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Skogsep.ergins konsekvenser för floran.

Sammanfattning

Beslutet om kärnkraftsavveckling har gjort det nödvändigt att undersöka
realistiska alternativa energikällor. Alternativet som behandlas i denna
rapport är skogsenergi, det vill säga tillvaratagande och förbränning av
toppar, grenar samt eventuellt barr och blad som idag lämnas i skogen vid
avverkning. Rapporten riktar in sig på de effekter användandet av
skogsenergi kan komma att få på floran, vilket inkluderar helträdsutnyt-
tjande och spridning av kalk, gödsel och vedaska i skogen, samt ökat
respektive minskat inslag av lövträd i skogsbruket.

• Helträdsutnyttjande, det vill säga tillvaratagande av toppar, grenar samt
eventuellt barr och blad vid avverkning, är positivt för vissa arter av kärl-
växtfloran och negativt för andra. Bland annat gynnas lingon och blåbär
samt gräs. Helträdsutnyttjande innebär en ytterligare störning för floran i
produktionsskogen, och kan ha en mycket negativ effekt på lavar, mossor
och nedbrytande svampar. Helträdsutnyttjande (inte stubbrytning) kan
dock accepteras ur florans synvinkel om
- mellan 10 och 30 % avverkningsrester av alla grovlekar lämnas kvar

på alla hyggen
- de grenar som skall tas bort får ligga kvar på hygget tills barr och

löv har ramlat av
- ädellövskog och blandskogar med ädellöv undantas från helträds

utnyttjande
- lågor, torrakor, enstaka lövträd och gamla träd lämnas på hygget

Om förslaget att lämna tio vuxna träd/ha förverkligas blir helträdsutnytt-
jande än mer acceptabelt ur florans synvinkel.



• Kalkning är ett satt att motverka den markförsurning som orsakas av
luftföroreningar och biomassauttag. Kalkning har visat sig påverka fäit-
skiktsfloran. framför allt har det en mycket negativ effekt på lavar,
mossor och mykorrhizabildande svampar. Ökad kvävetillgång efter kalk-
ning är en effekt som kan vara skadlig för floran och även ha andra miljö-
konsekvenser. Kalkning och vitalisering av skogsmark kan accepteras om
- det endast sker som kompensation för helträdsutn) ttjande och/eller där

luftföroreningsbetingad försurning har konstaterats
- givorna är måttliga - två till fyra ton per hektar - och sprids i form av

granuler/kross
- det sker mosaikartat - ungefär en fjärdedel av marken på ett hektar

lämnas okalkad
- områden med skyddsvärd flora och naturligt sura marker undantas från

kalkning

• Kvävegödsling har negativa effekter på både kärlväxter, mossor, lavar
och mykorrhiza. Gödsling kan endast accepteras som kompensation för
förluster i samband med helträdsutnyttjande och då får ingen överkom-
pensation ske. I södra Sverige bör inte heller kvävekompensation efter
helträdsutnyttjande ske.

• Askspridningens konsekvenser för floran är dåligt känd, bland annat är
tungmetallernas effekter otillräckligt utredda. Innan man vet mer bör
endast sådana givor spridas att man kompenserar för uttaget av närings-
ämnen som sker genom helträdsutnyttjande. Därmed innebär tungmetall-
tillförseln inte något nettotillskott till marken. Återföring av vedaska till
skogsmark kan accepteras om
- det endast sker där helträdsutnyttjande har ägt rum, med givor på ett till

tre ton per hektar
- askan sprids i form av granuler

• Om lövträdsinslaget i produktionsskogen ökar till följd av skogsenergi-
användringen är det enbart positivt.
- ökad avverkning av skyddsvärda biotoper som igenväxande hagar och

ängar, skogsholmar i jordbruksmark, skogsbryn, berg- och
rasbranter, lövbårder vid sjöar och vattendrag, lövkärr, raviner
samt gammal lövskog kan inte accepteras.

- en försiktig gallring av igenväxande hagar och ängar, skogsholmar i
jordbruksmark samt skogsbryn är övervägande positiv.

- om lövbestånd avverkas bör återskogningen också vara lövträd

• Skogsenergi med helträdsutnyttjande och spridning av vedaska och kalk
innebär en ökad störning för floran i produktionsskogen. Om rekomm-
endationerna i denna rapport följs, kan dock en förbättring av florans
situation komma till stånd samtidigt som användningen av skogsenergi
startar. En förutsättning för detta är att fler av de sällsynta elementen och
biotoperna lämnas kvar i produktionsskogen samt att inte utnyttjandet av
naturskogarna ökar. Det är också viktigt att låta delar av den triviala
produktionsskogen utvecklas naturligt.
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Consequences of forest energy for flora.

Summary

The decision to phase out nuclear power in Sweden has made it necessary
to consider relistic substitutes for energy production. An alternative
discussed in this report is forest energy, an exploitation of the tree tops,
branches and possibly needles and leaves at present left behind when trees
are harvested/The report examines the effects of forest energy on the field
layer vegetation, and includes whole-tree harvesting, liming, fertilization,
wood ash distribution and the importance of broadleaved trees.

• Whole-tree harvesting is negative for some of the vascular plant species,
and positive for others. Cowberry, bilberry and grasses are among the
favoured. It is though another disturbing force in the production forest
and can have a drastically negative effect on lichens, mosses and
decomposing fungi. Whole-tree harvesting can be accepted from the
viewpoint of the flora jf:
- between 10 and 30% of the slash of all thicknesses is left on the clearcut

area.
- hardwood stands or mixed stands with hardwood are excepted from

whole-tree harvesting
- dead lying or standing trees, a few broadleaved trees and old trees, are

left on the clercut area
If a suggestion to except 10 grown-up trees from all forestry activities
comes true, then whole-tree harvesting will be even more acceptabel



• Liming is a means of counteracting acidification caused by acidifying air
pollutions. Liming has some effects on the flora, especially it has a very
negative effect on lichens and mosses. Increased availability of nitrogen
that can follow liming, can be harmful to the flora, and also have other
negative environmental consequenses. Liming can be accepted |f:
- it only takes place where whole-tree harvesting has been used or where

acidifidation caused by air pollution has been observed
- the amounts are moderate - 2 to 4 tonnes/ha - and the liming material

has a rather large grainsize to avoid the most negative effects on
lichens and mosses

- it is unevenly distributed - about one quarter of the forest ground in
every hectare is left unlimed

- it is avoided in naturally acid stands and in stands with a special
vegetation

• Fertilization has negative effects on all the considered vegetation groups.
It can only be accepted as compensation for whole-tree harvesting, and no
more nitrogen must be added than is taken away in the harvest. In
Southern Sweden even the compensatory fertilazation should be avoided.

• The consequenses of wood ash distribution, for example the behaviour
of the heavy metals, are little known. Until more facts are presented, only
enough wood ash as to compensate for the loss through whole-tree
harvesting should be distributed. Wood ash distribution can be accepted if:
- it only takes place where whole-tree harvesting has been used, and in the

amounts of one to three tonnes/ha
- it is distributed as granules

• If the use of forest energy would lead to an increase of the broadleaved
tree ratio it would be positive. More old broadleaved trees and some
special stands including broadleaved trees have to be left out from
forestry in the future. If a broadleaved forest stand is felled, it should also
be replaced with broadleaved trees. A careful thinning of meadows,
pastureland and wood-edges is positive.

• Forest energy with whole-tree harvesting, and the distribution of
woodash and lime will mean an increased disturbance to the forest flora.
If the recommendations in this report is followed though, the situation
could be improved in the same time as the use of forest energy starts. The
conditions are that more of the rare elements and biotopes will be left, and
that felling of the natural forests will not increase. It is also important to
leave parts of the trivial production forest to develop naturally.



FÖRORD

Under SO-talets senare del har behovet av att diversifiera energiproduktionen ökat.
Bioenergin har fått förnyat intresse.

Vattentall har sedan 70-talet bedrivit forsknings- och utvecklingsarbete inriktat på
bioenergi. Vattenfall äger och driver dessutom biobränsleeldade anläggningar som
producerar värme och värme el. 1989 startades i projektform Vattenfall Bioenergi för att
klargöra vilken framtida roll biobränslen kan spela.

I styrelsebeslut formulerades följande mål tor projektet:

Vattenfalls mål inom bioenergiområdet är att klargöra ekonomi och potential för el- och
kombinerad el-värme-produktion i Sverige i ett långt tidperspektiv. Teknikutveckling blir
ett viktigt medel för att nå detta mål. Konceptens möjlighet att anpassas till olika
bränslen och mot marknader även utanför Sverige skall vara viktiga kriterier vid val av
utvecklingslinjer."

Utvecklingsarbetet bedrivs dels av specialister inom Vattenfall dels av forskare vid
högskolor och konsulter.

Viktiga inslag i projektet är det samarbete som sker med Södra Skogsägarna och
LRF/SLR.

Resultat från verksamheten redovisas bl a i rapportform. Denna rapport belyser
skousenermns konsekvenser för tloran.

Vattenfall AB oktober 1992
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Birgit Bodlund
VATTENFALL AB
Projekt Bioenergi
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INLEDNING

Biobränslenas roll i Sveriges energiförsörjning har fått allt större
uppmärksamhet under de senaste åren. Efter beslutet om en svensk
kärnkraftsavveckling har biobränslen ofta diskuterats som en tänkbar
alternativ energikälla. Riksdagens beslut om frysning av koldioxid-
utsläppen samt införandet av en koldioxidskatt från och med 1991 på
fossila bränslen har ytterligare ökat intresset för inhemska, fömybara
energikällor. En sådan energikälla är skogsbränsle, det vill säga hygges-
rester från röjning, gallring och slutavverkning i skog.

