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Acute effects on scots pine in accidents 
with chlorine gas

Abstract
Scots pine (Pinus sylvestris) were exposed, during three different seasons, to 
high concentrations (5 - 30 ppm) of chlorine gas during short exposure 
times (5 - 30 min) this to mimic a gas accident. At the same time a method 
was evaluated for field exposure on vegetation by various types of 
condensed gases

In the spring damage could be seen to some of the needles of the winter 
exposed trees, but only on those that were exposed to the gas in 
temperatures above the freezing point. No damage was observed when 
temperatures were below 0°C. In early summer all the exposed needles died 
within three days except current year needles. The only visible damages on 
the elongating needles were dead needle tips. These needles also showed a 
decrease in photochemical efficiency. In the autumn all needles without 
exception died as a result of the chlorine gas.

The results indicate risks of high irreversible levels of damage in accidents 
with chlorine gas. The effects of the gas does not necessarily show at once 
which means that the accident site has to be checked continuously for some 
time after the actual gas exposure. The evaluated method worked well and 
could, with small changes, be used with both different gases and species.

Key words:
Exposure, chlorine gas, environmental effects, acute accidents, scots pine, 
vegetation damages
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Sammanfattning
För att belysa miljöeffekter vid akuta olyckor med kondenserade gaser har 
tall, under kontrollerade former vid tre olika årstider, utsatts för 
klorgasexponering. Samtidigt utvärderades en praktisk metod för fältstudier 
av andra kondenserade gasers akutpåverkan på vegetation.

Tallen uppvisade under sin tillväxtperiod allvarliga skador redan vid låga 
exponeringskoncentrationer och kort exponeringstid. Under tidig 
sträckningsfas förblev dock årsbarren i det närmaste oskadade. Efter 
avslutad barrsträckning påverkades alla barren likvärdigt. Mycket liten 
exponeringseffekt uppmättes under barrens vintervila i kombination med 
temperaturer under 0°C.

Resultatet av klorgasexponeringen blev allvarligare än väntat. Under 
perioden april till november blir det troliga resultatet av 5 ppm klorgas i 5 
minuter att alla tallar dör. Effekterna av gasen blir dock inte nödvändigtvis 
synliga omedelbart, varför kontinuerlig efterkontroll är nödvändig. Den 
använda metoden fungerade bra och är med små förändringar användbar 
även med andra referensväxter och modellsubstanser.

Nyckelord:

Klorgasexponering, miljöeffekter, akuta olyckor, tall, vegetationsskador
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1 Inledning
Tryckkondenserade gaser, exempelvis klor, ammoniak och svaveldioxid, 
används vid många anläggningar och industrier, och transporteras 
regelbundet genom stora delar av landet. Olyckor med utsläpp av 
tryckkondenserade gaser kan medföra konsekvenser för människor och 
miljö på många kilometers avstånd från utsläppsplatsen. En transport
behållare på järnväg kan innehålla femtiotalet ton och motsvarande på 
landsväg upp till trettio ton. Förvaringsbehållare på industriområden kan 
innehålla ännu mer.

Vid en olycka med vådautsläpp av tryckkondenserade gaser krävs 
omfattande räddningsinsatser för att skydda såväl liv som egendom och 
miljö. Kunskaper om gasers miljöpåverkan vid akuta utsläpp är idag 
begränsade [1], samtidigt som inträffade olyckor med utsläpp av klor och 
ammoniak har visat på omfattande vegetationspåverkan bland annat i 
Lomben 1989 och Hässleholm 1992. Två intressanta frågeställningar är 
därför:

1) Vilken är den kritiska belastningen som kan väntas ge 
bestående skador på vegetationen?

2) Blir effekten på vegetationen olika beroende när på året 
olyckan inträffar?

Med denna typ av kunskap, kan räddningstjänsterna få ett stöd i sitt 
agerande för skyddande av miljön i insatsskedet vid en olycka.

1.1 Bakgrund
I september 1989 genomfördes försök på Lombens skjutfält i Norrbotten för 
att studera åtgärder som kan minska konsekvenserna vid olycksutsläpp av 
klorgas. Försöken medförde vegetationsskador som upptäcktes ca sex 
veckor efter utsläppen (Bild 1). Troligen uppträdde skadorna redan i ett 
tidigare skede men upptäcktes inte eftersom försöksplatsen sällan besöktes 
[2, 3]. Skadorna var omfattande, vilket gav anledning till fortsatta 
undersökningar. En ordentlig genomgång av tillgänglig litteratur behövde 
göras och därefter skulle försök genomföras med gasexponering av 
vegetation i fält under kontrollerade förhållanden.

