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Rubrik

Efterbehandling av torvtäkter utbrutna med djupbrytningsteknik - En litteraturstudie

Sammanfr / i n g

Målsättn , v för detta arbete är att beskriva hur torvtäkter utbrutna med djupbrytningstek-
niken kt ji rbehandlas; att visa vilka alternativ som är möjliga, hur efterbehandlingen går
till sam' t >•' jrvbrytningen lämpligen genomförs för att efterbehandlingen skall lyckas bäst.
Även kr s) :a er och intäkter för de olika odlingsalternativen har beräknats översiktligt.

Underst s igen är en litteraturstudie som bygger på uppgifter inhämtade från litteratur, kar-
tor san;\ untliga referenser.

Idag f i -; få erfarenheter av efterarbeten av traditionellt utbrutna torvmarker och ännu färre
av dj'4 mtna takter. De kunskaper som finns från traditionellt utbrutna torvmarker talar dock
för att s ogsodling, energiskogsodling och anläggning av sjö även här är möjliga alternativ.
Energi^, usodling och anläggande av viltområde är helt oprövat på torvtäkt, men torde gå bra
på lämc -ga lokaler. Mycket talar för att det även är möjligt att anlägga andvatten, men tro-
ligtvis c, produktionsförutsättningama för sådana bättre där fastmarker dominerar i omgiv-
ningarna

I detta arbete beräknas den totala skogsproduktionen efter 1 OS år på en utbruten torvtäkt i
centrala Sverige till 200 skogskubikmeter vid granodling och 300 skogskubikmeter vid tall-
odling. Om samtliga kostnader för efterbehandling belastar nuvärdeskalkyler för tall- respek-
tive granodling kommer dessa att redovisa nettokostnader på 17 000 respektive 18 000 kro-
nor per hektar vid en realränta på 4 %. Energiskogsproduktionen har skattats till 11,6 ton torr-
substans (TS) per hektar och år vilket vid 4 % ränta och med 105 års tidshorisont redovisar
nettokostnader på 19 000 kronor per hektar. För energiskogsodling blir nuvärdet vid samma
räntesats och tidshorisont samt en genomsnittlig skörd på 6,5 ton torrsubstans en kostnad på
59 000 kr pei hektar.

Om resultaten appliceras på de olika typfallen: Sydsvenska höglandet. Dalarna och Norrbot-
ten är skogsodling och anläggning av sjö möjliga i samtliga av dessa områden. P g a klimatet
är dock varken energigräs- eller energiskogsodling lämpligt i dessa områden.

För området i specialstudien, en torvmosse i Gävleborgs län, är samtliga föreslagna restaure-
ringsalternativ möjliga. Beroende på om dräneringen utförs till en hög eller låg grundvatten-
nivå är det mest lämpligt med anläggning av sjö eller viltområdc respektive skogsproduktion.
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Title

Treatments of Peat Bogs Harvested by Deep Digging Technique

Summary

The aim of this study is to describe how peat bogs harvested by deep digging technique can
be treated after harvesting has come to an end. The study wants to point out alternative treat-
ment methods, how the treatments are carried out and to indicate the most appropriate met-
hod of harvest for optimum results. Costs and benefits are calculated for the methods invol-
ving cultivation.

This study is based on literature studies, studies of maps and oral references.

At present there is little experience of treatments of traditionally harvested peat bogs and
even less where the deep digging technique has been used. The knowledge gained from tradi-
tional peat harvesting technique indicate forestry, energy wood production and establishment
of ponds as possible alternatives. Energy grass cultivation and establishments of game parks
have not been tested, but are assumed to be viable on suitable sites. Establishment of duck
ponds are also possible, even though conditions for these are better on firm ground.

In this study spruce is estimated to produce 200 cubic meters during 105 years whilst pine
produce 300 cubic meters during the same period. If all costs for the treatments are charged
at present value, calculations for pine and spruce estimated costs of respectively 17 000 and
18 000 SEK per hectar after 105 years and at a real interest of 4 %. Energy wood production
is estimated to be 11,6 tons dry matter per hectar and year which at a 4 % real interest and
105 year scope gives a net cost of 19 000 SEK per hectar. Similarly energy grass cultivation
results in an average annual harvest of 6,5 ton dry matter and a cost of 59 000 SEK per hec-
tar.

If the results are applied to three cases, (Southern Swedish Highlands and the provinces of
Dalecarlia and Norrbotten) then forest cultivation and establishment of ponds are possible in
all cases. Because of the climate neither energy wood nor energy grass are appropriate in any
of the three regions.

At the particular site for this study, a peat bog in Gastrikland's province, all methods mentio-
ned aie possible. Depending on whether draining leads to a high or low water table, the most
appropriate course would be the establishment of a pond respectively a game part or forest
cultivation.
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SAMMANFATTNING

Målsättningen för detta arbete är att beskriva hur torvtäkter utbrutna med
djupbrytningstekniken kan efterbehandlas; att visa vilka alternativ som är
möjliga, hur efterbehandlingen går till samt hur toivbrytningen lämpligen
genomförs för att efterbehandlingen skall lyckas bäst. Även kostnader och
intäkter för de olika odlingsaltemativen har beräknats översiktligt. Studien är
utförd på två nivåer, en generell och en tillämpad. För att beskriva hur olika
förhållanden i landet påverkar möjliga efterbehandlingsafternativ har tre olika
typfall har redovisats. I specialstudien diskuteras möjligheterna och
förhållanderna för en bestämd takt.

Undersökningen är en litteraturstudie som bygger på uppgifter inhämtade från
litteratur, kartor samt muntliga referenser.

Idag finns få erfarenheter av efterarbeten av traditionellt utbrutna torvmarker och
ännu färre av djupbrutna takter. De kunskaper som finns från traditionellt
utbrutna torvmarker talar dock för att skogsodling, energiskogsodling och
anläggning av sjö även här är möjliga alternativ. Energigräsodling och
anläggande av viltområde är helt oprövat på torvtäkt, men torde gå bra på
lämpliga lokaler. Mycket talar för att det även är möjligt att anlägga andvatten,
men troligtvis är produktionsförutsättningarna för sådana bättre på fastmark.

Om resultaten appliceras på de olika typfallen: Sydsvenska höglandet, Dalarna
och Norrbotten är skogsodling och anläggning av sjö möjliga i samtliga av dessa
områden. Av klimatiska skäl är varken energigräs- eller energiskogsodling
lämpligt på Sydsvenska höglandet, i Dalarna eller Norrbotten.

För området i specialstudien, en torvmosse i Gävleborgs län, är samtliga före-
slagna restaureringsalternativ möjliga. Beroende på om dräneringen utförs till en
hög eller låg grundvattennivå är det mest lämpligt med anläggning av sjö eller
viltområde respektive skogsproduktion.

Odlingsalternativen

Önskvärd tjocklek på det efter takt kvarlämnade organiska materialet varierar
mellan två decimeter och en meter. Tjockleken påverkas av torvlagrens och den
underlagrande mineraljordens egenskaper samt val av efterbehandlingsalter-
nativ.

Inför anläggning av skog lämnas som regel ett tunnare (2-6 dm) skikt än inför
anläggning av energigräs- eller energiskogsodling. För att kunna bedriva odling
måste takten även dräneras. Det från växtnäringssynpunkt för låga pH-värdet



bör höjas med hjälp av exempelvis kalk. En gödsling med kväve, fosfor och
kalium bör också utföras, då dessa näringsämnen ofta saknas i växttillgänglig
fem i denna typ av mark. Efter ovan nämda förarbeten kan plantering respektive
sådd ske. Det är viktigt att få en god etablering med hög överlevnad vid första
försöket eftersom det senare kan bli mycket svåra problem med bland annat
frost och vegetationskonkurrens.

Det är mycket osäkert att skatta en framtida produktion på denna typ av mark,
vilket leder till att även de framtida intäktsskattningarna blir osäkra. I detta arbete
beräknas odling av gran producera 197 skogskubikmeter efter 105 år och tall
303 skogskubikmeter efter samma tid. Om samtliga kostnader för
efterbehandling belastar nuvärdeskalkyler för tält respektive granodling kommer
dessa att redovisa nettokostnader på 16 700 respektive 17 700 kronor per
hektar efter 105 år och en realränta på 4%. Energiskogsproduktionen har
skattats till 11,6 ton TS per hektar och år vilket med 4% ränta och 105 års
horisont redovisar nettokostnader på 19 300 kronor per hektar. För
energigräsodling blir nuvärdet vid samma räntesats och tidshorisont samt en
genomsnittlig skörd på 6,54 ton TS en kostnad på 59 300 kr per hektar.

Anlåggning av sjö, andvatten och viltområde.