Denna rapport är en litteraturstudie om de effekter som uttag av skogs-
bränsle kan ha på skogsfloran - kärlväxter, mossor, lavar och svampar.
Främst diskuteras konsekvenserna av uttag av ovanjordiska skogsbränsle-
komponenter som toppar, grenar och gröndelar. Stubbar och rötter anses
idag inte intressanta att utnyttja för energiändamål och behandlas därför
inte. Vidare redovisas floraeffektema av några andra skogliga åtgärder
som kan bli aktuella vid ett ökat biomassautag ur skogen:
- spridning av aska, kalk och gödselmedel
- förändrat lövträdsinslag i skogsbruket

Rapportens syfte är att sammanställa kunskapen om effekterna på floran
av ovanstående åtgärder. Med denna kunskap som grund rekommenderas
vissa naturvårdshänsyn för att mildra effekterna på floran. Kunskaps-
områden som behöver utredas ytterligare definieras också.

Rapporten har kommit till på initiativ av Statens Vattenfallsverk (numera
Vattenfall AB), som har tilldelat medel för denna litteraturstudie med
kunskapsbidrag från Sveriges floraexperter.



HELTRÄDSITNYTTJANDE

Helträdsutnvttjande innebär att man vid slutavverkning transporterar bort
grenar, kvistar och eventuellt även barr och blad. För närvarande lämnas
detta kvar i skogen efter ingreppet. Skogsbränsle kan även tas ut vid
gallring och röjning men enligt Skogsstyrelsens nuvarande rekommend-
ationer får bränsle endast tas ut en gång per omlopp, vilket i praktiken
innebär att det sker vid slutavverkningen. Konsekvenserna för floran av
detta kan delas upp i tre delar, nämligen det uteblivna skyddet på hygget,
minskad tillgång till substrat för framför allt nedbrytande svampar samt
en minskning av näringsämnen och organiskt material i marken.

Stubbtäkt är för närvarande inte aktuellt av olika skäl, och bör heller
aldrig bli det eftersom det har ytterst negativa effekter på miljön (Ingelög.
1974, Kardell 1982). Konsekvenser av stubbtäkt kommer därför inte att
behandlas i denna rapport.

EFFEKTER PÅ VEGETATIONEN

Hyggesvegetationens sammansättning ändras av ett ökat biomassauttag
(tabell 1). Vissa typiska hyggesarter som hallon och dån missgynnas av
helträdsutnvttjande medan andra som till exempel lingon och björk
gynnas. Gräs. till exempel kruståtel, gynnas av ristäkt (Kardell, 1982.
Staaf och Berg, 1980) vilket leder til! ökad konkurrens mellan dem och
örter och bärris. Blåbär försvinner normalt nästan helt från kalhyggen
utom i relativt kraftiga nord- eller nordostsluttningar eller i höjdlägen,
särskilt i de norra och västra delarna av landet. På den typ av kalhyggen
där blåbär har möjlighet att finnas kvar i större utsträckning kan det
konkurreras ut av kruståtel, särskilt vid helträdsutnyttjande som gynnar
den sistnämnda (B. Olsson muntl.). Därmed är det osäkert om ristäkt
verkligen gynnar blåbär på lång sikt. Data i tabellen är insamlade högst
fyra år efter behandling.

Av de arter jag har data om kan förutom blåbär ytterligare tre räknas till
den mogna skogens arter, nämligen ekorrbär, harsyra och skogsstjärna.
Dessa tre missgynnas samtliga av helträdsutnyttjande (tabell 1), förutom
att de liksom blåbär missgynnas kraftigt av hygget i sig. Teoretiskt sett
borde de flesta skogsarter gynnas av att hyggesavfallet lämnas på hygget
där det ger beskuggning och ett visst skydd mot uttorkning och tempera-
turextremer. Det övervägande antalet hotade arter kräver skugga (T
Ingelög, muntl.).

Ur naturvårdssynpunkt är det avgörande vilka effekter man får på floran i
den uppväxande skogen, inte hyggesvegetationen i sig. Förutom ovan-
stående arter gäller det till exempel linnea, lummer och pyrola. Efter



hvsset följer vtterlisare en påfrestning för floran, nämlisen den täta
ungskogsfasen. Det är av absolut avgörande vikt att tillräckligt många
individer av varje skogsart överlever dessa båda omloppsfaser för att
kunna etablera sig i den mognande skogen.

Tabell 1. Arter som vid försök med ristäkt har visat sig gynnas
respektive missgynnas av behandligen.

GYNNAS AV RISTAKT
vårtbjörk, Betula pendula, 4
blodrot, Potentilla erecta. 4
blåbär. Vaccmium myrtilius. 2. 3.
kruståtel, Deschampsia flexuasa. 1
lingon.Vaccinium vitis-idaea. 1, 2.
mjölkört.Epilobium angustifolium.
piprör. Calamagrostis arundinacea.

4
. 3.4
3 .4
4
3

MISSGYNNAS AV RISTAKT
dån, Galeopsis spp. 1, 4
ekorrbär, Maianthemum bifolium.
hallon. Rubus idaeus, 1. 4
harsyra. Oxalis acetosella, 4
korsört, Senecio sp, 4
mjölkört, 1
skogsstjärna, Trienlalis europaea.
örnbräken. Pteridium aquilinium.

4

4
4

1=lngelög 1974
2=lngelög 1978
3=Kardell 1982
4=Kardell 1983

Kardell (1983) har i en undersökning som omfattar fyra år efter avverk-
ning och risborttagande funnit att skogsmossor skadas av helträds-
utnyttjande. Marklevande mossor kan överleva hyggesfasen i skydd av
avverkningsrester. Dessa skyddar då framför allt mot uttorkning. Lavar
är torktåligare och är ej lika beroende av skyddet som avverknings-
resterna ger. (Hallingbäck muntl.)

Wästerlund och Ingelög (1980/1981) gjorde ett försök i 15 år gamla
planteringar av tall och gran där avverkningen (15 år tidigare) hade skett
med respektive utan helträdsutnyttjande. De fann inga signifikanta skill-
nader mellan behandlingarna i biomassa och antal fruktkroppar hos större
svampar. Inte heller kvoten mellan mykorrhizasvampar och nedbrytande
svampar skilde sig signifikant. Diversitetsindex var högre på de ytor där
avverkningsresterna hade lämnats efter avverkning, och fruktkroppar av
mykorrhizabildaren Dermocyhe semisanguinea var vanligare på ytor med
helträdsutnyttjande.

ORSAKER TILL FÖRÄNDRINGARNA

Avverkningsrestemas viktigaste påverkan på kärlväxtfloran är troligtvis
skuggning samt skyddet mot uttorkning och temperaturextremer (T.
Ingelög, muntl.). På vanliga hyggen kan avverkningsresterna vara
placerade på olika sätt. Om avverkningen har skett med processor ligger
resterna på hygget i högar eller strängar emellan vilka det är tomt. Under
täta högar kan inga växter finnas men efter hand som hyggesresterna bryts
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ne.i invaderas högarna av en näringskrävande ruderatflora (H. Staaf. pers
comm). Ett ökat '.»ckage av nitrat är dokumenterat under sådana högar
(Rosén &. Lundmark-Thelin. 1987). Det är tänkbart att skogsväxter skulle
kunna överleva i smala zoner runt högarna, men jämfört med detta inne-
bär helträdsutnyttjande inte någon stor försämring, vilket det troligen gör
om jämförelsen görs med ett hygge där avverkningsresterna ligger mer
jämnt utspridda över hygget.

av alla svampar är destruenter, det vill säga de bryter ner organiskt
material. Större delen av dessa är generalister, trivs på många typer av
substrat. En del nedbrytarsvampar är dock specialister och är för sin
existens beroende av ved från vissa trädarter, av vissa stadier i nedbryt-
ning eller av växtsätt. Dessa specialister är hotade av helträdsutnyttjande
eftersom detta kan leda till att de mer sällsynta typerna av vedsubstrat
försvinner helt. Sårbarheten hos dessa svampar ökas också av att de kan
vara beroende av vilka svamparter som har föregått dem vid nedbrytning-
en av substratet. Detta får som konsekvens att om en art försvinner så kan
andra arter försvinna i brist på den första (Hallingbäck muntl.).

Hotade urskogssvampar som kräver tjocka gammelträd kan även överleva
på "reservsubstrat" som döda. tjocka grenar. Helträdsutnyttjande kan
därför leda till att artrikedomen minskar (Hallingbäck muntl.)

Mätningar i Danmark visar ett en tydlig trivialisering av den luftmätta
svampsporsammansättningen har ägt rum, vilket med största sannolikhet
tyder på en utarmning av antalet svamparter (Hallingbäck muntl.). Flera
tänkbara förklaringar finns till detta. Minskad tillgång på död ved och en
ökad kvävebelastning och markförsurning är de mest troliga (B.Nihlgård,
muntl.). Ändringen i sporsammansättningen kan också vara en effekt av
minskad fruktkroppsbildning, som blir följden av högt kvävenedfall
(Jansen & Dighton, 1990). "

Ungefär en tredjedel av de hotade arterna inom srupperna kärlväxter,
lavar, mossor och svampar är knutna till ädellöv og (Almgren et al
1984). Död ved av ädla lövträd är en verklig bristvara i skogsbruket, och
förekomsten av sådan ved är ytterst viktig för åtskilliga arter i den lägre
floran (T. Ingelög 1981).

Helträdsuttnyttjande kan vara ett sätt att minska kvävemängderna i skogs-
markerna. För att inte andra näringsämnen skall försvinna i samma
proportioner som kvävet bör återföring av aska i lagom doser ske. För
floran kan en sådan kväveinriktad skötsel vara positiv, eftersom kväve-
mättad mark gynnar kväveälskande arter, till exempel brännässla och
hallon, som på sikt kan konkurrera ut små och långsamväxande arter.



Mängden organiskt material i marken kan komma att minska med ett ökat
uttag av biomassa. Lundqvist et al (1991) fann dock ingen klar minskning
av humusmängden i marken. På Tönnersjöheden, 30 år efter försöksstart,
med helträdsutnyttjande i en kalavverkning och två gallringar, fanns
endast en tendens till minskad organisk halt i siktad jord. I åtta andra
försök med olika varianter av helträdsutnyttjande var mängden kol signi-
fikant lägre i behandlade ytor endast en gång, vid boniteten T24. De
övriga bonitetema var G20, G30 och T20.