Litteraturgenomgången [1] visade få beskrivningar av effekter på vegetation 
orsakade av höga koncentrationer av kondenserad gas under kort tid. Den
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kunskap som finns berör främst effekter av långtidsexponering vid till 
exempel emissioner från industrier.

För att genomfora de praktiska försöken användes en ny metod som också 
skulle utvärderas. Tanken var att få praktiska gasexponeringar genomförda 
samtidigt med utarbetandet av en metodik som skulle vara applicerbar på 
olika referensväxter och modellsubstanser.

Vid utsläppsplatsen i Lomben uppvisade tallen de allvarligaste skadorna. 
Detta i kombination med tallens stora ekonomiska betydelse i svensk skog 
innebar att tallen valdes som modellväxt. Ytterligare arter hade givetvis gett 
möjlighet till en mer heltäckande skadebildsprognos, men tallen kan ändå ge 
indikationer på hur allvarlig en olycka skulle kunna bli för vegetation i 
allmänhet.

Lövträd som förlorar alla sina blad kan lättare ersätta förlusten eftersom det 
året därpå kommer nya löv [4],

Bild 1 Lombens skjutfält några år efter klorgasförsöket.
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Klor valdes som modellsubstans då den fortfarande är vanligt 
förekommande i transporter och industrier. Den är relativt lätt att hantera 
och dessutom finns redan viss kunskap erhållen i samband med utsläppet av 
klor över Lombens skjutfält.

Klor är ett grundämne som till största delen återfinns som joner i havsvatten. 
I fri form, under naturliga temperatur- och tryckförhållanden uppträder 
klor huvudsakligen som en gulgrön gas. Gasen är tyngre än luft varför den 
vid utsläpp följer markytan. Den starka jonbildningstendensen hos klor gör 
att den är mycket reaktiv som oxidationsmedel. I jonform är klor oumbärlig 
i djurorganismer men förekommer i allmänhet i ringa mängd i växter. I 
Sverige används klor huvudsakligen till massablekning men även inom den 
organisk-kemiska industrin [5].

Jämfört med andra gaser är klorgas klassad som en av de mer skadliga. 
Jämförelser visar att en möjlig ordningsföljd mellan olika gaser med 
avseende på skadlighet är Vätefluorid > Klordioxid > Svaveldioxid > 
Ammoniak > Saltsyra > Svavelväte [6-8], Denna skala är dock inte absolut 
utan kan variera beroende på till exempel vilka växter som utsätts för gasen 
och vilket väder som råder vid olyckstillfället.

1.2 Syfte
Syftet är att under kontrollerade former och under olika årstider undersöka 
effekten av klorgas på tall och finna de gränsvärden som orsakar irreversibel 
skada. Syftet är också att utvärdera en generell praktisk metod för studier av 
akutpåverkan på vegetation av kondenserade gaser. Metoden skall kunna 
användas för studier av andra vegetationstyper och gaser.
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2 Material, metoder och 
försöksmetodik
2.1 Försöksuppställning

För att i största möjliga mån efterlikna naturliga förhållanden genomfördes 
försöken i fält. Alternativt hade man kunnat välja att utnyttja små plantor 
odlade i växthus men det skulle inneburit större svårigheter vid jämförelser 
med vuxen skog. Ungskogsgrenar kan däremot antas reagera som grenar på 
äldre träd [9]. Nackdelen med denna typ av försök är att det inte är möjligt 
att hålla omgivningsfaktorerna konstanta.

På FOAs anläggning i Umeå finns mark med användbara tallar i lämplig 
ålder. Som försöksobjekt utvaldes ungtallar i åldersgruppen 12-17 år, höjden 
varierade mellan 1,5 - 2,5 meter. På varje utvalt träd utsattes tre grenar för 
exponering med olika exponeringstider (Tabell 1). De grenar som 
exponerades var från toppskottet räknat sidogren nummer tre, fyra och fem 
(Bild 2).

Bild 2 Grenvarv som på utvalda träd utsattes för exponering. 
Tallarna på bilden exponerades på våren.
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Under varje årstid upprepades försöket fem gånger varför vid varje omgång 
20 träd exponerades eller, om man så vill, 60 grenar.

Som kontroll användes en angränsande gren från samma träd och grenvarv. 
Den negativa påverkan en tallgren utsätts för kommer bara att drabba den 
grenens barr och inte gå vidare in i trädet vilket möjliggör detta förfarande.