Vid anläggning av sjö kommer det kvarlämnade organiska materialet att fungera
som växtsubstrat åt vattenvegetationen. Den framtida sjöbottnen bör därför
plogas och framtida strandkanter släntas av för att underlätta växternas etable-
ring. När den framtida sjöns former är skapade avslutas eventuell pumpning och
dräneringsdiken sätts igen, varpå grundvattenytan tillåts stiga. För att erhålla en
så stor ekologisk mångfald som möjligt bör en viss inplantering av främst vatten-
växter ske. öar och strandkanter kan besås med olika gräsarter efter en mark-
behandling liknande den vid anläggning av energiskog.

Andvatten är grunda sjöar vars syfte är att producera vattenfåglar främst änder,
för jaktändamål. Anläggningen sker som vid vanlig sjö, men särskild vikt bör
läggas vid andvattnets former där långgrunda, buktande strandlinjer och många
öar är att eftersträva. Vattendjupet regleras till maximalt 1,5 meter. För att
andvattnet skall fylla sin funktion krävs årligt underhåll och en tömning av
dammen cirka var femte år.

Viltområdet är ett speciellt viltanpassat alternativ, vilket inte är tänkt att kräva un-
derhåll. Syftet är att erbjuda föda, vatten, skydd- och yngelplatser åt många sor-
ters vilt. En stor variation är viktig där många arter av träd, gräs och örter liksom
torr mark såväl som sank är att eftersträva. Vattendelen formas och planteras in
med växter liksom vid anläggning av sjö. Landdelen bör efter markbehandling
liknande den vid anläggning av energiskogsodling planteras och besås med träd,
buskar och gräs.
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1. INLEDNING

1.1 Bakgrund
Torvbrytning för energiändamål pågår för närvarande på ett stort antal torvtäkter

i Sverige. Den aktuella täktaroalen är ca 6000 ha. De företag som får tillstånd

(koncession) till brytning åläggs att efter avslutad takt utföra vissa efterarbeten

innan marken återlämnas till markägarna. En översiktlig sammanställning av

möjliga alternativ till efterarbeten efter konventionell energitorvtäkt har utförts av

Gösta Stenbäck (1985). Efterarbetens föreslås av koncessionsinnehavaren och

beslutas av myndigheterna. Desstom skall de vinna acceptans hos markägarna

och helst också bland allmänheten.

Djupbrytningstekniken som beskrivs i detta arbete innebär nya möjligheter vid

efterarbetena, då de kan påbörjas under pågående täktverksamhet. En

sammanställning av möjliga restaureringsaiternativ efter takt med denna teknik

saknas. Vattenfall Utveckling AB har därför tagit initiativ till och Vattenfall

koncernstab Energi och miljö (UV) har anslagit medel till en sådan. Uppgiften har

utförts som ett examensarbete vid Skogsvetenskapliga fakulteten, SLU, i Umeå.

1.2 Syfte

Syftet med arbetet är att beskriva hur torvtäkter utbrutna med djupbrytnings-

tekniken kan restaureras; vilka olika alternativ som är möjliga, hur restaureringen

går till samt hur torvbrytningen lämpligen genomförs för att restaureringen skall

lyckas bäst. För att kunna jämföra de olika alternativen redovisas även anlägg-

ningskostnader och de framtida intäkterna.

Arbetet skall dels genom typfallen ge en generell bild av hur de olika förhållan-

dena som råder i olika delar i landet påverkar möjliga restaureringsalternativ och

dels i specialstudien diskutera möjligheterna för olika restaureringsalternativ efter

takt på en angiven tonrnark.

10
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2. FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR EFTERBEHANDLING.

2.1 Torv, dy och gyttja

Inför en restaurering är det är viktigt känna till vilka torvskikt som kommer att

finnas kvar efter avslutad täktverksamhet, då olika typer av torv har olika egen-

skaper som exempelvis växtodlingssubstrat. Torvtypen ger även information om

de förhållanden som rådde när torven bildades och kanske en viss antydan till

vilka förhållanden som kan komma att råda då ovanliggande torvlager brutits

bort. Nedan följer därför en kort beskrivning av torv.

Torvmossar är inte slutstadiet för en växtsuccesion, utan det levande växtsam-

hället ovanpå torven förändras med tiden. Olika växtsamhällens torv finns på

olika djup i mossen. De dominerande arterna i respektive skikt ger dess namn.

Som exempel domineras starrtorv av olika starr-(carex)arter. Om de olika

lagerföljderna på växtsamhällena i torven tyder på att området tidigare varit en

fomsjö kallas torven igenväxningstorv. När lagerföljden i torven talar för att

området tidigare varit fastmark som försumpats kallas den

försumpningstorvmark.

Torvens nedbrytning har gått olika långt på olika torvdjup. Ofta ökar graden av

nedbrytning, (den sk humifieringsgraden), med djupet i torven. De mikroorganis-

mer som står för nedbrytning av organiskt material tar först tillvara på de mest

lättillgängliga fraktionerna i torven. Ju längre nedbrytningen kommit, (dvs ju

högre humifieringsgrad), desto mer svårnedbrytbar och fattig på mineralnäring är

den kvarvarande torven.

Mellan torven och mineraljorden förekommer ofta ett lager dy eller gyttja. Gyttja

kan vara ett mycket produktivt odlingssubstrat, men kan även innehålla järnsulfid

som vid awattning kan utveckla mycket låga pHvärden då den utsätts för luftens

syre. För att höja dessa kan det komma att krävas omfattande kalkningsinsatser.

Dy är olämpligt att odla i.
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2.2 Torvbrytning

Frästorvbrytning

Vid storskalig brytning av energitorv, exempelvis produktion av frästorv, inleds

arbetet på den blivande takten med dikning och dränering. När takten påbörjats

bryts ett tunt lager torv (några centimeter) vid varje tillfälle. Takten fungerar där-

efter som torkfält åt torven. När denna torkat transporteras torven bort och ett

nytt lager bryts. Ett stort problem med metoden är väderberoendet. Brytning kan

endast ske under tre till fyra sommarmånader och under regniga somrar är det

svårt att skörda planerade mängder. Ifall torven bryts för energiändamål bör

även ett torvlager skapas för den konsumtion som sker under övriga året. Vid

frästorvbrytning skördas omkring en decimeter av torvtäcket under en säsong.

För att erhålla 60 000 ton TS (torrsubstans) krävs då ett ca 700 ha stort täkt-

område.

Flertalet av de torvtäkter som inte längre är i drift har lämnats utan någon restau-

rering. I dessa bildas ofta sjöar eller blöta områden vilka har en mycket långsam

växtsuccesior.

Djupbrytning

Djupbrytningsmetoden som Vattenfall Utveckling AB arbetat med bygger på arti-

ficiell awattning av torven. Detta gör att torven kan brytas året runt oberoende

av väderlek eller åtminstone så länge det är plusgrader.

Brytningen sker med denna teknik vertikalt ned till 2,5 meters djup vid ett tillfälle.

Det omiåde som påverkas av pågående brytning blir mycket mindre än vid

användandet av frästorv- eller stycketorvbrytning. Restaureringsarbetet kan ut-

föras succesivt under brytningens lopp, så fort dräneringen avlägsnat överflödigt

vatten. Takten kommer därför inte att vara den stora nakna yta under många år,

vilket konventionell brytning medför. Djupbrytningstekniken innebär också en

möjlighet att variera taktens djup med hänsyn till eventuella ojämnheter hos den
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underlagrande mineraljorden och därmed skapa bättre förutsättningar för efter-

behandlingen.

Torven som erhålls vid denna brytningsmetod är en blandning av torv från olika

djup. Kvaliteten på torven blir därför en annan jämfört med den som erhålls vid

nyttjandet av frästekniken, där färre torvskikt berörs per brytningstillfälle.

Ett års djupbrytning kan exempelvis omfatta 30 hektar och ger ca 60 000 ton TS

om täktdjupet är 2,5 meter.

2.3 Den utbrutna takten.

Kunskaper idag.

Kunskapen om efterbehandling av utbrutna takter restaureras är inte stor. Den

erfarenhet som finns, speciellt i Finland och på Irland, gäller konventionella bryt-

ningstekniker. Försök har anlagts i Sverige, men de har pågått för kort tid för att

säkra slutsatser skall kunna dras från dessa.

För djupbrytningstekniken saknas erfarenheter nästan he!t, vilket medför an de

föreslagna åtgärderna blir osäkra. Troligt är att en avslutad djuptäkt har ett stort

huvuddike och mindre tegdiken anslutna till detta. På Hanvedsmossen i Tullinge

utanför Stockholm har Hummeltorps torvindustri brutit torv med en liknande tek-

nik. Restaurering har där utförts med goda resultat genom att anlägga vallodling

(Otterström 1991).