Mängden organiskt material i marken påverkas även av humusnedbryt-
ningens hastighet. Vid ett försök i Ivantjärnsheden gick nedbrytningen av
mårlagret snabbare i sex försöksytor med helträdsutnyttjande än i ytor
med dubbla mängden hyggesavfall. Efter 3.5 år var halterna av både kol
och organiskt material lägre i humusskiktet i ytorna utan avverknings-
rester, men ingen skillnad kunde uppmätas i mineraljorden (Staaf och
Berg 1980). Det kraftigt utvecklade grästäcke, som uppkommer framför
ailt efter helträdsutnyttjande, kan med sin rotfilt fungera som en effektiv
fälla för frigjorda näringsämnen. Grästäcket skulle därmed förhindra ett
läckage av dessa och leda till att näringsämnen inte försvann utom räckhåll
för trädens rötter (Staaf 1983).

Vissa forskare uttrycker farhågor för att den minskning av halterna
organiskt material som helträdsutnyttjande kan leda till kan få allvarliga
konsenvenser för ekosystemet och floran på lång sikt. Man kan också
spekulera i att forna tiders frekventa skogsbränder starkt minskade
mängden organiskt material i det översta markskiktet och att skogsfloran
borde vara anpassad till en låg halt. Detta skulle i sådana fall främst gälla
stora delar av norra Sveriges barrskogar. Även människans insamling av
ved har bidragit till att hålla nere tillförseln av organiskt material till
skogsmarken (Kardell, 1983).

SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER

Avverkningsrester har betydelse för växters överlevande i hyggesfasen.
Borttagande av avverkningsresterna kan tänkas minska möjligheterna för
den mogna skogens arter att överleva hyggesfasen. Effekterna av hygget
mildras genom att man lämnar fler träd som skuggar, gör mindre hyggen,
gör avverkningen på vintern så att körskador undviks, lämnar en del av
hyggesresterna samt undviker hyggesrensning (det vill säga ta bort lövsly
etc) särskilt före avverkning. På detta sätt kan man i viss utsträckning
kompensera för helträdsutnyttjandets negativa konsekvenser för floran.

Efter hygget följer en period i skogsbruket med tät plant- och ungträds-
vegetation. Dessa två perioder innebär en mycket stor påfrestning för
floran. Därför måste villkoren för floran i skogsbruket bli bättre än nu.
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Jag tror dock att om man tar betydande naturvårdshänsyn kan denna för-
bättring ske samtidigt som utnyttjandet av skogsenergi kommer igång på
allvar. Eftersom både hygget i sig och ungträdsfasen har så stor effekt på
floran äi det relevant att studera den långsiktiga effekten av helträdsut-
nyttjande på floran för att få reda på dess relativa påverkan.

Minskande mängder näringsämnen och organiska ämnen i marken kan
påverka floran på sikt. Skogsstyrelsens restriktioner tar dock fasta just på
risken för brist på näring och organiska ämnen (Anonym, 1986), och det
som är bra för skogsproduktionen ar troligtvis bra även för floran i detta
avseende. Ur ekologisk synvinkel är det självklart att låta trädens grenar
ligga kvar på hygget tills barren respektive löven har ramlat av. Då
minskas uttransporten av näringsämnen från hygget avsevärt. Lövbestånd
bör avverkas vintertid då träden är avlövade. Efter helträdsavverkning
bör vedaska återföras till beståndet, dock endast i sådana mängder att det
komperserar för bortförandet av näringsämnen (se vidare i askkapitlet).
Eventuellt kan en annan praxis komma att gälla för hårt kvävebelastade
bestånd, till exempel att föra bort även barr och löv från hygget.

Helträdsutnyttjandets negativa konsekvenser för den lägre floran är
troligen det största naturvårdsproblemet, det som gör att brukningssättet
inte kan användas fullt ut överallt. Exakt hur man skall minska effekterna
bör utredas ytterligare, men i stora drag kan restriktionerna se ut som
följer. Ingenstans tas alla avverkningsrester bort, minst tio procent av
grenar i alla storleksklasser lämnas på alla hyggen. Upp till en tredjedel av
avverkningsresterna lämnas idag kvar på hygget (om inte den så kallade
träddelsmetoden används, då ingenting blir kvar) även vid helträdsut-
nyttjande, men detta kan vara grenar och kvistar av de minsta storleks-
klasserna. Större grenar måste också lämnas kvar. De avverkningsrester
som lämnas bör inte ligga i stora högar utan vara spridda över hygget.
Ädellövskogar och blandskogar med inslag av ädellöv undantas helt från
helträdsutnyttjande. En landskapstäckande planering för skogsbruk bör
upprättas som ser till att de bestånd som skall undantas helt eller delvis
från helträdsutnyttjande finns biologiskt relevant fördelade i landskapet.
Det gäller både rumslig och tidsmässig fördelning.

Lågor, torrakor och gamla träd är en stor bristvara i dagens skogsbruk
och denna brist är orsaken till många växt- och djurarters tillbakagång.
Utnyttjandet av skogsenergi får absolut inte leda till att ännu färre av
dessa element lämnas i skogen. Tvärtom är det av yttersta vikt att i fram-
tiden lämna mer än vad som sker idag. Ett förslag är att lämna en grupp
om tio vuxna träd/ha vid avverkning (Ingelög & Lennartsson 1991). På
detta sätt skulle inte endast de få kvarvarande lokalerna med lång kon-
tinuitet sparas, utan nya refugier skulle också skapas och finnas med jämna
mellanrum i produktionsskogen. Dessa refugier skulle sedan untantas från



-t-
13

alla skogsbruksåtgärder i framtiden. De skulle troligen täcka behovet av
både död ved och gamla levande träd.

Helträdsutnyttjande innebär en ytterligare störning för floran i
produktionsskogen, och kan ha en mycket negativ effekt på lavar, mossor
och nedbrytande svampar. Helträdsutnyttjande (inte stubbrytning) kan
dock accepteras ur florans synvinkel om

- mellan 10 och 30 % avverkningsrester av alla grovlekar lämnas
kvar på alla hyggen

- de grenar som skall tas bort får ligga kvar på hygget tills barr och
lov har ramlat av

- ädellövskog och blandskogar med ädellöv undantas från
helträdsutnyttjande

- lågor, torrakor, enstaka lövträd och gamla träd lämnas på hygget

Om förslaget att lämna tio vuxna träd/ha förverkligas blir helträds-
utnyttjande än mer acceptabelt ur florans synvinkel.

KUNSKAPSLUCKOR

Man vet idag ytterst lite hur om helträdsutnyttjande inverkar på florans
möjlighet att överleva ett helt produktionsomlopp. För att ta reda på det
krävs dels ytterligare kartläggning av hur hela skogsbruket, framför allt
ungskogsfasen och hygget i sig, påverkar floran. Dels krävs långsiktiga
studier av helträdsutnyttjande.

Det är uppenbart att redan idag är död ved i skogen en bristvara och att
många arter är på tillbakagång av denna anledning. För att kunna hindra
denna tillbakagång måste mer grov död ved sparas. Vad som bör utredas
ytterligare är vilka typer av ved som man behöver spara, i vilken mängd
den måste sparas och med vilken fördelning i landskapet detta måste ske
för att olika organismer skall kunna sprida sig däremellan. Hellre än att
vänta tills alla fakta har tagits fram, bör man börja någonstans, till
exempel med Ingelögs & Lennartssons förslag om att spara 10 vuxna
träd/ha.

En minskande halt av organiskt material i marken är något man speku-
lerar över idag. Man bör ytterligare utreda om det sker någon betydande
minskning vid helträdsutnyttjande och vad det i sådana fall har för
konsekvenser för floran.

Mycket långsiktiga försök krävs för att klarlägga ovannämnda effekter.
De helträdsförsök som redan är etablerade bör fortsätta behandlas och
studeras för att man skall få kunskap om långtidseffekterna.
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KALKMNG AV SKOGSMARK

Kalkning är ett sätt att motverka de negativa effekterna av den kraftiga
markförsurningen som har ägt rum i skogsmarken de senaste 20-50 åren
(Hallbäcken & Tamm 1986, Falkengren-Grerup, 1987). Minst 50 % av
denna minskning kan hänföras till depositionen av försurande ämnen
(Berdén et al 1987). Kalkning höjer sura markers pH och ökar markens
förmåga att motstå fortsatt syradeposition. Det är därför ett medel för att
upprätthålla en långsiktig skogsproduktion fram till dess att utsläppen av
försurande ämnen minskar till acceptabla nivåer. Kalkning tas upp i denna
rapport av tre skäl. För det första är upprätthållandet av skogsproduktion-
en är en viktig fråga när man diskuterar skogsbränsle. För det andra kan
kalk tillsammans med andra amen - så kallad vitalisering - vara ett sätt att
motverka den ökade försutningen och förlusten av näringsämnen efter
helträdsutnyttjande. För det tredje kan resultat från kalkningsförsök
användas till slutsatser om askåterförselns påverkan på floran.

Försurningen får bl a till följd en ökad utlakning av baskatjoner - bland
dem de viktiga näringsämnena kalium, kalcium och magnesium - från de
översta markskikten. Samtidigt deponeras stora mängder kväve i skogs-
markerna. Detta tillsammans med vissa andra påfrestningar leder till
obalans i trädens interna näringsbalans, nedsatt vitalitet. Av den anled-
ningen vill man tillföra ett pH-höjande medel som även innehåller de
näringsämnen som det råder brist på. Man vill åstadkomma en närings-
balans som på lång sikt höjer trädens förmåga att motstå stressfaktorer
(Liljelund et al 1990). Detta kallas (skogs)vitalisering. Vitalitetsforsk-
ningen i Sverige är ännu ny och inga undersökningar är gjorda om hur
vitaliseringen påverkar floran. Liknande effekter som efter kalkning är
rimligt att vänta sig.