Tabell 1 Matris med de möjliga kombinationerna för aktuella gaskoncentrationer och exponeringstider.

Konc (ppm)

Tid (min) 5 10 25 50

5 5,5 5,10 5,25 5,50

15 15,5 15,10 15,25 15,50

30 30,5 30,10 30,25 30,50

2.2 Försöksapparatur
Vid exponeringen användes en liten luftpump som drevs av ett 12 V 
bilbatteri. Klorgas med koncentrationen 2000 ppm tillsattes parallellt från en 
separat gasflaska. Mängden klorgas (5-50 ppm) och luft (25 1 / min) 
kontrollerades med hjälp av två rotametrar (Bild 3).

Efter rotametrarna sammanfördes klorgas och luft, och en gemensam slang 
förde blandningen till grenen som skulle exponeras. Där leddes 
gasblandningen in i en kyvett som omslöt grenen (Bild 4). Kyvetten bestod 
av genomskinlig plast som tejpades i bägge ändar. Att kyvetten höll tätt var 
lätt att kontrollera eftersom den då hölls utspänd av luftflödet. Från kyvetten 
leddes gasblandningen bort från tallen i en separat slang för att inte andra 
grenar skulle påverkas.
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Bild 3 Försöksvagnen innehållande rotametrar, batteri, spänningsomvandlare och andra nyttiga ting.

Bild 4 Grenen omslutes lufttätt av plastpåsen med in- och utförsel av gas och luftblandnig

2.3 Analysmetoder
För att utvärdera effekterna av gasexponeringen användes tre olika metoder.

I

II

III

Visuell bedömning

Fluorescensmätning

Pigmentundersökning
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I Den visuella bedömningen innebar efterkontroll av de exponerad 
grenarna för att utröna eventuella synliga defekter som barrnekros eller 
färgförändringar. Kontrollen gjordes vid ett flertal tillfällen, den sista i 
mitten av mars 1998.

II Att mäta växters fluorescens är en användbar metod för att mäta effekter 
av stress på fotosyntesens effektivitet. Man har visat att den kvot som här 
används, Fv/Fm, relateras approximativt linjärt till energiupptaget i 
fotosyntesen [10] ( F0 = stabil fluorescens, Fm = Maximal fluorescens,
Fv = varierande fluorescens = Fm-F0).

III För att ytterligare klargöra eventuella effekter av exponeringen
analyserades pigmenthalterna i barren med hjälp av vätskekromatografi 
(HPLC, High Performance Liquid Chromotography).

Fluorescens och pigmentmätningar är relaterade till fotosyntesen och dess 
funktion i barret. Detta eftersom gasupptag ifrån luften omkring trädet 
huvudsakligen begränsas till klorofyllinnehållande organ [11], Eventuella 
skadeeffekter av klorgas syns också snabbt i fotosyntesen.

2.4 Fotosyntesen
Energi i form av solljus träffar ständigt jorden men energiflödet måste på 
något sätt magasineras i organiskt liv. Denna process kallas fotosyntes. 
Fotosyntesen består av ett flertal reaktionssteg men börjar alltid hos ett 
pigment, en ljusabsorberande molekyl. Ett pigment innehåller lättrörliga 
elektroner som kan exciteras av ljus. Att en elektron är exciterad innebär att 
den har flyttats ut från sin ordinarie bana runt kärnan och lätt kan tas upp av 
andra ämnen. Dessa ämnen “laddas upp” av den fria elektronen och kan 
bära med sig energin till en råd nya reaktioner.

Den uppkomna elektronbristen hos pigmenten tillgodoses av vatten som 
delas i sina beståndsdelar, syre och väte. Pigmenten återställs och är redo att 
på nytt ”laddas upp”.

Mycket förenklat kan processen i sin helhet beskrivas med summaformeln

2H20 + C02 + ljusenergi -> (CH20) + 02 + H20

15



2.5 Årstidsskillnader
Under de tre exponeringarna togs barr från den exponerade grenen och en 
angränsande kontrollgren på samma grenvarv. Angränsande grenar i samma 
grenvarv kan antas reagera oberoende av varandra [9]. Differensen mellan 
de exponerade barrens och kontrollbarrens mätvärden indikerar då en 
eventuell exponeringseffekt.

De barr som undersöktes varierade något mellan årstiderna (Bild 5). Endast 
de sträckande barren undersöktes på våren eftersom alla andra barr var döda.