I alla fall är känt att bottenkonfigurationen under torven ofta är ojämn, vilket med-

för att det efter takten kvarlämnade torvskiktet varierar i tjocklek. Jämfört med

takter som brutits med frästekniken är det dock mer möjligt att anpassa bryt-

ningen till variationer i underlaget. Trots detta kommer olika torvlager med varie-

rande egenskaper att ligga i taktens yta. Exempel på egenskaper som varierar

mellan olika torvskikt är humifieringsgrad, växtnäringsinnehåll, uppfrysnings-

benägenhet och hallar av surgörande ämnen. Vissa egenskaper är dock gemen-



14

samma för den kvarlämnade torven:

* jämfört med yttorven är den välhumifierad

* den innehåller stora mängder kväve

* den innehåller en begränsad mängd mineralnäring

* den har vanligtvis lågt pH värde

Vatten

Torven är svårdränerad, dels på grund av hög humifieringsgrad vilken medför att

vattnet är hårt bundet, dels på grund för att marken ofta är så plan att det är

svårt att få fall på eventuella diken. På platser där torven bildats i fornsjöar kan

dessutom naturliga avlopp helt saknas.

Fastmarken under torven kan ha ännu lägre genomsläpplighet för vatten, vilket i

så fall gör torven mycket svår att awattna.

I höghumifierad torv krävs tätare dikning än i mer låghumifierad om samma av-

vattnande effekt skali uppnås. Då humifieringsgraden är hög blir vattnets rörelse

i torven liten och syrehalten i vattnet därmed låg. Framför allt är vattnet så hårt

bundet i höghumifierad torv att det helt enkelt inte kan bortskaffas genom dik-

ning. En hög vattenhalt i torven påverkar dess bärighet negativt.

Trots en hög vattenhalt längre ner i torven kan det översta skiktet torka ut helt på

grund av den ringa kapillärstigningen i höghumifierad torv.

Växtnäring

Tillgången på fosfor och kalium är låg i torv eftersom någon vittringsprocess inte

förekommer där. Däremot innehåller torv stora mängder kväve i organisk form.

För att växter skall kunna utnyttja kvävet måste det omvandlas till oorganisk

form. Denna omvandling utförs av syrekrävande mikroorganismer i marken.

Mängden luft som tillförs marken vid takt, dikning och markuearbetning i sam-

band med restaurering kan ibland vara tillräcklig för att en mineralisering skall
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äga rum. Ofta är dock halterna av de tillgängliga kväveformerna så låga att de,

främst på nybrutna takter, är tillväxtbegränsande för vegetationen.

Surhetsgrad

Torvmossar är normalt mycket surare än omgivande mineraljordar. Mossens pH

är lägst vid markytan och ökar längre ned i torven. De djupaste torvlagren, de

som kan komma att finnas kvar efter täktverksamhet, har därför en mindre mar-

kant pHskillnad till omgivningen än yttorven. I Sverige och Finland uppmätta pH

värden på bottentorv varierar mellan 3,7 och 4,5 efter takt, före markbehandling

(Nilsson et al 1987) (Kaunis'o 1979).

Torv har en stor buffringskapacitet, vilket innebär att surhetsgraden ändras lång-

samt vid tillförsel av baser eller syror. För att kunna höja pH i en myr krävs därför

en stor mängd av basiska ämnen, exempelvis kalk.

Gyttja som ibland underlagrar torv (se 2.1 ovan) kan innehålla kraftigt försurande

föreningar.

Fysikaliska egenskaper.

På den nakna torvyta som uppkommer vid takt kan temperaturen bli mycket hög

under soliga dagar, eftersom torvytans absorbtionsförmåga är hög medan

värmeledningsförmågan är liten. Detta medför också att ytan snabbt kan kylas

av under klara nätter med mycket låga temperaturer som följd.

Torvens fysikaliska egenskaper ändras efter takt. Bland annat sjunker torvtäcket

ihop. De mest dramatiska fysikaliska förändringarna äger rum de tre första åren

efter brytningen då dränering, plöjning, gödsling och eventuell kalkning sker

(Ferda 1975). De första åren efter takt kan lösliga fenoler även ha en utveck-

lingshämmande effekt på växter (Morita 1981).
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2.4 Beskrivning av tre typfall.

Sydsvenska höglandet

Myrområdet i typfallet från Sydsvenska höglandet består av omväxlande igen-

växnings- och försumpningstorvmark. De djupast liggande organogena av-

lagringarna, det vill säga de som kan komma att finnas kvar efter avslutad takt,

består av lövkärrtorv, vasstorv och mot mineraljorden gyttja.

Den underliggande mineraljorden består av sand eller lera i igenväxnings-

områdena och morän i försumpningsdelarna. Berggrunden består av granit. När

torven brutits bort kommer topografin troligen att bli något mer kuperad än idag,

och lokalerna för de tidigare fornsjöarna utgöra sänkor.

Vegetationsperioden i området varar ca 200 dygn. Under denna är temperatur-

summan medelgod, med avseende på svenska förhållanden. Sydsvenska hög-

landet har en stor andel frostnätter under vegetationsperioden.

Årsnederbörden är drygt 700 mm och humiditeten (nederbörd-avdunstning) .

under vegetationsperioden är normalhumid. Depositionen av luftföroreningar är

hög.

Tabell 1. Sammanställning av data över typfall Sydsvenska höglandet.

breddgrad
höjd över havet
lutning
vegetationsperiodens längd
temperatursumma
årsnederbörd
humiditet under veg. perioden
frostfrekvens under veg. perioden

57°
175 m
0,1 %
200 dygn
1200°
700-750 mm
50-100 mm
>20 dygn
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Dalarna

Myrområdet i typfallet från Dalarna består till övervägande del av försumpnings-

torvmark. De djupast liggande torvavlagringarna, det vill säga den torv som kan

komma att finnas kvar efter avslutad takt består av medelhumifierad starrtorv

och i botten torvdy. Den underliggande mineraljorden består av sand, lera eller

morän och berggrunden av granit.

Vegetationsperioden i området varar ca 170 dygn. Under denna är temperatur-

summan relativt kylig, med avseende på svenska förhållanden. Årsnederbörden

är ca 700 mm och humiditeten (nederbörd-avdunstning) under vegetations-

perioden är starkt humid. Depositionen av luftföroreningar är svagt förhöjd.

Tabell 2. Sammanställning av data över typfall Dalarna.

breddgrad
höjd över havet
lutning
vegetationsperiodens längd
temperatursumma
årsnederbörd
humiditet under veg. perioden
frostfrekvens under veg. perioden

62°
450 m
3,5 %
170 dygn
950°
700 mm
100-150 mm
16-18 dygn
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Norrbotten

Myrområdet i typfallet från Norrbotten består till övervägande del av för-

sumpningstorvmark. De djupast liggande torvavlagringarna består av låg till

medeihumifierad starrtorv och under den torvdy. Bottenjordarten består av lera

eller sand. Berggrunden är av granit.

Vegetationsperioden i området varar ca 130 dygn. Under denna är temperatur-

summan extremt kylig, med avseende på svenska förhållanden. Antalet frost-

nätter under vegetationsperioden är litet. Årsnederbörden är drygt 500 mm och

humiditeten (nederbörd-avdunstning) under vegetationsperioden är svagt humid.

Depositionen av luftföroreningar är i Norrbotten svagt förhöjd.

Tabell 3. Sammanställning av data över typfall Norrbotten.

breddarad
höjd över havet
lutning
vegetationsperiodens längd
temperatursumma
årsnederbörd
humiditet under veg. perioden
frostfrekvens under veq. perioden

66°
350 m
0,1%
130dyqn
750°
500 mm
0-50 mm
8 dygn
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2.5 Beskrivning av specialstudien.

Karinmossen

Karinmossen är belägen i Gävleborgs län, Sandvikens kommun, ett par kilo-

meter nordost om Österfärnebo, se bilaga 1.

Lagringsföljderna inom större delen av området är av igenväxningstyp, där de

djupaste organogena lagren till största delen består av vasstorv, starrtorv och

gyttja. Bottenjordarten består huvudsakligen av lera och berggrunden av granit.

Mossebassängen lutar huvudsakligen åt söder. Awattningen sker idag söderut

där Dalälven har en vattennivå på 56 möh. Det kan vara möjligt att dränera

Karinmossen österut, där Dalälven nedanför Gysinge har en vattennivå på 51,1-

51,4 möh.

Genom att subtrahera det uppmätta torvdjupet med torvmossens totala höjd har

den underlagrande mineraljordens höjd erhållits. Den varierar enligt beräkning-

arna mellan 55 och 59 meter över havet, se bilaga 2.

Under vegetationsperioden som i området är ca 180 dygr är temperatursum-

man medelgod. Årsnederbörden är ca 550 mm. Under vegetationsperioden är

humiditeten svagt humid. Depositionen av luftföroreningar är i området förhöjd.