En följd av höjt pH är att både kvävemineraliseringen och nitrifikationen
kan öka. Kvävemineralisering är den mikrobiella nedbrytningen av organ-
iskt kväve i forna och humusskikt till ammonium, växternas huvudsakliga
kvävekälla i fattiga till normalrika svenska skogar. Nitrifikation är den
mikrobiella omvandlingen av ammonium till nitrat. Denna ökade tillgång
på oorganiskt kväve som i vissa fall uppstår efter kalkning kan ha större
effekt på floran än en direkt pH-effekt. Nitrat är lättrörligt i marken och
kan därför läcka ut i yt- och grundvatten vilket är ett stort och troligtvis
växande miljöproblem. Kvävemineraliseringen i skogs- och åkermark har
ofta ökat i kalkningsförsök. Ibland har den dock minskat, detta har då
förklarats med en immobilisering i mikroorganismerna. Många lab- och
fältförsök har visat på större nitrifikation efter kalkning. Fältförsöken
som visat detta är främst mellaneuropeiska men även nordiska exempel
finns. (Nihlgård och Popovic 1984). Låg kol/kväve-kvot är en förutsätt-
ning för nitrifikation (Richards, 1987), vilket innebär att risken för
nitrifikation är ytterst liten i mårhumus.
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EFFEKTER PÅ VEGETATIONEN

Kärlväxter

Försök med kalkning i föryngringshuggen bokskog i mellersta Skåne visar
att artantalet var signifikant större i de kalkade än i de okalkade ytorna sju
år efter behandling. Undantagna var ytorna med hög kalkgiva, 10 ton/ha,
på den rikaste lokalen där artantalet var mindre än i kontrollytorna.
Ärenpris (Veronica officinalis), sälg/gråvide (Salix caprealcinerea) och
majbräken (Athyrium filix-femina) hade signifikant större förekomst på
kalkade ytor. Många arter hade en tendens att förekomma oftare på
kalkade än på okalkade ytor, till exempel ängsfryle (Luzula multiflorä)
ekbräken (Gymnocarpium dryopteris) revlummer (Lycopodium
annotinum) och hallon (Rubus idaeä). Inga arter visade en signifikant
negativ reaktion på kalkningen (Hallbäcken et al, in prep).

38 år efter kalkning och i andra generationen granskog efter behandling
hade artantalet fördubblats på kalkade ytor i ett försök i Dalby i Skåne.
Ett flertal arter uppvisade tydliga positiva respektive negativa reaktioner
på kalkning (tabell 2). Kalkningsmedlet var dels kalciumkarbonat och dels
densamma med tillskott av organiskt material, fosfor och magnesium,
givorna var 3 till 12.5 ton/ha (Nihlgård et al, in prep).

Tabell 2. Arter som hade tendens till större respektive mindre
förekomst i kalkade än i okalkade ytor i Dalbyförsöket.

Större förekomst
Rallarros
Bergdunört
Hallon
Druvfläder
Rönn
Brännässla
Ärenpris
Viol
Gökärt
Harsyra
Kortbladig gräsmossa
Thujamossa

Mindre förekomst:

Epilobium angustifolium
Epilobium montanum
Rubus idaeus
Sambucus racemcsa
Sorbus aucuparia
Urtica dioica
Veronica officinalis
Viola sp
Lathyrus montanus
Oxalis acetosella
Brachythesium curtum
Thuidium tamariscium

Stenmåra Galium saxatile
Ekorrbär Maianthemum bi folium
Blåbär Vaccinium myrtillus ,
Bergklomossa Hypnum cupressiforme I



16

I ett kalk- och bevattningsförsök i tallskog i Tyskland hade inte fältskiktets
artsammansättning ändrats påtagligt efter två år. Dock hade druvfläder
(Sambucus racemosa) och skogsnarv {Moehringia trinervia) invandrat
sporadiskt på de ytor som var både kalkade och bevattnade. Båda arterna
tyder enligt författarna på mtrifikation och frisk jord. Kalkning i kombi-
nation med bevattning ledde till att harsyra (Oxalis acetosella) fick högre
täckningsgrad. Den fick också högre bladvikt och längre skott vid de be-
handlingarna, medan blomningen inte påverkades. Storleken på givorna
anges inte i artikeln (Rodenkirchen 1986).

Schliiter (1966) rapporterar om invandring av ett stort antal arter i ett
kalkförsök i tallskog 10 år efter kalkning med givoma 3, 5 och 10 ton
bränd kalk/Tia. De kalkade ytorna var gröna och frodiga medan vegeta-
tionen på de obehandlade ytorna mest utgjordes av surhetståliga moss-
arter. Dessa fanns kvar på de kalkade ytorna, ibland med något mindre
abundans. Arterna som hade invandrat var till övervägande del kväve-
älskande, men en del arter som föredrar friskare marker fanns också.
Många av de tillkomna arterna förekommer normalt i lövskog.

Odlingsförsök i Finland med lingon {Vaccinium vitis-idaea) i lxlm ytor,
visade att kalkning av mineraljordssubstrat med lugångs-pH 6.4 gav min-
skad vegetativ tillväxt och gulnade skott. Bärproduktionen minskade, del-
vis beroende på att bärstorleken minskade. Givan var 6 respektive 12 kg
dolomitkalk/m3 jord. Kalkning av torvjordssubstrat med utgångs-pH 4.4
gav oklara resultat med en tendens till minskad vegetativ tillväxt och
minskad bärproduktion. NPK-gödsling med 0.5 eller 1 ton/ha gav ökad
tillväxt och bärproduktion. Tillsammans med kalkning blev ökningen
betydligt mindre (Lehmushovi & Hiirsalmi 1973).

Thurston (1969) fann vid en utvärdering av ett över 100 år gammalt
kalknings- och gödslingsförsök på ängsmark i England att alla arter som
fanns på de behandlade ytorna också fanns på de obehandlade. Några arter
fanns endast på obehandlade ytor.

Ovanstående resultat tyder på att få undersökta kärlväxtarter reagerar
negativt på kalkning. Den långsiktiga effekten kan dock bli att de växter
som gynnas konkurrerar ut dem som inte gynnas. Detta gäller troligtvis i
än högre grad om kalkningen ger upphov till en ökad kvävemineralisering
och nitrifikation, eller om kvävenedfallet är betydande. Då gynnas stora,
kväveälskande arter som på sikt hotar att konkurrera ut mindre, mer
långsamväxande arter, t ex bärrisen.

Markförsurning orsakad av luftföroreningar är idag ett hot mot floran i
södra och västra Sverige. Cirka 100 arter av kärlväxter, ett tiotal skogs-
levande mossarter och ett trettiotal skogslevande lavarter bedöms vara i
riskzonen, (Fiskesjö & Ingelög 1985). Författarna vill trots detta inte
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rekommendera kalkning som floravårdsåtgärd på grund av de skadeverk-
ningar på floran som kalkning kan ge.

I de flesta typer av sydsvensk lövskog är den ursprungliga fältskiktsfloran
anpassad till ett högt pH, och en måttlig kalkgiva med grovkoming kalk
borde där vara mer positiv än negativ. I boreal barrskog finns många
arter som är konkurrenssvaga och långsamväxande och som kan tänkas
påverkas i den ändrade konkurrensen efter kalkning. Bland dem finns
många arter som är beroende av sura marker, till exempel vitsippa
(Anemone nemorosa) och skogsstjärna (Trientalis europaea)(G. Tyler,
muntl.).

Mossor och lavar

Nihlgård och Popovic' (1984) skriver att många skogs- och myrmossor
samt skogslavar är känsliga mot kalkning. Författarna nämner också att
redan Tiberg (19C6) kände till att framför allt Sphagnum och lavar
"bränns bort" av kalkning. Detsamma hävdas av Hallingbäck (muntl.) som
menar att både renlavar (Cladonia spp) och vitmossor [Sphagnum spp) är
mycket känsliga för kalk.

Schliiter (1966) och Rodenkirchen (1986) fann inte någon uttalad negativ
effekt på mossor i sina undersökningar. Inga lavar fanns med i dessa
undersökningar.

I ung tallskog behandlad med 5 ton kalk/ha hade täckningsgraden av gulvit
renlav {Cladonia silvatica), grå renlav (C. rangiferina)och islandslav
(Cetraria islandica) minskat signifikant. Inga signifikanta skillnader kunde
noteras för mossor. I fyra försök i äldre tallskog på fattig mark med
kalkgivan 10 ton/ha fanns stor fransmossa, kammossa (Ptilium crista-
castrensis), nickmossa (Pohlia nutans) och syllav (Cladonia cornuta) endast
i kontrollytor, ej i kalkade ytor efter 21 år. Vågig kvastmossa (Dicranum
polysetum) och björnmossa (Polytrichum commune) fanns tvärtom endast
i kalkade ytor men ej i okalkade. I en äldre granskog med
behandlingstiden 23 år och kalkgiva 10 ton kalkstensmjöl/ha fanns
nickmossa, naggbägarlav (Cladonia fimbriata) och kvastmossan
(Dicranum fuscesens) endast på kontrollytor. Väggmossa (Pleurozium
schreberi) hade signifikant lägre täckningsgrad på de kalkade ytorna. Vid
en vegetationsundersökning av granskogsförsöket året efter behandling
befanns mosstäcket vara brungrönt och många mossplantor vara döda. I
ett försök med gran- och tallblandskog med behandlingstiden 68 år och
givorna 3, 5 och 8 ton/ha noterades en generell minskning av lavtäcket
efter kalkning. Framför allt tre arter tenderade att minska: gulvit renlav,
grå renlav och vit renlav (C. alpestris). Av mossorna verkade väggmossa
öka medan Dicranum scopharium och D. undulatum verkade minska.
Upprepningar saknades (Hallbäcken et al, in prep).
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Det man vet om kalkningseffekter på lavar och mossor kommer uteslut-
ande från parcellförsök med små försöksytor. Det är tänkbart att de lav-
och mossarter som har visat sig reagera negativt men inte försvunnit helt,
eller har uppvisat icke mätbara negativa reaktioner, i själva verkat har
slagits ut av kalkningsingreppet men senare kunnat invandra igen eftersom
spridningskällor har funnits bara några meter bort. Om kalkning blir
aktuellt för att upprätthålla en godtagbar markstandard och trädpro-
duktion kommer kalkningen att ske i en helt annan skala. Om kalkning
sker heltäckande och traktvis finns inga spridningskällor på nära håll.
Lavar som slås ut av kalkning kan i så fall inte återkolonisera trakten på
lång tid. Tillsammans med andra skogliga ingrepp, t ex kalavverkning,
kan det få drastiska effekter på lavar och mossor. Det finns många lav-
och mossarter som sprider sig dåligt (Hallingbäck muntl.).