Vinter

Vårprovtagningen genomfördes en vecka efter klorgasexponeringen, detta 
för att effekten av gasen skulle göra sig gällande [12]. Barren nedpackades i 
is och transporterades till laboratoriet där fluorescensmätningarna påbörj
ades inom två timmar. Ett poolat urval gjordes därefter slumpmässigt och de 
utvalda barren förvarades i frys (-80°C) för påföljande pigmentmätningar 
med hjälp av HPLC. Höstens barrinsamling genomfördes som under våren.

På vintern befann sig proverna i vintervila när proverna togs. Normalt tar 
återhämtningsprocessen i naturen två till tre månader [13]. Men processen 
kan accelereras, vilket är nödvändigt eftersom avklippta barr inte kan 
överleva så länge. Efter kontrollmätningar visade det sig att om kvisten sätts 
i vattenhållande oasis, och förvaras i växthus, (18°C, artificiellt ljus 12 
timmar/dygn) erhålls efter tre dygn värden som motsvarar drygt 90 % av 
fullt återhämtade barr [12].

16



3 Resultat
3.1 Synliga förändringar

3.1.1 Vinter
Försöket genomfördes vintertid huvudsakligen med temperaturer under 0°C 
men vid en av exponeringsdagarna var det någon plusgrad. Veckorna efter 
exponeringen visade barren ingå synliga tecken på skador. På de grenar som 
exponerades vid temperaturer över 0°C kunde man till sommaren se 
onormal vävnadsdöd och blekta fläckar på de barr som var två år eller äldre 
(Bild 6). Den synliga effekt som uppstod vid tillväxtperiodens början är 
typisk för klorgasskador [14, 15].

Bild 6 Effekt på en av de grenar som exponerades under den varma vinterdagen. Tydliga missfargningar på 
äldre barr men ettårsbarren har synbarligen klarat sig bra. Skottskjutningen på grenen verkar fungera som vanligt.

3.1.2 Vår
På våren orsakade klorgasexponeringen i det närmaste omedelbar barrdöd. 
Inom ett dygn efter exponeringen började barren blekna och inom en vecka 
hade alla ettåriga och äldre barr blivit helt bruna (Bild 7).
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Bild 7 Exponerad gren på våren med alla barr döda utom de som befinner sig i sträckningsfasen.

Jfr**

NÉ t

Till hösten hade barren lossnat och endast de för året nya barren fanns kvar. 
Död vävnad i spetsen på dessa barr var den enda synliga skadan (Bild 8). De 
hade dock fortsatt att sträcka och såg vid tiden för invintring ut att ha 
överlevt.

Bild 8 Skillnad mellan sträckande barr och ettåriga dito. Vävnadsdöd i toppen av de skjutande barren.

Vit'

18



3.1.3 Höst
En vecka efter exponeringen kunde man på vissa av barren se att de var 
något gråaktiga jämfört med kontrollbarren, men flertalet barr såg helt 
oförändrade ut. I mars hade dock alla barr som exponerats brunfärgats och 
var troligen helt döda (Bild 9).

KÖTT in ijrttr-'

Bild 9 Grenar exponerade på hösten hade på våren alla sina barr brana men fortfarande fast sittande på grenen.

3.2 Fluorescensmätning

3.2.1 Vinter
Klorgasexponeringen orsakade en liten minskning av kvoten Fv/Fm på 
tvåårsbarren (Diagram 1). Konfidensintervallet (Kl) för exponeringseffekt 
var (0,0147 - 0,1153)***, där Kl är beräknat på medelvärdet av differensen 
mellan kontrollgren och exponerad gren. Medelvärdet av Fv/Fm hos de 
exponerade barren var i genomsnitt 8% lägre än hos kontrollbarren. Det 
uppstod ingen mätbar effekt på ettårsbarren. Absolutvärdet för 
kontrollgrenarnas barr var ca 90 % lägre än vad som kan anses vara normalt.
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Diagram 1 Kvoten Fv/Fm, differens mellan exponerad gren för viss behandling och dess tillhörande 
kontrollgren. Noll innebär ingen skillnad mellan exponerade grenar och kontrollgrenar.
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Resultatet visade inte någon korrelation mellan skadegrad och 
gaskoncentration eller exponeringstid.
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3.2.2 Vår

Diagram 2 Fv/Fm, differens mellan exponerad gren och dess tillhörande kontrollgren. Diagram 6 visar tre korta 
klorgasexponeringar med exponeringstid 30s, 60s och 120 s. Gaskoncentrationen var 5 ppm.