Tabell 4. Sammanställning av data över specialstudien Karinmossen.

breddgrad
höjd över havet
lutning
vegetationsperiodens längd
temperatursumma
årsnederbörd
humiditet under veg. perioden
frostfrekvens under veg. perioden

60°
60 m
0,3 %
180dyqn
1300°
550 mm
0-50 mm
11-13 dygn
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3. MATERIAL OCH METODER

Detta arbete är en litteraturstudie som bygger på uppgifter inhämtade från littera-

tur, kartor, av Vattenfall tillhandahållet bakgrundsmaterial samt muntliga referen-

ser.

Skattning av en framtida skogsproduktion.

Skattningen av en framtida skogsproduktion har skett med hjälp av Handbok i

torvmarksbonitering (Håneli 1990) samt produktionstabeller för gran respektive

tall (Eriksson 1976, Andersson 1985). Boniteringsschemat ger rr.ed ledning av

en torvmosses vegetationstyp information om den skogsproduktion som en

(obruten) torvmark kan erhålla efter dikning. Produktionstabeller är prognos-

hjälpmedel för skattningar av framtida skogsproduktion i bestånd på fastmark.

Att med hjälp av dessa skatta utbrutna torvtäkters produktionsförmåga innebär

att sträcka sig utanför de avsedda användningsområdena. Trots detta torde

ändå en viss information om storleken på den framtida produktionen kunna er-

hållas:

Det torvskikt som befinner sig i ytan av den avslutade takten ligger till grund för

skattningarna. Förhållandena efter takt antas där bli desamma som då denna

torv bildades. Där torven består av olika starrarter skulle enligt detta än idag

råda för starr lämpliga växtförhållanden. Med hjälp av denna "vegetationstyp"

har en dikningsbonitet erhållits ur Handbok i torvmarksbonitering (Hånell 1990).

Dikningsboniteten har legat till grund för bestämning av ståndortsindex (SI) vil-

ken därefter jämförts med produktionstabeller för respektive trädslag (Eriksson

1976, Andersson 1985). Ur dessa har sedan en skattning av den framtida pro-

duktionen erhållits. Även exempelvis stamvolymer och gallringsingreppens stor-

lek kan utläsas ur dessa tabeller.

Vid skattningarna av skogsproduktionen har förhållanden liknande dem vid

Karinmossen (specialstudien) antagits.
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Beräkningar av kostnader och intäkter.

Eden (1991) ligger till grund för de olika anläggningsalternativens kostnadsbe-

räkningar. För energiskog gäller detta även på intäktssidan. Priserna är regle-

rade till den nivå som rådde hösten 1991. Prisuppgifter har inhämtats muntligen

från Agrobränsle AB (anläggning av energiskog, energigräs), Gävleborgs Lant-

män (kalk- och gödselpriser), JP gräv (dikning och högläggning), JTI

(energigräsodling), Laroy Flyg AB (helikopterspridning av kalk och gödsel), SG

system (gödselsprid- ning), Skogsvårdsstyrelsen i Gävleborgs län

(skogsplantpris etc). Beräkningarna avser gälla främst specialstudien

(Karinmossen).

För att skatta intäkterna vid skogsodling har de ur produktionstabellerna erhållna

stamvolymema och stamantalen använts som ingångsdata i så kallade Väster-

brokurvor (anon. 1990). Ur dessa kan nettot av gallrings- och slutawerk-

ningsingrepp erhållas. Västerbrokurvorna grundas på förhållanden i Väster-

bottens län och är reglerade till 1990 års prisnivå, men torde ändå fungera till-

fredställande i detta sammanhang.

Beräkningarna av produktion och intäkter hos energigräs grundas på kalkyler er-

hållna från JTI (Hadders 1992). Dessa kalkyler och prognoser bygger på för-

hållanden från försöksodlingar på åkermark.
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4. METODER VID EFTERBEHANDLING AV

FÄRDIGBRUTNA TORVTÄKTER.

4.1 Beskogning efter torvtäkt.

För närvarande finns inga praktiska erfarenheter från restaurering av djupbrutna

torvtäkter. Skogsodlingsförsök vid restaurering av konventionella torvtäkter visar

dock att skogsodling på denna typ av mark är möjlig.

I tjeckiska försök har contortatall (Pinus contorts varlatifolia) vuxit till 3,5 m och

vanlig tall (Pinus silvestris) till 3 m höjd 6 år efter plantering. Gran (Picea abies)

har blivit 5 m hög 11 år efter plantering. Goda erfarenheter har även erhållits vid

odling av planterad svartgran (Picea mariana), bergstall (Pinus montana) och al

(Alnus). Både barrot- och täckrotplantor är möjliga att använda, viktigt är dock att

plantorna är kraftiga (Ferda 1975). De klimatskillnader som råder mellan

Tjeckoslovakien och Sverige medför att resultaten inte direkt kan överföras till

svenska förhållanden.

Vid anläggning genom sådd har björk visat goda resultat och tall tillfredställande

sådana medan gransådd visat sig olämplig på grund av tjällyftning av fröna

(Ferda 1975). Även svenska och finska undersökningar visar på liknande resul-

tat, i de fall respektive arter odlats (Nilsson et al 1987). Enligt Kaunisto (1989)

bör torvtjockleken vid odling av vårtbjörk inte överstiga 30 cm.

Mikola (1974) visar att tall planterad på täktbotten får en högre tillväxt och över-

levnad om torven får "mogna" några år innan plantering.
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Ton/tjocklek

Den kvarlämnade torven är ofta näringsfattig. Ofta har mineraljorden under

torven bättre växtnäringstalus, varför trädens tillväxt är beroende av om rötterna

kan nå ner i denna. Sker en näringstillförsel via återkommande gödsling kan

även tjocka, mycket näringsfattiga torvslag överföras till produktiv skogsmark

(Holmen 1980).

Önskvärd tjocklek på det efter takt kvarlämnade organogena materialet varierar

ofta mellan 20 och 60 cm, beroende på den underliggande mineraljordens bör-

dighet och genomsläpplighet för vatten. Försök visar att tallplantor inie når

mineraljorden med sina rötter vid odling på 4 dm tjocka torvtäcken (Kaunisto

1979). Ar det kvarlämnade torvdjupet mäktigare än så, måste alltså tillräcklig

mängd växtnäring antingen finnas i torven eller tillföras via gödsling.

Om mineraljorden är näringsrik och väldränerad, och torven växtnäringfattig bör

ett relativt tunt lager organogen substans lämnas kvar, dock aldrig mindre än 20-

30 cm (Ferda 1975). Ifall det organogena materialet är näringsrikt, som kan vara

fallet i gyttja ™*n kärrtorv, och mineraljorden fattig rekommenderas däremot ett

tjockare lager eftersom någon rotkontakt med mineraljorden då ej är att efter-

stäva. I detta fall kommer troligtvis skogsproduktionen efterhand att minska då

näringskapitalet i torven förbrukas.

Kvarlämnade torvlager mäktigare än 40 cm kräver troligtvis upprepade göds-

lingar om de inte är mycket näringsrika och lämpar sig enligt Kaunisto och

Saarinen (1989) för energiskogsodling av björk.

Dikning

Ett lämpligt avstånd till grundvattenytan vid skogsproduktion är 60-80 cm. För att

uppnå önskat vattendjup grävs tegdiken med ca 30 meters mellanrum (Ferda

1975). I sluttningar krävs ett glesare system för samma awattnande effekt. Torv-

typ, torvdjup, lutningen och mineraljordens beskaffenhet är andra faktorer som

påverkar dränerbarheten och därmed dikesavståndet (Heikurainen 1973).



24

Det kan vara svårt att få tillräckligt fall i dikessystemet för att den önskade drä-

neringseffekten skall uppnås. En lösning på detta är att redan då torvbrytningen

pågår skapa en lämplig höjdgradient på den kvarlämnade torven. Irländska för-

sök har med denna teknik och ett eftersträvat fall mellan 1 -2% skapat betes-

marker där försumpning och ytskador uteblivit (Galvin 1972). Vid denna typ av

restaurering kommer torvdjupet att variera.

Växande skog transpirerar vatten genom blad och barr. Beskogning har därför

en awattnande effekt på marken under tillväxtsäsongen. När en skogsplantering

väl etablerat sig (vid ca 10-15 års ålder) minskar därför behovet av dränering.

Vid en framtida, eventuell kalhuggning upphör trädens dränerande verkan och

behovet av vattenreglering ökar igen. Genom att behålla en del av träden i det

gamla beståndet, en skärm, erhålls en viss dränering. Dessutom skyddar skär-

men den nya generationen skog mot frost.

Gödsling

För att få kännedom om torvens näringsinnehåll i den enskilda takten bör torv-

prover tas från dess olika lager och analyseras på främst fostfor, kalium samt

växttillgängligt kväve. En uthållig skogsproduktion efter enbart dikning av torv-

marker kan påräknas om förråden av kalium och fosfor är åtminstone 75 kg K

respektive 150 kg P per hektar ner till 20 cm djup (Håneli 1988a). Eftersom det

ofta råder brist på dessa växtnäringsämnen i torv kommer växtnäringstillförsel

sannolikt att vara nödvändig för att skogsodling skall vara möjlig.

