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Sur nedbør - hva stod vi overfor? 
Overskridelse av tålegrenser for forsuring i ferskvann - Norge

K. Austnes m. fl.: Overskridelser av tålegrenser for 

forsuring og nitrogen for Norge. Oppdatering med 

perioden 2012–2016



Sur nedbør - hva stod vi overfor? 
Overskridelse av tålegrenser for forsuring - Europa

Maas , R., P. Grennfelt (eds), 2016. Towards Cleaner Air. Scientific Assessment Report 2016.



• Bakteppe: Uro over tiltakende 
miljøproblemer på tvers av 
landegrensene i Europa  

• Miljøkonferansen i Stockholm 1972

• OECD-prosjekt påviser atmosfærisk 
langtransport

• Sikkerhetskonferansen i Helsinki i 
1975 – det politisk tidsvinduet

• LRTAP- konvensjonen vedtatt i 1979

• 34 > 51 parter i Europa, Nord-
Amerika, Kaukasus og Sentral-Asia 
(UNECE)

• 8 protokoller som dekker de viktigste 
luft-forurensende stoffer 

• Modell og forløper for globale 
konvensjoner

Avspark for over 40 års regionalt samarbeid om luftforurensninger –

GHBs samtaler i Statskomiteen for vitenskap og teknikk i Moskva 1978 
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Science
Policy

The first alarm, 

Odén 1967

OECD projekt 72-75

CLRTAP 

Convention

First S Protocol

1985

Second Sulphur

Protocol 1994

Gothenburg 

Protocol 1999

EU CAFE Proposal

Critical loads and 

levels

Soil acidification verified

Multipollutant integrated

assessment model

Dynamic modelling

Recovery
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s EU NEC Directive

Gothenburg Prot.

Revison 2012

Climate, human 

health,intercontinental

transport, nitrogen

NOx Protocol 1988

Start ICPs.

Start of EMEP 1977

2010

1970

1980

1990

2000

Hva forteller tidslinjen oss?
(Peringe Grennfelt, IVL)

Catchment recovery

experiments (Gårdsjön)

EU NEC Directive

OECD: ”Acid rain a 

transboundary problem

Late 80’s, and 90’s
Critical loads
Cost-effective strategies
Second sulphur protocol
Gothenburg Protocol 

Early 80’s
Forest damages
First sulphur protocol
ICP programmes on effects

1970’s
Lake acidification 
Transboundary transport
EMEP and CLRTAP

After 2000
Recovery
Health effects 
Nitrogen 
Climate interactions
Hemispheric transport

SNSF project 72-80

CLRTAP Assessment

Report 2016

Sweden’s case study

1972 
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Hovedbudskap

* LRTAP - vellykket ramme for politisk samhandling og 

forhandling av forpliktende avtaler for løsning av felles  

miljøutfordringer innen ECE – regionen. Mye å lære for andre 

konvensjoner.

* Kritisk suksessfaktor: nært samspill mellom vitenskap og 

politikkutforming, understøttet av innovativ institusjonell 

design, avanserte koordinerende institutter og internasjonale 

sentra, og en underskog av nasjonale forskningsprogrammer -

> inkluderende arbeidsmåte; den avgjørende betydning av tillit

* Evne til å holde seg relevant i forhold nye utfordringer og ny 

vitenskapelig kunnskap. Fra fokus på økosystemer til bredere 

nedslagsfelt både tematisk og geografisk, bidrag opp mot FNs 

bærekraftmål og interaksjon med klima. 
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