer. Därför är det kanske också
lite svårt att veta om de effekter som indikeras i undersökningen faktiskt är kopplade till
damm.

Annika Svensson och Marie Haeger-Eugensson, IVL Svenska
Miljöinstitutet AB
Vi har båda läst rapporten och fann den intressant! Vi tyckte inte vi hade så mycket att tillföra
till själva rapporten.

Författarnas kommentarer
Flera av de som lämnat synpunkter kommenterar underlaget för fältstudierna (synpunkt nr 1,
3 och 5). Vi är medvetna om att underlaget i våra studier är begränsade men då resultaten till
stor del överensstämmer med vad som sägs i litteraturen tycker vi ändå att de är värda att föra
fram. Fortsatta undersökningar får vederlägga eller förkasta våra resultat.
2. Detta är en helt korrekt anmärkning. En dammpartikels reaktivitet påverkas, med denna
kommentar i åtanke, därmed både av partikelstorlek och av dammets kemiska ursprung.
4. Av hänsyn till undersökta täkters önskemål om anonymitet gjordes benämning av täkter
och numrering av provpunkter på det sätt som redovisas i bilaga 1. Vi kan bara beklaga om
detta uppfattas som oklart och svårläst.
6. Vi instämmer i att en jämförelse med NB är ett trubbigt instrument. Det gav oss dock en
möjlighet (om än grov sådan) att belysa ett skeende över tiden som annars hade varit svår att
göra utan en mätserie som spänner över många år.
7. Vi instämmer också i att det är svårt att koppla ett resultat till en speciell faktor utan att ha
undersökt en mängd andra faktorer. De egenskaper hos exempelvis kärlväxter som vi har
analyserat är sådana som skulle kunna påverkas av damm. Finns en effekt så kan det
åtminstone indikera en koppling till damm.

PÅVERKAS VEGETATIONEN AV DAMM FRÅN TÄKTER?
I ett arbete från 2010 undersöktes om vegetation intill täkter påverkas av damm (Bengtsson och Olausson 2010). Effekterna enligt
denna undersökning var generellt små. Nedan presenteras några
viktiga slutsatser från genomförd litteratursammanställning och
fältarbete.
Skillnad på damm och damm?
• Damm från olika dammkällor skiljer sig åt bland annat med
avseende på pH och kornstorlek.
• Damm från kalksten, som är kemiskt mer reaktivt än damm från
sura silikatbergarter anses ge kraftigare effekter på vegetation.
Hur långt når dammet?
• Merparten av dammet sedimenterar inom några 10-tal meter från
dammkällan.
• Om effekter på vegetation alls förekommer märks de sannolikt
inte på längre avstånd än 200-300 meter från dammkällan.
Effekt på kärlväxter?
• Inga skillnader kunde påvisas när det gäller index för pH och
kväve i skogar nära dammkällor jämfört med skogar på dammfritt
avstånd.
• Växter med stor andel klyvöppningar på bladens ovansida
(exempelvis många gräs och barrväxter) kan vara mindre vanliga
nära dammkällor (inom ca 200 meter).
• Vid laboratorieförsök har olika typer av effekter på enskilda
plantor konstaterats, bland annat effekter på fotosyntes och
bladens klyvöppningar.
• De dammängder som givit effekt på kärlväxter vid laboratorieförsök är oftast betydligt högre än de som uppmättes intill täkter
under 2010.
Effekt på mossor och lavar?
• Mossor och lavar anses ofta som mer känsliga för damm än
kärlväxter, även om vissa arter gynnas av damm.
• Förändring i artsammansättning i skogar nära dammkällor skiljde
sig inte jämfört med skogar på dammfritt avstånd.
• Om träden växte mycket nära dammkällan (upp till 40 meter)
undvek många arter att växa på den stamsektor som vette mot
dammkällan.
För vidare läsning: Bengtsson & Olausson (2011)
Undersökning av eventuella effekter på vegetation
av damning från täktverksamhet. Rapport utgiven
av MinBas II-programmet.
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