Vid torvmarksgödsling bör kalium tillföras som kaliumsulfat eller kaliumklorid.

Fosforgödsling bör ske med råfosfat eller grovmalen apatit för att utlakningen

skall bli så liten som möjligt. Kvävegödsling bör utföras med urea som ger en

mindre utlakningsrisk än ammoniumnitrat (Hånell 1988a). Ferda 1975 re-

kommenderar en gödselgiva på 60 kg kväve, 65 kg fosfor och 113 kg kalium per

ha för gödsling på utbruten takt. Rekommenderad gödselgiva vid odling av skog

på dikad torvmark är 40 kg fosfor, 80 kg kalium och (vid behov) 120 kg kväve

(Hånell 1983a). I Sverige har även försök påbörjats där växtnäringen tillförts i

form av vedaska (Nilsson et al 1987).
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Gödsling med kväve har i försök medfört en ökad tillväxt (Ferda 1975). I odlings-

försök med tall har effekten av kvävegödsling uteblivit (Kaunisto 1979, Ferda

1975). Möjligt är att en kvävegcdsling påskyndar omvandlingen av det organiskt

bundna kvävet till växttillgängliga former.

I Tjeckoslovakien har gröngö-csling med lupin och en efterföljande gödsling med

kväve, fosfor samt kalium visat mycket lovande resultat vid skogsodling på

tjockare torvlager.

Gödsling utförs lämpligen i samband med markberedningen. Upprepad tillförsel

av främst fosfor och kalium kan komma att behövas under omloppstiden. För

obruten torvmark brukar 16-20 års gödslingsintervall vara lämpligt. Åter-

kommande kontroller av näringstillståndet bör därför utföras.

Kalkning

I de fall den kvarlämnade torvens pH understiger 3,8 bör kalkning utföras för att

höja detta (Ferda 1975). Ferda (1975) rekommenderar en tillsats av 5 ton

kalciumkarbonat per ha vilket givit en ungefärlig höjning på 0,6 pH enheter.

Markberedning

Markberedningen utförs för att bland annat ge marken en bättre struktur och kan

antingen ske genom att blanda in mineraljord i torven eller enbart bearbeta

torven med exempelvis fräsning. Där det återstående torvdjupet varierar mellan

30 och 50 cm har djupplöjning rekommenderats, förutsatt att mineraljorden inte

är stenig eller mycket kompakt (Ferda 1975). Djupplöjning medför att torven och

någon dm av mineraljorden omblandas.

Vid kvarlämnade torvdjup mindre än 0,5 meter kan markberedningen även ut-

föras som högläggning. Här liksom vid djupplöjning kan en viss inblandning av

mineraljord erhållas, därtill en dränerande effekt samt planteringspunkter som är

något högre belägna än den omgivande markytan. Detta medför att de får en

något högre temperatur än den omgivande marken under klara, vindstilla nätter
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vilket innebär minskad frostrisk.

I svenska försök på utbrutna torvtäkter med mäktigare torvlager kvarlämnade

har yttorven frästs och samtidigt tillförts växtnäring till ett djup på 30-40 cm

(Nilsson et al 1987). Vid den inventering som utfördes ett par år efter anläggning

var överlev- nåden god.

4.2 Energiskogsodling på utbruten torvtäkt.

Energiskog är ett samlingsnamn för träd vars snabbväxande stubbskott används

för energiproduktion. Odlingsformen är intensiv med normalt 3-5 år mellan skör-

darna. På grund av den snabba tillväxten förbrukas mycket vatten och det är vik-

tigt med tillräcklig nederbörd, mer än 500 mm per år. Det är även nödvändigt

med en god genomluftning av marken. Grundvattennivån bör därför vara minst

30-40 cm under markytan för att energiskogen skall utvecklas bra, eventuellt

djupare för att ytterligare öka markens bärighet (Eden 1983). Detta är viktigt

eftersom delar av skötseln är mekaniserad.

Erfarenheter från odling av energiskog på torvtäkter utbrutna med djupbrytnings-

tekniken saknas idag helt. Försöksodling på konventinellt bruten takt, där ett

tjockare torvlager lämnats kvar finns dock, vilket visar att denna typ av odling är

möjlig. I Sösdala (Skåne) har en salixodling på fd torvtäkt producerat drygt 6 ton

TS/ha och år efter 3 år (Nilsson et al 1985).

Även från odlingsförsök på enbart dikad torvmark kan vissa paralleller dras. I

västmanländska salixförsök har de tre bästa odlingsområdena på dikad torvmark

efter tre års odling producerat drygt 10 ton TS/ha och år (Eden 1991). På mager

torvmark i Jädraås (Gästrikland) har gråal efter 4-5 år producerat 7-9 ton TS/ha

och år (Granhall et al 1986).

I praktiska försök har sälg- och videarter (Salix) producerat mest biomassa. Även

al (Alnus) och björk (Betula) är tänkbara alternativ på gamla torvtäkter.
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Gödsling är ett krav för att dessa högproduktiva grödor skall kunna odlas. Då det

därför finns risk för näringsläckage får marken inte ha fri avrinning mot vatten-

drag eller sjöar.

Temperaturklimatet får inte vara för kärvt. Odlingarna bör därför inte vara be-

lägna högre än 400 möh i södra och mellersta Sverige. Beträffande norra

Sverige är det mycket tveksamt om energiskogsodling är ett lämpligt alternativ.

Torvtjocklek

En skillnad mellan energiskogsodling och vanlig skogsodling är odlingsintensi-

teten. Återkommande gödling är en förutsättning för att energiskog skall ge den

höga produktion som krävs. Vid odling av energiskog är det därför inte av

samma betydelse att rötterna får kontakt med mineraljorden och därmed den

ökade till- gången på näring. En slutsats av detta kan vara att ett tjockare torv-

lager kan lämnas och ändå skapa ett bra odlingssubstrat. Hänsyn bör naturligtvis

tas till de olika torvlagrens näringsinnehåll. Består bottenlagren av exempelvis

kärrtorv eller gyttja bör brytningen pågå till dessa mycket lämpliga odlings-

substrat kommer i dagen.

I försöket på den utbrutna torvmarken i Sösdala var det kvarlämnade torvlagret

ganska tjockt och blev efter markbehandling högproduktiv (Ledin et al 1986).

Dikning

Innan odlingen anläggs bör torven dräneras genom dikning på samma sätt som

vid skogsodling, se ovan.

Gödsling

På grund av den högre tillväxten hos energiskog jämfört med den vid vanlig

skogsodling kommer den mängd växtnäring som behöver tillföras via gödsling att

öka. De ämnen som behöver tillsättas är desamma, främst kalium och fosfor.
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Efter en större grundgödsling kommer även en årlig underhållsgödsling att vara

nödvändig.

Med stöd av erfarenheterna från odlingen på den dikade torvmarken i Västman-

land föreslår Eden et al (1991) en grundgödsling med 100 kg fosfor, 160 kg

kalium och 60 kg kväve per hektar. Nästkommande treårsperiod underhålls-

gödslas odlingen med 120 kg kalksalpeter per hektar och år. Därefter sker kom-

pletterande NPK gödsling. Även gödsling med aska eller slam vilka i dag är

oprövade alternativ har föreslagits av författarna (Eden et al 1991). Vid odling i

kärrtorv blir kvävegödslingsbehovet mindre (Ledin et al 1986).

Gödsling och kalkning bör ske i samband med markberedning.

Kalkning

Olika mycket kalkning måste utföras beroende på vilket trädslag som skall odlas.

Ifall pH önskas höjas från 4 till 6, vilket krävs vid salixodling, är en tillsats med av

18 ton silikatkalk, motsvarande 7,5 ton kalciumoxid, nödvändig (Eden et al

1991). Ifall askgödsling utförs minskar kalkningsbehovet.

Markberedning

Markstrukturen förbättras genom fräsning till 30 cm djup och en efterföljande

återpackning av torven. I samband med detta bör kalkning och gödsling ske

(Eden et al 1991).

4.3 Energigräsodling på utbruten torvtäkt.

Av flera gräsarter som är möjliga att odla för energiproduktion, verkar rörflen för

närvarande vara det som är mest intressant för odling på utbruten torvtäkt. Hittils

har det inte utförts några odlingsförsök med rörflen på utbrutna torvtäkter eller

dikad torvmark men det finns få argument som talar mot möjligheten (Wik 1991).
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Rörflen klarar troligtvis av att växa vid lägre pH-värden än Salix, varför kalknings-

behovet blir lägre.