Svampar

Två franska undersökningar av ett kalkningsförsök i bokskog som start-
ades 1972 behandlar effekterna på dels infektionsgrad av ektomykorrhiza
och dels på fruktkroppar av olika sorters svamp. Givan var 1,5 ton
CaO/ha.

Kalkning hade efter 9 år inte haft någon stor inverkan på mykorrhizaföre-
komsten, som behandlades på gruppnivå, ej artnivå. Trädens finrotsspetsar
minskade i antal men var fortfarande samtliga infekterade av mykorrhiza.
Den minst frekventa gruppen mykorrhiza hade ökat sin andel av före-
komsten något, i övrigt hade ingen förskjutning av antalet ägt rum på
gruppnivå. (Blaise & Garbaye 1983).

Av de 15 svamparter som förekom i så stort antal i försöket att de utgjor-
de ett statistiskt underlag, visade alla en större eller mindre ökning av
antalet fruktkroppar sex år efter kalkning. Av de acidofila arterna som
förekom i mindre mängd i försöket var det endast en som verkade ha
minskat något, de övriga förekom i samma antal eller verkade ha ökat
något (Garbaye et al 1979).

Erland och Söderström (1990a) gjorde ett labförsök med mykorrhiza och
tallplantor som odlades i humusjord som behandlats med CaO i olika
givor. Det visade att andelen infekterade rötter ökade från 70% vid pH 4
till nära 100% runt pH 5. Sedan minskade infektionsgraden lineärt till ett
minimum på knappt 40% vid pH 7.5. Fem grupper av mykorrhiza ur-
skildes. Dessa hade olika pH-optimum och abundans men alla förekom i
hela pH-intervallet utom en art, Piloäerma croceum, som inte fanns vid
pH högre än 6.2.
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I ett annat försök planterades tallplantor ut i försöksytor i tallskog
behandlad med kalk (2 och 5 tonyha) respektive vedaska (3 och 7.5
ton/ha). Fyra månader efter plantering studerades mykorrhizasvampama
som hade infekterat plantorna. Alla typer av hyfer fanns i alla behand-
lingar. En svamp var dubbelt så vanlig i kalkbehandiingen som i både
kontroll och askbehandling och en svamp förekom signifikant mer i kalk-
leden än i askleden (Erland och Söderström 1990c).

Fiedler och Hunger (1963) undersökte kalkeffekter på fruktkroppar av
svamp i ett 70-årigt granbestånd, 9 år efter kalkning. Försöket var gjort i
tre upprepningar med dolomit som kalkmedel i en mycket stor giva, 16
ton/ha. Artantalet av mykorrhizabildande och tränedbrytande svampar
hade minskat efter behandling. Biomassaproduktionen hade minskat ännu
mer.

I ett kalkningsförsök i 76-årig granskog med givan 4 ton dolomitkalk/ha
fann Agerer (1989) att mykorrhizasvamparnas fruktkroppsproduktion
minskade till en sjättedel på den kalkade ytan jämfört med den okalkade.
På två ytor som både kalkades ocn bevattnades var fruktkroppsantalet bara
en tiondel på den kalkade jämfört med den okalkade ytan. Försöket
gjordes utan upprepningar varför resultatet inte är statistiskt säkerställt.

Kuyper (1988) undersökte kalkade ytor i ett 25-årigt tallbestånd i Holland.
Han fann fruktkroppar av 8 arter ektomykorrhiza i kalkade ytor jämfört
med 18 arter i kontrollytor. pH var 6 respektive 4.

Lehto (1984) undersökte mängden mykorrhizarötter i ett tallbestånd efter
kalkning. En pH-ökning med två enheter (pH 3.2-3.4 till 4.6-5.6) ändrade
inte det totala antalet mykorrizarötter signifikant, men tre arter av sju
minskade efter behandling och tre ökade.

Ovanstående tyder på att kalkning och troligen också askbehandling har en
större effekt på mykorrhizans fruktkroppar än på mängden infekterade
rötter. Minskat antal fruktkroppar har en negativ inverkan på svamparnas
spridningsförmåga men i vilken utsträckning är inte utrett.

I sin sammanställning om luftföroreningseffekter på mykorrhiza rapport-
erar Jansen & Dighton (1990) att även försurning kan ha negativa effekter
på mykorrhizans rotaktivitet.
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SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER

Få undersökta kärlväxtarter verkar reagera negativt på kalkning. Flertalet
skogsväxter är dock relativt sällsynta varför många arter inte har före-
kommit i gjorda undersökningar. Vissa arter ökar i förekomst efter
kalkning. Detta kan vara positivt när det gäller sällsynta och hotade arter,
men konsekvenserna kan också bli negativa. De arter som ökar efter kalk-
ning kan konkurrera ut de som inte gynnas. Denna risk är särskilt stor i
södra och västra delarna av landet där förutsättningar finns för nitrifika-
tion och där kvävenedfallet är stort. Där verkar effekterna på kärlväxt-
floran vara mer drastisk än på andra håll och stora, kväveälskande arter
gynnas som hotar att konkurrera ut mindre, mer långsamväxande arter.

Kalkning har kraftigt negativa effekter på framförallt lavar, mossor och
mykorrhizasvamparnas fruktkroppar. Lavar och mossor kan drabbas på
tre olika sätt, för det första genom en direkt bortbränning av individerna
vid kalkningen, för det andra genom om de missgynnas av höjt pH och för
det tredje om kalkningen gynnar vissa kärlväxtarter kraftigt kan dessa
konkurrera ut lavar och mossor. Av dessa effekter är troligen den första
den mest betydelsefulla särskilt som lavar och mossor växer mycket lång-
samt.

Kalkning och vitalisering av skogsmark bör endast ske i områden där en
luftföroreningsbetingad markförsurning har konstaterats. Det borde där
vara ett mål att kompensera för näringsämnesbrist till följd av utlakning
samt att långsamt höja pH till nivåer som fanns för flera decennier sedan,
ungefär 1 pH-enhet. Kalkgivorna bör med hänsyn till bland annat floran
vara måttliga, 2-4 ton/ha, och kalkningsmedlet bör vara grovkornigt.
Bestånd med skyddsvärd flora bör inte kalkas alls. Skyddsvärd flora kan
också missgynnas av försurningen, men eftersom Fiskesjö & Ingelög
(1985) i sin utredning om floran och försurningen avråder från kalkning
som floravårdande åtgärd bör man tills vidare avstå från detta.

Negativa effekter av kalkning på floran borde kunna minskas om kalk-
ningen sker mosaikartat, ungefär en fjärdedel av marken på ett hektar
lämnas okalkad. De områden som inte blir kalkade blir refugier för arter
som slås ut av kalkning, framförallt lavar, mossor och mykorrhizabild-
ande svampar. Återkolonisation av kalkade områden kan ske när den
första chockartade effekten av kalkning är över. De arter som för en
tynande tillvaro på marker som har blivit surare än arternas egentliga
krav, kan efterhand få ökad frekvens och vitalitet på de kalkade markerna.

Kompensation för höjt näringsuttag och försurning till följd av helträds-
utnyttjande bör ske i form av vitalisering när inte askan räcker till. Givor-
na bör vara sådana att de inte innebär någon nettohöjning av pH och



näringsstatus, bara en kompensation för uttaget. I norra Sverige innebär
detta även en kompenserande kvävegiva

Skogstyper som är naturligt fattiga med lågt pH har en flora som är
anpassad till dessa förhållanden. Sådana marker bör undantas generellt
från kalkning. Det gäller även marker som domineras av lavar och
mossor som t ex:
-Lavtallskogar, torra marker med tunt jordtäcke, naturligt sura,
domineras av renlav i bottenskiktet.
-Sumpgranskog med vitmossa i bottenskiktet (Hallingbäck muntl.).
Kalkning bör heller inte förekomma i sumpskogar eller vid bäck- och
sjökanter.

Kalkning och vitalisering av skogsmark kan accepteras om
- det endast sker som kompensation för helträdsutnyttjande

cch/eller där luftföroreningsbetingad försurning har konstaterats
- givorna är måttliga - två till fyra ton per hektar - och sprids i

form av granuler/kross
- det sker mosaikartat - ungefär en fjärdedel av marken på ett
hektar lämnas okalkad

- områden med skyddsvärd flora och naturligt sura marker
undantas från kalkning

KUNSKAPSLUCKOR

De flesta av den mogna skogens arter är relativt sällsynta, ingen under-
sökning om kalkningseffekter behandlar dem. Samtidigt är det kanske på
dessa arter det är viktigast att undvika negativ påverkan.

Man vet litet om hur mykorrhiza påverkas av kalkning, och ännu mindre
hur samspelen mellan olika organismer, till exempel mykorrhiza och fält-
skiktet, påverkas.



GÖDSLING AV SKOGSMARK

Kväve är ett av de viktigaste näringsämnena i det skogliga ekosystemet.
Det försvinner vid förbränning av skogsbränsle och finns därför inte kvar
i vedaskan som eventuellt kommer att läggas ut för att kompensera
näringsförlusten. Därför behöver en särskild kompensationsgödsling med
kväven ske efter helträdsutnyttjande. Tankar har också funnits om att
utöka kvävegödslingsverksamheten för att öka produktionen av biomassa
till skogsbränsle.