Fv/Fm årsbarr

0.15 t

C0O)
-O 0.10

1O)
• 0.05 +
C
Q)O)
2 o.oo
co*

-0.05 1

in in m 8 8 8
Gas (tid, konc)

Kort exponering

O) 015
E
C 0.10
0O)

0.05

0.00
O)
1 -005

Co
* -0.10

0,5.5 1.5

Gas (tid min, konc)
2.5

Vårexponeringen genomfördes i slutet av juni under den mest intensiva 
barrsträckningsfasen. Ettåriga barr och äldre dog mycket snabbt oavsett 
behandling (Bild 6). Dagen efter exponeringen syntes de första tecknen på 
skada och inom tre dagar var barren helt bruna. Innan vintern hade alla 
dessa barr ramlat av. Detta omöjliggjorde fluorescensmätningen varför 
prover togs på de nya sträckande barren som under veckan mellan 
exponering och provtagning inte visade några synliga tecken på skada.

Årsbarren var inte allvarligt skadade men statistiskt signifikant påverkade av 
klorgasen (Bild 3). Konfidensintervallet för exponeringseffekt var (0,020- 
0,061)***. Medelvärdet för de exponerade grenarnas Fv/Fm var knappt 95 
% av kontrollgrenarnas värde. Absolutvärdet för kontrollbarrens Fv/Fm- 
kvot var vad som kan anses normalt, omkring 0.8.
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Eftersom exponeringseffekten blev så kraftig gjordes en serie med kortare 
exponeringstid. Exponeringen upprepades tre gånger med fem ppm klorgas 
och exponeringstiderna, 30 s, 60 s, och 120 s. Resultatet visade stor 
spridning men efter två minuters exponering erhölls troligen 
exponeringseffekt hos ettåriga och tvååriga barr (Diagram 2 B). De 
sträckande barren visade ingå mätbara tecken på att ha reagerat.

3.2.3 Höst

Diagram 3 Fv/Fm, differens mellan exponerad gren för viss behandling och dess tillhörande kontrollgren. Kl är 
för ettåriga barr (0.306, 0.555)*** och för tvååriga barr (0.290, 0.612)***.

Fv/Fm ettåriga barr a
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♦ ♦

♦ ♦

Gas (tid, konc)
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8 8
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105 +
O) 0.4

o
? o- £
o 0.

8 Sin t-

Gas (tid, konc)

Höstens mätningar visade signifikant resultat av klorgasexponeringen 
(Diagram 3). Medelvärdet för de exponerade grenar som levde var ungefär 
40 % av kontrollgrenarnas. 22 ettåriga, respektive 43 tvååriga 
klorgasexponerade barrprover (totalt 60 prover) uppvisade ingen mätbar 
fluorescens.
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3.3 Pigmentundersökning

3.3.1 Vinter

Diagram 4 Kvoten klor a/b med gas (tid) enligt diagram för kontrollgrenama respektive exponerade grenar. 
Medelvärdet 2,55 respektive 2,44.
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Pigmentanalysen för vinterexponeringen visar ingen signifikant förändring 
hos någon av de analyserade pigmenten (Diagram 4). Den enda skillnaden 
som går att påvisa är större spridning av klorofyll a/b kvoten hos de 
exponerade grenarna.

Övriga pigmentrelationerna finns beskrivna i bilaga 1.
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3.3.2 Vår

Diagram 5 Förändring i pigmentmängder mellan kontrollgrenens årsbarn och exponerad grens dito. Kl är för 
Klor a (0.123,0,518)*** och för klor b (0.025, 0.142)***, medel för klor a 0,32 mg/g, klor b 0,08 mg/g.
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Under våren blev effekten av klorgasexponeringen att pigmentmängderna 
signifikant minskade i de exponerade årsbarren (Diagram 5). Kvoten 
klorofyll a/b förblev oförändrad i de exponerade grenarna relativt 
kontrollen. Halten av karoten minskade med ca 87 % och de övriga 
pigmenten med 80-81 % (Bilaga 1).
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3.3.3 Höst

Diagram 6 Differens mellan de exponerade barrens och kontrollbarrens klorofyllhalter vid höstprovtagningen. 
Kl är för Klor a (0.156, 0,483)***, för klor b finns ingen signifikant behandlingseffekt.
Medel för klor a 0,32, för klor b ,002
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Signifikant förändring i flera av de uppmätta pigmenthalterna dock inte i 
klorofyll b (Diagram 6).

Halten av karotenoider har av de uppmätta pigmenten minskat mest. 
Klorofyll a har degenererats mer än klorofyll b som förblev i stort sett 
oförändrad.
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Tabell 2 Pigmenthalterna i de exponerade barren relativt kontrollbarren.