Markbehandlingen inför odling av energigräs kan antas likna den som föregår

odling av energiskog. Enligt rekommendationer frå Jordbrukstekniska Institutet

(Hadders 1992) bör näring tillföras med 120 kg kväve, 25 kg fosfor och 100 kg

kalium per hektar vid odling på åkermark. Vid odling på utbruten torvtäkt torde

främst fosforgivan behöva ökas.

4.4 Anläggning av sjö.

Igenväxningstorvmarker har tidigare varit grunda sjöar. Där naturliga förut-

sättningar finns kan sjöar återskapas. Tillförseln av vatten genom nederbörd och

tillrinning bör inte understiga avrinning och evapotranpiration. Är förhållandena

sådana kan grundvattennivån bibehålls eller höjas genom att stänga igen diken

och eventuellt dämma.

Sjön blir en grund humussjö. Dess produktionsförmåga kommer till stor del att

bero av mängden och fördelningen av syre. Naturliga humussjöar är fattiga på

näringsämnen och syre. Strandvegetationen i dessa kan t ex. bestå av fräken,

starr och vattenklöver. Fiskarna är få både i art och individantal. Sjöfåglar är säll-

synta, eventuellt kan storlom finnas. Närmast sjön kan klibbat och vide växa.

Längre från strandkanten avlöses dessa ofta av tall och gran. Denna typ av sjö

är rik på sura humusämnen som lakats ut ur omgivande mark.

Vid anläggning av sjö efter torvtäkt bör 3-6 dm av den organiska substansen

sparas som växtsubstrat för vattenvegetationen. Bottnen schaktas eller plogas

ojämn, och öar tillskapas med gamla stubbar och röjningsmaterial. En annnan

variant är att lämna några små delområden av takten obruten, vilka senare kan

fungera som öar. Öarna bör förstärkas mot vattnets erosion med hjälp av stenar,

ris eller grästorvor. För att trots detta inte riskera att öarna helt eroderas bort bör

storleken på dem vara minst 10 kvadratmeter.
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Den framtida strandkantens och avloppens kanter bör avsläntas för att vatten-

vegetationen lätt ska kunna etablera sig. Bottenfauna och fisk kan därefter

komma in av sig själva, liksom sjöfågel och däggdjur (Sjöberg 1991). När sjöns

former är skapade avslutas eventuell pumpning och dräneringsdiken sätts igen

varpå grundvattenytan tillåts stiga. För att inte grundvattenströmmens riktning

skall vändas är det viktigt att en nogrann hydrologisk undersökning av området

utförs innan anläggning påbörjas. Även om en återskapad sjö lämnas i detta

stadium kommer den långsamt att koloniseras av djur och växter. För att skynda

på utvecklingen och för att få en ökad ekologisk mångfald bör inplantering av

främst växter ske. Som syrgasproducenter, föda och skydd kan exempelvis arter

av Elodea, Najas och Potamogeton användas. Öar och strandkanter kan besås

med olika gräsarter, främst Agrostis, Calamagrostis, Glyceria och Pragmites

samt planteras med al och videarter. Marken bör bearbetas med fräsning,

gödsling och kalkning liknande den som utförs i inför plantering vid anläggning

av energiskog.

Andvatten

En speciell sorts sjö är den som i dagligt tal kallas viltvatten. Den ursprungliga

innebörden är att för jaktändamål skapa en biotop där vattenfåglar främst änder,

trivs. I fortsättningen kommer benämningen andvatten att användas för att inte

förväxlas med det senare beskrivna viltområdet.

Många grunda våtmarker har de senaste decennierna drabbats av igenväxning,

dikning eller störningar av friluftsliv. Detta har gjort det svårare för bland annat

simänder att skaffa föda. Anläggandet av andvatten motverkar denna utveckling.

Avgörande för den framtida fågeltätheten är markens näringstillgång. Den be-

stämmer produktionen av de växter och smådjur som utgör ändernas föda.

Viktigt är också att dammen inte torkar ut under torrperioder. En fördel är närhet

till andra vatten, eftersom änder flyttar mellan olika vatten om födotillgången

minskar eller om de blir störda. I Mellansverige häckar gräsand och/eller knipa i

anlagda andvatten. För norra Sverige är det troligt att även grönbena och kricka

tillkommer (Andersson et al 1982).
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De första åren efter dämningen finns det risk att torven släpper från bottnen och

flyter upp. Detta upphör dock senare. Uppflytningen sänker produktionen i and-

vattnet (Sjöberg 1991).

Fisk är inte önskvärt i ett andvatten. Rovfiskar äter fågelungar och växtätande

fisk som exempelvis ruda och sutare konkurrerar om föda med änderna

(Andersson 1982).

Andvatten anläggs vanligtvis på fastmark genom att dämma över gräsbevuxen

mark. Näringen i det överdämda gräset kan då utnyttjas till växt- och smådjurs-

produktion. När näringstillgången minskar efter ca 5 år töms dammen en säsong

varpå nytt gräs växer upp. Detta tjänar därefter som som gödsel den näst-

kommande dammperioden. I en torvtäkt är de kvarvarande torvlagren troligtvis

av relativt näringsfattigt slag. En överdämning av dessa skulle därför inte med-

föra den tillförsel av näring som sker vid dämning av gräsmark. För att öka

näringstillgången skulle en tillförsel av exempelvis gräs i dammen vara tänkbar

(Sjöberg 1991).

Anläggning av ett andvatten i utbruten torvtäkt utförs som vid en vanlig sjö efter

torvtäkt. Vattendjupet bör dock regleras till maximalt 150 cm djup. Detta sker

enklast med ett utlopp vid önskad vattennivå. Åtminstone de första åren erhålls

en maximal produktion av småorganismer då vattendjupet är mellan 20 och 50

cm. Så grunda områden växer emellertid snabbt igen varför ett varierande

vattendjup oftast är att eftersträva. För att påskynda växters och djurs koloni-

sering samt erhålla en stor produktion av småorganismer bör strandlinjerna vara

långgrunda och buktande.

Öar är viktiga i ett andvatten. De erbjuder trygga häcknings- och viloplatser och

bör vara många och varierande i form och storlek. Andkorgar och kniphoikar kan

också placeras ut för att öka tillgången på häckningsplatser. För att ge fågel-

kullarna gömställen på land bör grupper av vide eller al planteras, se 4.1 ovan. I

övrigt är en öppen terräng att eftersträva för att fåglarna lättare skall kunna upp-

täcka faror i tid. Viltvatten kan ha storlekar mellan några kvadratmeter till 10 ha

och mer, då betingelser för fler fågelarter ges. Den mest idealiska storleken för

andfåglar, med a1 .eende på fågelproduktion per yta, är dock ca 2 ha.
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För att ett andvatten skall fylla sin funktion krävs årligt underhåll. Utloppet bör

kontrolleras, vegetationen i vattnet rensas, slyuppslag på land röjas, andkorgar

och knipholkar ses över. Sker inte detta kommer området växa igen och fågel-

produktionen minska.

Viltområde

Viltrefuger kan skapas vid efterbehandling av färdigbrutna torvtäkter eftersom

områden i närheten av sjöar och vattendrag är naturliga tillhåll för viltet. Syftet

med desa är att erbjuda föda, vatten, skydd- och yngelplatser åt många sorters

vilt. Till skillnad från andvattnet ska området inte kräva underhåll. Med tiden

kommer vissa växt- och djurarter slås ut och andra tillkomma.

Viltets födoval varierar under året. Rådjur till exempel äter under sommaren gräs

och örter, men övergår vintertid till skott och knoppar av vedartade växter som

ljung och asp. Vegetationen runt ett viltvatten bör därför bestå av både öppen

mark och skog, där både barr- och lövträd ingår.

För att viltet skall trivas behövs även skyddande snårvegetation där djuren kan

vila och yngla. Dessa "snärjen" bör vara många och små. Även mot en del av

vattnet bör det finnas skyddande snår för att djuren skall kunna dricka i lugn och

ro.

För många mindre fåglar växer ganska snabbt lämpliga snår upp att bygga bo i.

De som kräver stora träd, eller speciellt gamla hålträd för sina bon kan däremot

behöva hjälpas genom att fågelholkar sätts upp tills naturliga boplatser skapats.

Viltområdets vattendel kan betraktas som en sjö. Anläggning med inplantering

av växter sker därför på samma sätt som tidigare beskrivits ovan under an-

läggning av sjö. Liksom vid anläggning av andvatten bör öar, grunda vikar och

lång strandlinje eftersträvas. Vattendjupet i övrigt bör dock vara stort, för att

minska igenväxningshastigheten. Terrängen kan om det är möjligt göras något

kuperad runt sjön. Liksom vid anläggning av öar kan stubbar från takten använ-

das eller eventuella utgrävda massor från sjön. Små höjder kan även erhållas

om en mindre del av ett trädbevuxet myrparti lämnas helt opåverkad av takt-
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verksamheten. Även om träden dör, kommer de att kunna fungera som utkiks-

plats och boplats för främst rovfåglar. Död ved utnyttjas även av många olika in-

sekter.