EFFEKTER PÅ VEGETATIONEN

Kellner och Mårshagen (1991) rapporterar om att risvegetation gick över
till vegetation dominerad av höga, snabbväxande örter i tyska tallbestånd
och i ett belgiskt granbestånd när de gödslades med ganska höga kväve-
doser, 720 respektive 400 kg N/ha. I studier med lägre gödselgivor, fort-
sätter författarna, skedde inte denna förändring av vegetationstyp. I dessa
studier skedde bara kvantitativa förändringar av de ursprungliga arterna,
eller koloniserade nya arter utan att bli dominerande. I de fall nya arter
hade blivit dominerande var de nya dominanterna alltid högväxta, hade
effektiv fröbank eller fröspridning samt spreds också effektivt med
rhizom (bergrör (Calamagrostis epigeios), mjölkört (Epilobium
angustifolium). hallon (Ruhus idaeus) och brännässla (Urtica dioica)).
Normalt vid kvävegödsling var au höga örter och gräs gynnades och att
låga risväxter missgynnades. Om gräs och örter saknades på lokalen ökade
dock risväxterna. Lavar minskade generellt efter kvävegödsling. Det
gjorde även mossor, om dessa dominerade bottenskiktet från början. Om
bottenskiktet dominerades av lavar ökade istället mossorna.

I ett gödslingsförsök i ett cirka 15 år gammalt tallbestånd i Jädraås var
kvävegivorna 80 kg/ha fördelade på sju år, och andra essentiella närings-
ämnen i proportion till kvävet. Mjölkört ökade på de gödslade ytorna.
Lingon ökade på alla ytor men relativt mer på de gödslade, medan ljung
minskade svagt på de gödslade ytorna. På ytor som var både gödslade och
bevattnade ökade mjölkört mycket kraftigt och lavtäcket minskade, tro-
ligtvis som en följd av den ökade beskuggningen. Någon sådan minskning
visade sig inte på de enbart gödslade ytorna. På de gödslade ytorna
minskade mossorna Dicranum polysetum och Pleurozium schreberi medan
Pohlia nutans snabbt ökade i täckningsgrad. (Persson 1981).

I ett kvävegödslingsförsök påverkades generellt sett bladlavar negativt
medan busklavar inte var lika känsliga. Gräsarter gynnades medan
orkidén knärot omedelbart efter gödsling minskade med ungefär en
tredjedel. Inga lav- eller mossarter verkade helt försvinna efter endast en
gödsling. Normalt avklingade reaktionerna efter tre till fem år. Vid så



kallad omdrevsgödsling är marken redan mer eller mindre kvävemättad
varför effekterna på floran blir betydligt mer drastiska. (O. Kellner.
muntl.).

Lavar där algkomponenten är kvävefixerande blågröna alger är mycket
känsliga för kvävegödsling (T. Hallingbäck, muntl.).

Två franska undersökningar av ett gödslingsförsök i bokskog behandlar
effekterna på dels hyfer av ektomykorrhiza och dels på fruktkroppar av
olika sorters svamp 5 år efter behandling. Givoma var 200 kg NH4NO3,
250 kg P2O5, 150 kg K2O respektive 1 500 kg CaO. Vid gödsling med
NPKCa minskade antalet mykorrhizarötter i de översta 30 cm av marken
med hälften, och en kraftig minskning i förhållande till finrotsvikten
skedde också. En stark förskjutning av antalet skedde på gruppnivå (Blaise
& Garbaye 1983). Av de 15 svamparter vars fruktkroppar förekom i så
stort antal i försöket att de utgjorde ett statistiskt underlag, visade alla en
större eller mindre ökning vid gödsling (Garbaye et al 1979).

Jansen & Dighton (1990), rapporterar i en sammanställning av ett stort
antal försök med mykorrhiza att framför allt fruktkroppsproduktion men
även rotaktivitet minskar vid höga gödselgivor och hög kvävedeposition.
Minskningen är större i mellangamla och gamla bestånd än i unga. Effekt-
erna är kraftigare på torra och på fattiga jordar och större på mulljordar
än på mårjordar. Tre försök med balanserad NPK-giva ökade mängden
fruktkroppar.

SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER

Kvävegödsling har en kraftig negativ effekt på såväl kärlväxter som lavar,
mossor och mykorrhizabildande svampar. Dels finns det vissa arter och
grupper som direkt missgynnas av gödsling, dels konkurrerar stora,
kväveälskande arter ut de som inte gynnas av gödsling. Sett ur floristisk
synvinkel borde ingen kvävegödsling av skogsmark ske. Gödsling av
bestånd med skyddsvärd flora måste definitivt undvikas. Om gödsling sker
bör det inte ske på för stora områden samtidigt, vissa ytor måste lämnas
opåverkade där en konkurrenssvag flora kan finnas kvar. Minsta givor
som anses ekonomiskt möjligt bör eftersträvas. Omdrevsgödsling får inte
förekomma.

Kompenserande kvävegödsling efter helträdsutnyttjande innebär små
givor jämfört med vanlig skogsgödsling, och det är svårt att säga hur
effekterna på vegetationen blir. Givoma får inte vara större än att de nätt
och jämnt kompenserar för förlusten vid uttaget av biomassa.
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Vid hög kvävedeposition kan marken bli mättad på kväve med nitratut-
lakning'som följd (Driscoll et al 1989. Haus et al 1989). Detta kommer
troligtvis att bli ett kännbart problem i framtiden - både för grundvattnet
och därmed dricksvattnet samt för havsmiljön (Ingelög 1988). På vissa
håll i södra Sverige har sådant läckage redan konstaterats (Westling 1990,
Wiklander et al 1991). Kvävegödsling för att kompensera den ökade
förlusten vid helträdsutnyttjande bör därför inte ske i Sydsverige.
På grund av den höga kvävebelastningen i södra och västra Sverge, bör
större delen av Götaland och delar av Svealand helt undantas från kväve-
gödsling.

Kvävegödsling kan endast accepteras som kompensation för förluster i
samband med helträdsutnyttjande, ingen överkompensation får ske.
I södra Sverige bör inte heller kvävekompensation efter helträdsutnytt-
jande ske.

KUNSKAPSLUCKOR

Större kunskap behövs om hur floran, inte minst mykorrhizan, påverkas
av små kvävegivor.



2 5

ÅTERFÖRING AV VEDASKA TILL SKOGSMARK

I områden där helträdsutnyttjande tas i bruk och på de marker där försur-
ningen lett till att näringsämnen lakats ut från de översta markskikten, kan
vedaskan vara ett sätt att återföra växtnäring till marken. Därmed skulle
även den försurande effekten av ett ökat biomassauttag motverkas (Rosén,
1988). Detta gäller endast ren vedaska utan inblandning av andra
förbränningsprodukter än svenskt, obehandlat trä.

Sammansättningen av vedaskan har naturliga proportioner, merparten av
alla mineralämnen utom kväve finns kvar efter förbränning, dock endast
en bråkdel av kolet. Det innebär även att tungmetaller finns kvar i askan.
Vid måttliga askgivor blir tillförseln av tungmetaller och andra ämnen
likvärdig med den naturliga processen då trädet genom sina rötter tar upp
tungmetaller och andra ämnen från djupare markskikt, en upptransport
sker till ovanjordiska träddelar och ämnen återförs till det översta mark-
skiktet när trädet dör och bryts ner. Skillnaden, och problemet, ligger i att
finfördelad aska återför salter och tungmetaller och höjer pH många
gånger snabbare än den naturliga nedbrytningen.

EFFEKTER PÅ VEGETATIONEN

Hittills är ytterst lite känt om vedaskans effekter på floran och även på
andra delar av ekosystemet. Vad gäller den pH-höjande effekten kan
resultaten från kalkningsförsök användas. Liksom efter kalkning finns en
möjlighet att kvävemineraliseringen och nitrifikationen ökar, vilket är
negativt, framför allt i södra Sverige (se vidare i inledningen till
kalkkapitlet).

Vid spridning av finfördelad kalk och aska "bränns" träd- och mark-
levande kryptogamer bort (Nihlgård & Popovic1, 1984). Det är troligtvis
en salteffekt snarare än en pH-effekt (G. Tyler muntl.). Om spridningen
av aska sker i form av granuler undviks dessa skador utom då en granul
hamnar direkt på en växtdel. Granulering av askan innebär även att den
pH-höjande effekten samt samt tillförseln av salter och tungmetaller sker
successivt.

Att tungmetallerna kan utgöra ett problem vid större givor visar Bramryd
(1985) i försök på åkermark. Tungmetallhalterna steg drastiskt i marken
efter höga askgödselgivor. Upptag av kadmium, nickel och bly ökade 2-3
ggr i korn och potatis med en vedaskgiva på 10 ton/ha. Vid samma
vedaskegiva i salixodlingar ökade framför allt upptaget av kadmium och
koppar, utan att komma upp i en fördubbling av värdena.G. Tyler
(muntl.) menar att den största risken med tungmetallerna för kärlväxt-
floran är inte den direkta giftverkan eftersom gruppen är relativt okänslig
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mot tungmetallförgifting. Andra delar av skogsekosystemet, t ex mark-
mikroorganismer och mykorrhiza, kommer att reagera först. Störningar i
dessa system kan sedan ha en indirekt effekt på floran.

Silfverberg och Issakainen (1991) undersökte effekterna av vedaskegöds-
ling på kemisk sammansättning och vikt hos blåbär (Vaccinium myrtillus),
lingon (V. vitis-idaea), odon (V. uliginosum) och hjortron (Rubus
chamaemorus). Undersökningen utfördes i fält och bären hade växt på
mineraljord. 2-3 månader efter behandlingen, 10 ton björkvedsaska per
ha, hade koncentrationen av mangan, kalcium och magnesium i blåbär och
lingon minskat, medan halterna av kalium hade ökat. Kadmiumkoncentra-
tionen i askan var 31 g/ton men halterna i bären översteg inte någon gång
gränsvärdena för mänsklig konsumtion. Den naturliga variationen mellan
bärartema var stor, den högsta enskilda koncentrationen av kadmium
fanns i hjortron som hade växt på kontrollytor. Den lägsta koncentra-
tionen uppmättes i lingon. Skörden av lingon fördubblades och blåbärs-
skörden ökade samma år som behandlingen. Eftersom kadmiumhalten i
marken tenderade att öka, anser författarna att upprepad askbehandling på
samma lokal bör undvikas.