Karotenoid 36%

Karoten 46%

Lutein 66 %

Klor a 65 %

Klor b 98 %
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4 Diskussion
De exponeringar som genomförts och vilkas resultatet just redovisats är 
ganska ovanliga i sitt slag. I litteraturen som genomsökts fmns lite eller till 
och med inget som liknar denna undersökning. Man har gjort några få 
studier i samband med olycksutsläpp men då i efterhand och huvudsakligen 
har synliga symptom studerats [16] De noggrannare undersökningar som 
gjorts behandlar i större utsträckning längre exponeringsstid och lägre 
koncentration [8, 11, 14, 17] De skador som erhållits vid mina försök är 
under tillväxtperioden så pass allvarliga att denna brist på tidigare försök är 
förvånande.

4.1 Vinter
Vinterexponeringen är den exponering som ger minst effekt.

Fyra träd av omgångens 20 exponerades i slutet av en några dagar lång 
blidvädersperiod. Mot kvällen gick temperaturen ner under 0°C för att sedan 
förbli där under resten av provperioden. Dessa fyra träd, och endast dessa, 
visade under sommaren att exponeringen gett effekt. Viss fotosyntes 
förekommer även under vintern och bland annat kan man anta att vissa av 
stomata var öppna [13]. Detta gav troligen klorgasen möjlighet att påverka 
barren även om reaktionen inte var speciellt stark.

Vid fluorescensmätningen blir reaktionen synlig endast hos de barr som är 
två år eller äldre. Dock är reaktionen svag och de exponerade tvåårsbarren 
har i genomsnitt endast åtta procent sämre värden vid fluorescensmätningen. 
Undersökning av differensen mellan kontrollgrenens och den exponerade 
grenens värde ger ett konfidensintervall på (0,015- 0,115)***. Detta 
indikerar att skillnaden inte är slumpmässig. Detta blir också synligt under 
sommaren på de träd som visar någon reaktion. Ettårsbarren är oskadade 
medan de äldre är skadade, och visar på klassiska klorgassymptom [14, 15] 
(Bild 5).

Pigmentmätningarna ger inte några ledtrådar då dessa inte visar på någon 
behandling seffekt.

4.2 Vår
På våren (slutet av juni) reagerar barren mycket kraftigt på 
gasexponeringen. Alla barr, ett år och äldre var döda oavsett exponeringstid 
och gaskoncentration. Någon dag efter exponeringstillfället började barren 
blekna och en vecka senare vid provtagningen var alla barr utom de 
sträckande årsbarren bruna och döda.
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Generellt har fotosyntesen i juni återhämtat sig från de skador som 
uppkommer under vinterns nedfrysning av barren. Ettåriga barr och äldre är 
i juni som mest produktiva, i de sträckande årsbarren pågår liten eller ingen 
fotosyntes. Allteftersom de sträckande barren blir färdiga, från toppen och 
in mot stammen, kommer fotosyntesen igång [11, 13]

En exponering inom de intervaller som används i det här försöket visar sig 
nu för ett år gamla barr och äldre vara helt förödande. Troligen innebär 
barrens mycket aktiva fotosyntes att klorgasen via öppna stomata snabbt 
kommer in i barren. Man har visat att klorgas är en relativt kraftfull oxidant 
som kan reagera med cell membraner och annat cellinnehåll [7] Den minsta 
exponeringsbelastningen visar sig för dessa barr vara dödlig. Högre 
belastning påverkar inte förloppet åt något håll varför man kan anta att 
redan vid minsta dosering uppstår skademättnad.

De sträckande barren drabbades mycket lindrigare. En trolig orsak kan vara 
att barret inte är färdigutvecklat och stomata därför ännu inte utvecklats. 
Ytterst på barret dog två till tre mm bort och förblev dött sommaren igenom 
(Bild 7). Men skottsträckningen i övrigt avbröts inte utan fortsatte. Detta är 
en skadebild som tidigare observerats på sträckande barr [11]. Generellt 
blev barren något kortare på de exponerade grenarna, troligen ett resultat av 
att tillförseln av kolhydrater från de äldre barren helt avbrutits.

Vid försök genomförda på ozon har problem med stomatastängningen 
uppstått och uttorkningseffekter blev följden [18]. Ozon har vid andra 
försök visat samma skadebild på växtlighet som klor varför det kan ha 
uppstått liknande effekter i mitt försök [7]. Men den korta tiden från 
exponering till skada innebär att uttorkningen troligen spelar mindre roll, 
mer akuta reaktioner orsakar troligen den största skadan. Om 
undersökningar görs i gränszonerna för skada kan det dock vara en faktor att 
beakta.