Merparten av fastmarken bör dikas och markberedas på ett sätt liknade vid an-

läggning av energiskogsodiing. Därefter planteras och besås marken med träd,

buskar och eventuellt gräs. Viktiga buskar och träd för foder och skydd på land

är asp, björk, sälg, vide och en. För skydd även vintertid kan gran, tall och even-

tuellt bergtall planteras. Där öppen mark önskas kan olika gräsarter efter mark-

behandling sås in, vilka för en tid hindrar igenväxning av träd.
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5. KALKYLDEL

5.1 Anläggningskostnader för odlingsalternativen.

Eftersom någon restaurering av djupbrutna torvtäkter ännu ej utförts är följande

kostnadsberäkningar mycket osäkra. Till stora delar ligger kostnadsförlaget i

Eden (1991) till grund för beräkningarna. I kalkylerna ingår maskin- och

lönekostnader, men inte eventuella transportkostnader för dessa.

Skogsodling

Jordprover för analys av pH, näringsinnehåll och struktur för bedömning av kalk-

nings och gödslingsbehovet. Kostnad ca 1000 kr/ha.

Dikning med 30 meters tegbredd. Ett pris på 3,60 kr/m ger kostnaden 1200kr/ha.

Utloppsdiken antas vara anlagda vid brytningsskedet.

Kalkning med dolomitkalk, 3,7 ton/ha, vilket motsvarar ca 5 ton kalciumkarbonat.

Priset på 300 kr/ton ger kostnaden 1100 kr/ha. Spridningen kostar 150 kr/ton.

Kostnaderna blir sammanlagt 1660 kr/ha.

Gödsling med 65 kg fosfor, 113 kg kalium och 60 kg kväve innebär 325 kg rå-

fosfat, 270 kg kaliumsulfat och 130 kg urea. Kostnaderna för dessa mängder är

1015 kr, 1200 kr och 470 kr. Spridningskostnaden blir ca 600 kr/ha. Sammanlagt

medför gödslingen en kostnad på ca 3285 kr/ha.

Markberedningen utförs som högläggning med grävskopa. Kostnaden per ha blir

2000 kr.

Plantering utförs med 2500 stora täckrotsplantor per ha. Priset för dessa är 2050

kr/1000 st och medför en kostnad på 5125 kr/ha. Planteringen kan antas ta 4,3

h/1000 plantor, vilket ger en kostnad på 2150 kr/ha om lönekostnaderna är 200
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kr/h. De totala planteringskostnaderna blir därför 7200 kr/ha.

Återväxtkontroll utförs efter ca två år och utgör grund för eventuell

hjälpplantering. Tidsåtgången är ca två h/ha. En lönekostnad på 200 kr/h ger

totalkostnaden 400 kr. Denna kostnad finns ej redivisad under

anläggningskostnader.

Energiskogsodling

Kostnader för jordprover och dikning som ovan, 1000 kr respektive 1200 kr/ha.

Spridningen av 18 ton silikatkalk a1270 kr/ton innebär en kostnad på 4860 kr/ha.

En grundgödsling utförs med 100 kg fosfor och 160 kg kalium per hektar.

Gödselmedlen antas bakas in i kalken och därefter spridas tillsammans med

denna. Kostnaden för fosfor M665 kr), kalium (710 kr) och inbakning (10 kr)

beräknas därmed bli sammanlagt 2385 kr/ha.

Fräsning av marken för att blanda torv, kalk och gödsel ned till ett djup på 30 cm

innebär en kostnad på 3000 kr/ha.

Plantering med 18000 20cm sticklingar/ha ger en kostnad på 6100 kr/ha då

sticklingpriset är 25 öre och maskinell plantering beräknas kosta 1600 kr/ha.

En radgödsling utförs planteringssäsongen med 39G kg kalksalpeter a11,21

kr/kg. Kostnaderna blir inklusive spridning a1180 kr/ha 650 kr/ha.

Energigräs

För jordprover och dikning blir kostnaderna desamma som vid

energiskogsodling, 1000+1200 kr/ha.

Eftersom gödselmängderna kan antas vara ungefär desamma men kalknings-

behovet något lägre än vid energiskogsodling, blir kostnaderna för gödsling,
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kalkning något lägre än där.

Kalkningen sker med 16 ton silikatkalk per ha, vilket inklusive spridning kostar

4320 kr/ha.

Grundgödslingen som bakas in i kalken och sprids tillsammans med denna

kostar liksom vid energiskogsodling 2385 kr/ha.

Fräsning sker med en traditionell jordbruksfräs till 20 cm djup, vilket medför en

kostnad på 700 kr/ha.

Före sådd harvas marken 3 gånger, vilket kostar sammanlagt 390 kr/ha ifall

tidsåtgången är 0,8 timmar och kostnaden per timme är 485 kr.

Utsäde av 20 kg rörflen/ha ger en kostnad på 1000 kr. Spridningen kostar 200

kr/ha. Sammanlagt blir kostnaderna 1200 kr/ha.

Efter sådd vältas marken vilket tar 0,2 timmar i anspråk. Ifall timkostnaden är

500 kr innebär detta 100 kr/ha.

En gödsling utförs anläggningssäsongen med 350 kg kalksalpetsr a11,21 kr/kg.

Kostnaderna blir inklusive spridning 470 kr/ha.

5.2 Framtida produktion och intäkter.

Skogsodling

En beskrivning av förfarandet vid beräkningarna av en framtida produktion finns

under kapitel 3. För Karinmossen har starrtorven i botten av den framtida takten

klassats som Högstarrtyp. Dikningsboniteten antas för en sådan vara mellan 2,9

och 4,8 skogskubikmeter per hektar och år.
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För att passa med ingångsdatan i produktionstabellerna har

produktionsförmågan antagits vara 3,1 skogskubikmeter/ha och år, vilket

motsvarar ståndortsindex T18 respektive G16. Med stöd av dessa värden har en

produktion för tall och gran antagits i tabell 7 respektive 8. En skattning av

nettointäkterna för respektive åtgärd redovisas också i tabellerna.

Tabell 5. Den skattade tallproduktionen pä Karinmossen utan underhållsgödsling, 1500

stammar/ha före förstagallringen (Andersson 1985), samt de odiskonterade nettoinkomsterna för

respektive åtgärd (Anon. 1990).

Tall

T18

Gallring år 54

Gallring år 79

Slutawerkning år

105

Totalproduktion

Uttagen volym,

skogskubikmeter/ha

49

58

196

303

Odiskonterat netto,

kr/ha

1890

8 750

57 550

Tabell 6. Den skattade granproduktionen på Karinmossen utan underhållsgödsling, 1698

stammar/ha före förstagallringen (Eriksson 1976), samt de odiskonterade nettoinkomsterna för

respektive åtgärd (Anon. 1990).

Gran

G 16

Gallring år 87

Slutawerkning år

105

Totalproduktion

Uttagen volym,

skogskubikmeter/ha

27

170

197

Odiskonterat netto

kr/ha

1 750

33 650
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En återkommande gödsling med 40 kg fosfor och 80 kg kalium vart 16:e år på

obruten, dikad torvmark kan ge en produktionsökning mellan 1,5 och 2,5

skogskubikmeter per ha och år. Kostnaderna för denna "underhållsgödsling" är

ca 625 och 850 kr/ha för motsvarande mängder av råfosfat respektive

kaliumsulfat. Spridningen av kostar ca 500 kr/ha. Sammanlagt blir det en

kostnad på knappt 2000 kr/ha vart 20:e år hela omloppstiden.

Tabell 7. Den kalkylerade kostnaden för en underhållsgödsling som antas öka produktionen två

skogskubikmeter per ha och år.

Gran och tall

Gödsling år 20

Gödsling år 40

Gödsling år 60

Gödslinq år 80

Odiskonterad

kostnad, kr/ha

2 000

2 000

2 000

2 000
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Energiskogsodling

Eden och Karlström (1991) redovisar från Storförsök Domän, ett Salixodlings-

försök på dikad torvmark, en produktion på ca 10 ton TS per ha och år det första

omdrevet. De efterföljande 4 omdreven kan produktionen antas öka till ca 12 ton

TS per ha och år. Dessa produktionsvolymer ligger till grund för beräkningarna

nedan. Ett ton TS har antagits motsvara 4,6 MWh.

Tabell 8. Redovisning av kalkylerade kostnader och intäkter för energiskogsodling.