I Flakaliden pågår ett parcellförsök med granulerad aska tillsammans med
kväve. I juni 1988 och juni 1989 lades askgivor ut som tillsammans
motsvarar en giva om 3,2 ton/ha. Ingen mätbar effekt på kärlväxtfloran
eller mossor har hittills visat sig. Det fanns för få lavar från början för att
man skall kunna uttala sig om deras reaktion (O. Kellner muntl.).

I ett askförsök startat 1947 i norra Österbotten i Finland behandlades två
rutor med 8 respektive 16 ton/ha, en ruta etablerades som kontroll.
Marken var en före detta mosse, dikad 1933. Vegetationen på båda de
äskade ytorna var vid inventeringen av en örtrik typ, medan kontrollytan
hade en vegetation av fattigare typ som är typisk för skogar på före detta
mossar. Ytan med den högsta givan hade något rikare flora än den med
den lägre givan, och krävande arter som brudborste (Cirsium
he le nio ides), tibast (Daphne mezereum), ormbär (Paris quadrifolia), hägg
(Primus padus) och brännässla (Urtica dioica) hade kommit in där
(Silverberg & Hotanen 1989).

Silfverberg och Huikari (1985) gjorde en översikt över ett stort antal
finska askgödslingsförsök på torvmark med försökstiden varierande
mellan 21 och 46 år och askgivorna varierande mellan 1 och 16 ton/ha.
De fann att på ytorna med stora askgivor hade vegetationen ändrats till en
mer lättnedbruten ört- och gräsrik typ.

Erland & Söderström (1990b) gjorde ett annat labförsök med humusprov-
er som tagits från en tallskog behandlad med kalk (2 och 5 ton/ha)
respektive vedaska (3 och 7.5 ton/ha) ett år tidigare. I hälften av krukorna
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sattes tallplantor och i alla krukor tillsattes mykorrhiza. Det var inga
skillnader i varken infektionsgrad eller tillväxt mellan kalk och vedaska,
utom för en art, pluggskivling (Paxillus involutus). Denna blev klart
hämmad i askbehandlingen. Arten har tidigare visats vara känslig mot
höga halter av zink (Denny & Wilkins 1987), och vedaskan som användes
i försöket hade en zinkhalt på 1130 mg/kg. Detta är ett ganska normalt
värde för vedaska varför arten troligen normalt kommer att missgynnas
av vedaskebehandling.

SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER

Exemplet med pluggskivling ovan visar att måttliga askgivor och måttliga
metall-koncentrationer kan vara direkt toxiska för vissa organismer. Det
är tänkbart att många liknande reaktioner skulle hittas om man gjorde
försök med flera av skogsekosystemets arter. Kännedomen om detta är
ännu mycket liten och innan effekterna av aska på floran - och övriga
delar av ekosystemet - är bättre kända, bör askgivorna vara små. Endast
sådana mängder bör läggas ut, att man kompenserar för näringsuttaget vid
helträdsutnyttjande, det vill säga 1-3 ton/ha, beräknat enligt Andersson &
Persson (1988).

Från de få askförsöken utförda i fält och från kalkningsförsök kan man
dra slutsaten att askans höjning av pH, näringsstatus och troligen även
kvävetillgång, ändrar florans sammansättning. Flera av ovannämnda
försök har använt högre doser än vad som blir aktuellt i skogsenergi-
hanteringen, och ett par av dem behandlar askning på torvmark där
effekterna verkar vara större än på mineraljord. Den ändrade flora-
sammansättningen talar för givor som endast kompenserar för förluster
vid helträdsutnyttjande. Områden med skyddsvärd flora bör inte ask-
behandlas.

Om aska sprids bör det alltid ske i form av granuler för att förhindra en
allför snabb höjning av markens pH samt koncentration av salter och tung-
metaller. Med granuler förhindras de negativa effekterna på trädlevande
kryptogamer. De negativa effekterna på marklevande mossor och lavar,
som kan "brännas bort" av finfördelad aska, blir troligen betydligt mindre
med granuler.

Återföring av vedaska till skogsmark kan accepteras om
- det endast sker där helträdsutnyttjande har ägt rum, med givor på

ett till tre ton per hektar
- askan sprids i form av granuler
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KUNSKAPSLUCKOR

Det finns en möjlig risk att arter som är beroenda av störningar - till
exempel skogsbränder - för sin existens, tolkar de höjda näringsämnes-
halterna i marken efter askspridning som att en sådan störning har
inträffat. Fröna i en eventuell fröreserv gror då, men dessa arter kan inte
tillväxa och reproducera sig i sluten skog. Detta skulle alltså leda till en
utarmning av fröreserven för dessa störningsanpassade arter, som kan
vara både kärlväxter och svampar. Detta är en hypotes som behöver
beläggas i experimentella studier (Anders Granström, muntl.).

Toleransnivåer måste hittas. Det är tänkbart att floran tål högre doser än
de här angivna, men det är också möjligt att vissa arter är känsligare.
Innan man har klarlagt effekterna bättre kan inte stora givor användas
storskaligt. Man har mycket liten kunskap om hur olika växtgrupper, inte
minst mykorrhiza, reagerar på en förhöjd tungmetallhalt i marken. Det är
inte tillräckligt med fältförsök, experimentella försök bör också utföras
för att man skall få kunskap om vad det är i aska som eventuellt har en
negativ effekt på organismerna.

Bärs och svampars upptag av tungmetaller bör utredas ytterligare.
Förhöjda halter av tungmetaller i födoväxter kan inte accepteras.

J
I
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LÖVTRÄD

Utnyttjande av skogsenergi kan tänkas påverka andelen lövträd i skogen på
flera olika sätt. En möjlig utveckling är att lövträd i bryn, igenväxande
hagar etc, avverkas i större utsträckning då flisning kan ge ekonomi åt
sådana ingrepp. En annan utvecklingsmöjlighet är dock att lövträden får
större utrymme i en framtida skog med skogsenergiutnyttjande, av flera
olika orsaker.

För det första kommer lövträd och lövsly att ha ett värde som bränsle,
och kan därför komma att ges mer utrymme i skogen än idag, då det mest
betraktas som ogräs. Förutsatt att viss naturvårdshänsyn tas vid avverk-
ningen blir resultatet att även vuxna och gamla lövträd kommer att öka i
antal. För det andra kan behovet av att utnyttja lövträdens markförbätt-
rande förmåga bli större i en skog med helträdsutnyttjande. För det tredje
finns det en möjlighet att den ökade belastning på skogen som användandet
av skogenergi för med sig kopplas till naturvårdande åtgärder för att de
negativa effekterna skall motverkas. Dessa åtgärder innefattar bland annat
en större andel lövträd, och att fler gamla både barr- och lövträd lämnas i
produktionsskogen.

EFFEKTER PÅ VEGETATIONEN

Ökat inslag av lövträd i skogsbruket bidrar till en mer omväxlande skog
vilket gynnar biologisk mångfald (Olsson 1985). Det ger större tillgång på
viktiga livsmiljöer för hotade arter (Almgren 1990). Björkskogens
fältskikt är betydligt artrikare än granskogens på samma typ av mark.
Bråkenhielm (1977) fann 40 arter i fältskiktet i björkskog och 5 arter i
granskog på mark som från början hade varit lika. En blandning av asp,
björk och barrträd är den naturliga skogstypen i det större delen av det
boreala området (Olsson 1985), vilket gör att skogsfloran är anpassad till
den miljön.

Många arter av både svampar, lavar, mossor och kärlväxter är beroende
av olika lövträd. Som exempel kan nämnas 224 svamparter, 67 lavarter
och 3 mossarter som är bundna till björk, 312 svampar, 82 lavar och 15
mossor som är bundna till asp. Aspen överträffar i detta avseende t o m de
ädla lövträden (Almgren 1990). En tredjedel av alla hotade växtarter hör
hemma i ädellövskogen (Almgren et al, 1984).

Lövträd motverkar markförsurning i de övre markskikten, både den lång-
samma, naturliga försurningen som uppstår vid biologisk tillväxt, och de
mer snabbverkande effekterna av de försurande luftföroreningarna.
Skillnader i pH mellan olika trädslag på likartad mark konstaterades långt j
innan depositionen kunde vara orsaken (Liljelund et al 1986). Markför- t
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surning orsakad av luftföroreningar är idag ett hot mot floran i södra och
västra Sverige. Ciika 100 arter av kärlväxter, ett tiotal skogslevande
mossarter och ett trettiotal skogslevande lavarter bedöms vara i riskzonen.
Ett trädskikt som motverkar försurning är därför av yttersta vikt för
floran (Fiskesjö & Ingelög 1985).

Anledningarna till att lövträd är mindre försurande än barrträd är att
lövföman innehåller mindre organiska syror och har högre näringsinne-
håll än barrföman varför den omsätts snabbare än barrförna. Lövträd har
merparten av sina finrötter i mineraljorden och har därmed sitt huvud-
sakliga upptag av näringsämnen från detta skikt. Ökad vittring kan då
lättare än i markytan kompensera för den försurande effekten av baskat-
jonupptag. En transport av näringsämnen sker från mineraljordsskiktet
med förnan till humusskiktet som därmed blir mindre surt i förhållande
till lägre markskikt. Granen hämtar näring främst från humusskiktet, som
därigenom försuras. Skillnaderna i markförbättrande egenskaper förstärks
genom att fältskiktsarterna inom löv- respektive barrbestånd har forna-
egenskaper som liknar trädskiktets. Lövföma gynnar förekomsten av
grävande organismer som daggmaskar, vilka verkar positivt på marktill-
ståndet. Ovanstående gäller huvudsakligen björk jämfört med gran, med
principerna är desamma för de flesta löv- resp barrträd. (Liljelund et al
1986).