Hur skadebilden skulle sett ut om gasexponeringen skett nattetid är en fråga 
som kommit upp utifrån det troliga sambandet mellan stomatas 
öppningsgrad och gaseffekt. Här finns inget entydigt svar. Generellt är 
stomata stängda på natten, eller rättare, när det är mörkt [19] men sällan är 
de helt stängda vilket möjliggör visst gasutbyte även nattetid. Flera andra 
faktorer påverkar också stomatas öppningsgrad vilket ytterligare försvårar 
bedömningen. Troligen minskar alltså gasens möjlighet att orsaka skada 
men i vilken omfattning är omöjligt att säga utan vidare försök.
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4.3 Höst
Höstexponeringen orsakade till en början ingå andra synliga skador på 
barren, än viss gråfärgning. Laboratorieresultatet visade dock att barren tagit 
rejält stryk. 38 exponerade ettåriga barr av 60, respektive 43 tvååriga var ej 
möjligt att få några fluorescensvärden ifrån. Vid senare visuell bedömning 
visade det sig att effekten inte var reversibel utan barren var döende. I 
mitten av mars var alla exponerade barr helt bruna och kommer troligen att 
falla av till våren (Bild 8).

Pigmenten visade på differentierad degenerering och den grupp som visade 
på störst kvantitativ förändring är karotenoider. Dessa två pigmentgrupper 
har två huvuduppgifter [20], delta i själva fotosyntesen och agera som skydd 
mot oxiderande processer. Proverna togs antagligen under den inledande 
skadefasen vilket gjorde det möjligt att se hur karotenoiderna degenereras 
först.

Att nedbrytningen tar förhållandevis längre tid jämfört med vårens 
exponering beror troligen på de betydligt lägre temperaturerna som även vid 
andra försök visat sig vara hämmande på skadeutvecklingen [17]. Dagtid 
var temperaturen 12-13°C men natten mellan de två sista 
exponeringsdagarna var det ordentlig frost vilket antagligen minskade 
barrens aktivitet.

Klorofyll b är enligt mätningarna närvarande i mycket liten mängd men det 
beror troligen på felaktig standardlösning. Att kvoten klorofyll a/b minskar 
tyder dock på att klorofyll a påverkas mera än klorofyll b. Detta har 
observerats i försök med ozon [21].

Generellt verkar det som om skadeprocessen under våren har ett mycket 
snabbt förlopp, medan det under hösten går betydligt långsammare. 
Slutresultatet blir dock ändå detsamma.

4.4 Kort konsekvensanalys
Om en olycka inträffar under vinter och minusgrader blir troligen skadan 
liten eller ingen alls. Sker utsläppet under den aktiva tidsperioden, maj
oktober plus minus april och november, blir däremot skadan antagligen 
mycket omfattande. Man kan anta att tallar inom de områden som utsätts för 
gaskoncentrationen 5 ppm i minst fem minuter får alla sina barr irreversibelt 
skadade.
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Barrträd i olyckszonen kan förmodligen skjuta nya skott året efter en 
olycka. Men ett barrträd är mycket känsligt för stora barrförluster. De kan 
inte byta ut sina barr och de tar längre tid för dem att bygga upp en ny 
krona. Försök som har gjorts visar att tall som förlorar alla sina barr under 
sommaren dör [22]. Även om de skjutande skotten överlever så uppstår 
troligen stora problem med sekundär stress som till exempel insekter eller 
torka. Resultatet blir alltså att man troligen måste avverka beståndet för att 
rädda det som räddas kan. Eventuella förluster för markägaren går inte att 
generellt beräkna utan avgörs av faktorer som beståndsålder, kvalitet, andel 
tall, med mera. I litteratursammanställningen som föregick detta försök 
beskrivs några typexempel [1].

Hur stora områden som berörs utifrån utsläppt mängd gas beror av många 
faktorer. Det finns spridningsmodeller, konstruerade bland annat av FOA, 
för att bedöma hur höga koncentrationer som erhålls i ett givet område i 
relation till en olycksplats. En sådan modell skulle då kunna användas för att 
beräkna det område som berörs vid en olycka med klor. Helt klart är dock 
att stora områden berörs av de låga koncentrationer som visat på 
skadeeffekt, även vid relativt små utsläpp.

4.5 Metodutvärdering

4.5.1 Fält
Den utarbetade metoden fungerade i stort sett som avsett. Den exponerade 
grenen utsattes för gas men omkringvarande grenar påverkades ej. Läckage 
uppstod vid det första provförsöket men kunde lätt åtgärdas och var därefter 
inget problem. Att kyvetten vid varje nytt gastillfälle höll tätt gick lätt att se 
eftersom den vid läckage inte hölls utspänd.

Kringutrustningen var funktionell om än något otymplig. Framförallt 
gasflaskan är svår att förflytta i fält. Övrig utrustning var fastspänd på en 
cykelkärra och kan smidigt flyttas så länge det finns stigar. Vintertid var 
kärra och gasflaska fastspända på en skoterkärra vilket gjorde 
materialtransporten lätt.

Om andra gaser än klor ska användas bör man vara medveten om att det vid 
avlägsnandet av kyvetten föreligger risk för inandning av gas. Problemet 
kan avhjälpas om man väntar med avlägsnandet och låter enbart luft 
strömma igenom och föra bort gasresterna. Någon form av uppsamlingskärl 
för den utströmmande gasen kan också användas om så skulle behövas.
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4.5.2 Lab
Resultaten från laboratoriemätningarna har gett god information om 
klorgasens effekt. Höstens exponering visar också på en potential att se 
betydligt mer detaljer om skadeeffekten skulle visa sig vara mindre tydlig. 
Detta kan vara av intresse om man använder lägre koncentrationer eller 
mindre giftiga gaser.

Ett tillfälligt chocktillstånd kan sänka fluorescensen i ett barr men om 
pigmenthalterna också har sjunkit tyder detta i regel på en mer bestående 
skada. Möjligheten att enkelt göra många mätningar av barrets fluorescens 
möjliggör stora serier. Att kombinera dessa två metoder är alltså en bra 
metod för att få tillförlitligt statistiskt material och samtidigt en bedömning 
av hur allvarlig skadan är.
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5 Slutsats
Effekterna på miljön av ett klorgasutsläpp blir troligen större än vad som 
tidigare förväntats. Hypotesen från början var att det inom uppsatt gas - tid 
intervall (Tabell 1), skulle finnas gränsvärden för skada. Resultatet blev att 
den minsta belastningen gott och väl räcker för att döda tallen under större 
delen av året.

En räddningsinsats vid utsläpp av klorgas måste självfallet främst gälla 
minimering av risker för människor. Men de stora ekologiska och även 
ekonomiska skador som kan bli följden, bör också beaktas. Resultaten från 
ovanstående försök visar att dessa följder är allvarligare än väntat vilket bör 
innebära än större varsamhet vid hanterandet av klor.

Vid en olycka med gas inblandad är det inte säkert att effekterna syns 
omedelbart. Beroende på flera faktorer som temperatur och årstid kan 
skador uppträda i synlig form först efter flera veckor. Om olyckan sker en 
varm vinterdag kan det dröja ända till våren innan eventuella skador blir 
synliga. Det är därför viktigt att kontinuerligt besöka utsläppsområdet en tid 
efter olyckan för att med säkerhet avgöra hur allvarliga effekterna blivit.

Den metod som använts kan med fördel användas vid ytterligare försök. 
Trots liten påverkan på miljön erhålls data som kan utnyttjas vid bedömning 
av storskaliga effekter. Metoden är också applicerbar på flera av de 
kondenserade gaser som regelbundet och i stora mängder hanteras inom 
landet.

Mer återstår att undersöka för att öka insikten i effekter av vådautsläpp av 
klorgas och kondenserade gaser i allmänhet. Hur giftigt är klor i relation till 
andra gaser? Skyddar mörker, och i så fall hur mycket? Kan 
depositionsproblem uppstå? Hur känsliga är andra arter jämfört med tall? 
Vilka gränsvärden råder för irreversibel skada på vegetationen? Hur stora 
blir kostnaderna för markägare och andra berörda? Frågorna är många och 
mycket intressant forskning återstår innan man i någon ringa mån kan 
besvara de frågeställningar som finns omkring detta ämne.

Erkännanden
Till sist ett stort tack till alla som gjort ovanstående arbete möjligt. Gunnar 
Wingsle och Anders Eriksson på Institutionen för Skoglig Genetik och 
Växtfysiologi, Sveriges Lantbruksuniversitet. Håkan Eriksson, Jan Bylund 
och Birgitta Liljedahl på FOA i Umeå. Arbetet har finansierats av Risk- och 
Miljöavdelningen vid Statens Räddningsverk i Karlstad och har utförts vid 
FOA NBC-skydd och Sveriges Lantbruksuniversitet i Umeå.
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