Miles (1985) rapporterar om en ökning av pH på 0-3 cm djup från 3.8 till
4.9 på 90 år efter det att björk hade koloniserat en ljunghed. Han rapport-
erar också om ändringar i färg, organisk halt, porositet och struktur i de
övre markhorisonterna 18 år efter björkens kolonisation. Huvudorsaken
anges vara ökat humusinnehåll av utbytbart kalcium och ökad nedbryt-
ningshastighet av det organiska materialet.

Anledningen till att lövträden minskat den antropogent betingade mark-
försurningen är att de försurande luftföroreningarna fångas upp mer
effektivt av barrträd än av lövträd beroende på trädkronornas och bladens
struktur. Luftföroreningarna som deponerats i barrträdens kronor sköljs
sedan ned till marken med nederbörden. Dessutom står lövträden avlövade
vintertid då föroreningssituationen är som värst. (Liljelund et al 1986).

Lövfasen som oftast följer på en kalhuggning är etableringsfas för många
växter på grund av de gynnsamma förhållandena som lövträden skapar (T.
Ingelög muntl.).

De små kvarlämnade biotoperna med löv- eller lövblandskog som sump-
skogar, bryn, raviner, sjökanter och öar i sjöar och hav är oerhört viktiga
refugier för ett stort antal växter, bland dem många hotade arter. Där
finns trädarter, det vill säga lövträd, som är ovanliga i det moderna
skogsbruket, och där kan finnas gamla lövträd och död lövved som är



3 i

verkliga bristvaror för lavar, mossor och svampar. Framför allt kan
stället ha varit kontinuerligt beskogat och undantaget från skogsbruk
under lång tid. Denna sistnämnda kvalitet verkar vara den som främst ger
upphov till de mest artrika växtsamhällena, och många ytterst sällsynta
arter har sin enda förekomst här. Igenväxande hagar och ängar samt i
ännu högre grad hävdade dito, är synnerligen värdefulla biotoper med
mycket sällsynta element, nämligen gamla träd i halvöppna miljöer, av
vilka många växter är beroende (Ingelög 1981).

SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER

Om skogsenergianvändningen leder till att lövträdsinslaget i skogsbruket
ökar, är detta mycket positivt sett ur natur- och floravårdssynpunkt, under
förutsättning att inhemska trädslag används. Många ekologiska skäl finns
för detta, och floran är anpassad till de inhemska trädslagen.

De senaste åren har många undersökningar visat produktionsökningar
samt friskare träd i odlingar med barr/lövblandskog (Almgren, 1990).
Rera olika kombinationer av trädslagen gran och tall samt björk, asp och
al är tänkbara. Det finns två skiktningsvarianter att tillämpa, dels en
enskiktad, dels en tvåskiktad blandskog där högre lövträd får bilda skärm
åt barrplantor. Tham (1988) visar att den totala produktionen per hektar
blir betydligt större med en björkskärm över gran än med ren granskog. I
Kronobergs län finns en metod utarbetad för blandskogsbruk som kan
användas som utgångspunkt för lokalt anpassade skogsbruksmetoder
(Almgren, 1990). Från naturvårdssynpunkt är det bättre ju större löv-
inslaget är och ju längre lövträden får stå kvar i beståndet.

Det är gamla lövträd och död lövved som är de stora bristvarorna i
dagens skogsbruk, och dessa kommer inte att öka automatiskt om lövin-
slaget ökar i skogen. Lövinslaget måste öka och fler lövträd än idag måste
lämnas kvar att bli gamla, och då de har dött bör veden få ligga kvar. Ett
nytänkande måste ske, så att man vid avkastningsberäkningar tar hänsyn
till att en viss andel, gärna 10 vuxna träd/ha, av träden lämnas vid avverk-
ning, gallring och röjning. Detta gäller i än högre grad för ädla lövträd.
Vid planeringen bör man också se till att de kvarlämnade träden får en
relevant biologisk spridning. Detta är särskilt viktigt i delar av landet med
stora arealer likartade monokulturer.

Det är viktigt att ökat nyttjande av lövträd inte minskar antalet ädellöv-
träd. Om skog med ädellövsinslag avverkas bör återplantering ske med
samma blandning även om inte ädellövskogslagen gäller. Vid avverkning
av icke-ädla lövträd bör återplanteringen ske med lövträd.

i*
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Udda lövbiotoper med urskogskaraktär som sumpskogar, berg- och
rasbranter, lövbårder vid sjöar och vattendrag samt öar i sjöar och hav
bör helt undantas från intensivt skogsbruk. I vilket fall som helst får ej ett
framtida uttag av skogsbränsle leda till att de avverkas i större utsträc-
kning än i dag då de redan nu står för något mycket sällsynt i fråga om
naturvärde. De bör sparas i större utsträckning i framtiden, även om de
saknar kvaliteterna kontinuitet, gamla träd och död ved. De är lätt
definierbara biotoper och kan därför enkelt lämnas kvar att utvecklas
naturligt. Biotoper som är speciella på grund av att de tidigare skötts på
ett speciellt sätt, till exempel bryn och igenväxande hagmarker, bör skötas
naturvårdsinriktat. Det innebär ett försiktigt uttag av unga exemplar av
främst de triviala arterna som björk och asp, medan ädellövträd och en
del gamla och döda träd lämnas. Dessa biotoper skulle alltså kunna ses
som mycket lågproduktiva energiskogar. De detaljerade anvisningarna för
floravårdshänsyn i alla skogsbiotoper finns i Floravård i skogsbruket
(Ingelög 1981)

Vid nyanläggning av skogsmark, till exempel skogsplantering på åker-
mark bör skogsekosystem, inte trädodlingar, skapas (Ingelög & Lennarts-
son 1991). Detta innebär bland annat att man förutom träd planterar in
busk- och fältskiktsarter samt skapar bryn och gläntor. Det är en fördel
om nyplanteringen kan ansluta till och överensstämma med befintliga
biotoptyper, till exempel åkerholmar. Då kan fältskikts- och buskskikts-
arter samt markorganismer snabbt kolonisera den nya skogen.

- om lövträdsinslaget i produktionsskogen ökar till följd av skogsenergi-
användningen är det enbart positivt.

- ökad avverkning av skyddsvärda biotoper som igenväxande hagar och
ängar, skogsholmar i jordbruksmark, skogsbryn, berg- och ras-
branter, lövbårder vid sjöar och vattendrag, lövkärr samt gammal
lövskog kan inte accepteras.

- en försiktig gallring av igenväxande hagar och ängar, skogsholmar i
jordbruksmark samt skogsbryn är övervägande positiv.

- om lövbestånd avverkas bör återskogningen också vara lövträd

KUNSKAPSLUCKOR

Det är väl känt att antalet gamla lövträd är för litet för att vissa arter av
lavar, mossor och svampar skall kunna upprätthålla en livskraftig
population. Man vet dock inte vilka minimikrav de hotade arterna har i
fråga om antalet växtplatser och kvalitén på dessa. Det är inte bara en
fråga om antal träd och mängd död ved utan också hur de är fördelade i
landskapet. Avståndet mellan refugierna får inte vara för iångt, sprid-
ningsmöjligheter måste finnas även för arter som inte är lättspridda.



SKOGSENERGIN OCH SKOGSBRUKET

Det är väl känt att ett rationellt skogsbruk har en ytterst negativ effekt på
floran, om inte mycket stor naturvårdshänsyn tas. Naturvårdshänsynen
enligt §21 i skogsvårdslagen har fått större plats i skogsbruket på senare
år. Trots dettj fortsätter hotbilden att förvärras för floran på grund av att
fler och fler naturskogar avverkas (T.Ingelög, muntl). Skogsenergi kan
påverka detta på två sätt. Dels kan trycket på de kvarvarande naturskogar-
na komma att öka i framtiden om ökad efterfrågan på flis leder till att
priset stiger. Dels innebär helträdsutnyttjande och spridning av vedaska
och kalk en ytterligare störning och därmed påfrestning för floran i pro-
duktionsskogen. Denna ytterligare försämring kan tyckas mindre än vad
en övergång från naturskog till produktionsskog är. Dagens situation för
floran i produktionsskog är dock redan så dålig att en ytterligare försäm-
ring är helt oacceptabel. I stället för en liten försämring måste en kraftig
förbättring ske, det är naturvårdare i alla läger ense om. Som jag nämnt
tidigare är det dock möjligt att genom att ta de hänsyn som jag går igenom
i de olika kapitlen, förbättra florans situation samtidigt som användandet
av skogsenergi börjar på allvar.

Naturvårdsinriktat skogsbruk är ett mycket stort och mycket relevant
ämne som tyvärr faller lite utanför ramen för min utredning. Jag vill
därför hänvisa till "Floravård i skogsbruket" (Ingelög 1981) för alla
sådana frågor.

Normalt untantas vissa träd och buskar vid avverkning. Skälen kan vara
naturvårdshänsyn eller att det inte skulle vara lönsamt att ta tillvara dem.
Sådana undantag i skogsbruket är av mycket stor vikt för floran. Det finns
en uppenbar risk att användandet av skogsenergi med ökad efterfrågan på
vedflis leder till att inget varken levande eller dött träd lämnas kvar på
hygget. Kanske hela sparade småbiotoper är i farozonen, vilket vore
förödande för naturvården. För att undvika att detta inträffar krävs klara
och tydliga regler samt omfattande upplysningsverksamhet till de som
kommer att syssla praktiskt med helträdsutnyttjande.

Helträdsutnyttjande och spridning av vedaska och kalk innebär en ökad
störning för floran i produktionsskogen. Om rekommendationerna i denna
rapport följs, kan dock en förbättring av florans situation komma till
stånd samtidigt som användningen av skogsenergi kommer i gång. En
förutsättning för detta är att fler av de sällsynta elementen och biotoperna
lämnas kvar i produktionsskogen samt att inte utnyttjandet av natur-
skogarna ökar.
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