ÅTGÄRD KOSTNAD KR / HEKTAR

Anläggning år 0

Gödslingar 1-3
775 kg kalksalpeter (120 kg N) a11,21
spridning helikopter 2 gånger per år

Gödsling år 4-21
250 kg NPK 13-6-17 a12,93
290 kg kalksalpeter a' 1,21
spridning helikopter 2 gånger per år

Övrigt år 0-25
administration
övrig skötsel

Skörd, transport etc. vart 5:e år
50 ton TS=230 MWh a175 kr
60 ton TS=276 MWh a' 75 kr

940
700

730
350
500

200
118

19300

1640

1580

318

17 250(omdrev1)
20 700 (omdrev 2-5)

17 250/20 700
Övrigt vart 5:e år (efter skörd)

dikesrensning 101
101

INTAKT KR/HA

Skörd vart 5:e år
50 ton TS=230 MWh a' 120 kr
60tonTS=276MWha'120kr

27 600 (omdrev 1)
33 120 (omdrev 2-5)

27 600/733120
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Energigräs

För närvarande producerar försöksodlingar på åkermark med rörflen ca 10 ton

per ha och år. I praktiska odlingar antas produktionen dels bli lägre och dels

erhålla större fältförluster. En rimlig storlek på skörden antas därför där bli ca 8

ton TS vid en sommarskörd per säsong. Efter skördeförluster kan mängden

skördat gräs antas motsvara ca 6,6 ton TS (Hadders 1992). Energigräset antas

här kunna odlas utan omkultivering. 1 ton TS beräknas motsvara 4,6 MWh.

Tabell 9. Redovisning av kalkylerade kostnader och intäkter för energigräsodling.

ÅTGÄRD KOSTNAD KR / HEKTAR

Anläggning år 0

Gödsling år 1-
100 kg N, 25kgP, 100 kg K
spridning

Skörd år 1-
slåtter
2 vändningar
strängläggning
pressning
transport 1 km
transport 10 km
drivmedel

11800

1200
200

1400

340
500
250
930
690
1030
160

3900

INTÄKT KR / HA

Skörd år 1 -
6,6 ton TS=30,36 MWh a'120 kr 3640

3640
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6. RESULTATSAMMANSTÄLLNING

6.1 Möjliga alternativ

Tabell 10. Sammanfattning av möjliga restaureringsalternativ enligt kapitel 4 för de olika typfallen

samt specialstudien i kapitel 2.

SKOGS-

ODLING

ENERGI-

SKOGS-

ODLING

"NATUR"

OMRÅDE

E. GRÄS

tall

gran

contorta

svartgran

tamarack

björk

gråal

klibbal

al
salix

björk

sjö

andvatten

vilt-

område

rörflen

Småland

X

X

X
X
X

X

X

X
X

X

X
X

X

Dalarna

X

X
X

X

X
X

(X)

(X)
X

Norr-

botten

X
X

X

X

X

X

X
X

Karin-
mossen
X

X

X
X

X
X
X

X

X
X
X

X

X
X

X
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6.2 Anläggningskostnader.

Tabell 11. Sammanfattning av kostnaderna för anläggning av skogsodling, energiskogsodling

respektive energigräsodling från kapitel 5, kr/ha.

Jordprover

Dikning

Kalkning

Gödsling

Markberedning

Plantering, Sådd

Summa

anläggning

SKOGSPROO.

1000

1200

1660

3285

2000

7200

16300

ENERGISKOG

1000

1200

4860

2385+650

3000

6100

19200

ENERGIGRÄS

1000

1200

4320

2385+470

700+390+100

1200

11800

6.3 Nuvärde av odlingsalternativen.

Tabell 12. Nuvärde av de olika odlingsalternativen i kapitel 5 vid 4% ränta och 105 års horisont.

gran

tall

energiskog

energigräs

netto kr/ha

-17 700

-16 700

-19 300

-52 600
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7. DISKUSSION

Den övervägande delen av myrområden i Sverige som är brytvärda med

avseende på energitorv är belägna i skogslandskap. Att genom

restaureringsarbeten omföra den utbrutna takten till skogsmark bör därför ge

den utbrutna takten ett utseende som smälter väl in i omgivningen. För lönsam

skogsproduktion är i första hand olika barrträd lämpliga alternativ. En

inblandning av löv, speciellt längs vägar och stigar upplevs som positivt av

många människor.

I de fall där den omgivande skogsodlingen är mycket intensiv kan det vara

lämpligt att anlägga ett viltområde för att skapa en refug för viltet. Anläggning av

viltområde i närheten av skogsföryngringar bör dock undvikas, eftersom

viltskadorna på dessa i annat fall kan öka. För att få en så naturlig miljö som

möjligt bör exotiska växter undvikas.

Där förhållandena är lämpliga för odling av energiskog och energigräs kan även

dessa vara tänkbara alternativ. Eftersom lönsamheten för närvarande är oklar

blir de dock osäkra val. I framtiden, efter mer förädlingsarbete och med mer

utvecklad teknik, kan dessa alternativ bli attraktiva. Den åkerareal som i Sverige

skall omföras från produktion av jordbruksgrödor till annan produktion bör även

tas i beaktande. Odling av energigräs och energiskog är alternativ även för

dessa marker, vilka till en del har högre produktionspotential och bättre bärighet

för en mekaniserad skötsel än utbrutna torvtäkter. I kalkylerna som presenteras i

detta arbete sker gödslingen med konventionella konstgödselmedel. En annan

möjlighet skulle kunna vara att använda rötslam som gödningsmedel (Eden

1991). Därmed skulle kostnaderna för gödning kunna minskas, samtidigt som

samhället kan bli av med en del avfall.

Olika intressegrupper i samhället värderar också förslagen olika. Eftersom denna

typ av brytningsteknik är ny har folk i allmänhet inte hunnit bilda sig någon upp-

fattning än. Troligt är att brytningstekniken upplevs som betydligt mer positiv än

traditionell storskalig sådan. Omgivningens karaktär påverkar säkert också på så

sätt att sjöanläggning uppskattas i en sjöfattig bygd och energigräsodling i en

skogsbygd där öppna fatt är sällsynta. Beträffande myndigheters preferens bör
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överskottet av jordbruksmark påverka alternativen med energiskogs- och energi-

gräsodling negativt. För markägarnas del bör kostnad- och intäktsanalysen av

de olika förslagen spela en stor roll. Viktigt kan också vara alternativens

påverkan på jakt och vilt.

7.1 Ekonomiska slutsatser

Med dagens energipriser och odlingsteknik finns det ingen möjlighet att erhålla

någon lönsamhet vid odling av energigräs på utbruten torvtäkt.

De övriga odlingsalternativen genererar i 105-årsperspektivet ett underskott i

området 15-20 000 kronor Der hektar. Detta gäller till stor del även vid odling på

fastmark. Den resterande delen av kostnaderna bör bäras av täktverksamheten.

Vid anläggning av sjö bidrar anläggning av dammvaliar och strandvegetation

med de största kostnaderna. Beroende på hur de naturliga förutsättningarna är

för detta alternativ, storleken på den anlagda sjön samt vilken typ av sjö som

önskas varierar kostnaderna. En kostnad på 5000 kr/ha kan tjäna som ett

riktvärde för detta alternativ.

7.2 Sydsvenska höglandet

Gyttjan som är det understa organogena lagret har ett högt närinrsinnehåll,

vilket bör kunna ge ett bra substrat att odla i. Beaktansvärd är den relativt höga

svavelhalten i torvlagret ovanpå gyttjan, vilket kan resultera i låga pHvärden vid

drä- nering.
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Beskogning efter torvtäkt

Samtliga tidigare nämda trädslag utom contortatall och gråal är här möjliga för

skogsproduktion. Det största problemet är frostförekomsten under vegetations-

perioden. Tall är därför lämpligast. Om även tallplantorna skulle dö av frost, kan

hjälpplantering ske med tamarack eller svartgran som är ännu härdigare.

Det är även möjligt att anlägga ett björk eller albestånd genom sådd respektive

plantering och senare, vid ca 15-20 års beståndsålder plantera gran under det

uppkomna frostskyddet. Lövträden avverkas då grantopparna börjar växa in i

lövkronorna ca 10 år efter granplanteringen. Löwirket har vid denna ålder

uppnått gagnvirkesdimensioner och ger tidiga intäkter.

Eftersom gyttjan i botten på takten är fördelaktig för plantorna (se ovan) bör ett

relativt tjockt (ca fyra decimeter) lager lämnas. På grund av kvävenedfallet

kommer behovet av en eventuell kvävegödsling att minska.

De delar av täktbotten där marknivån kommer att ligga högst efter täktverksam-

hetens avslutande bör brytas ut först, för att restaureringsarbetena skall kunna

påbörjas under pågående takt.

Energiskog och energigräs

Både energigräs och energiskog är möjliga att odla. På grund av den höga frost-

frekvensen i denna region, är dessa grödor ändå inte att rekommendera. Om

odling skall ske finns det ingen anledning att avlägsna all organisk substans,

utan ca en meter sparas som odlingssubstrat.

Anläggning av sjö

Lagerföljdfcrna i torven tyder på att det tidigare varit sjöar i området. Delar av den

utbrutna takten kommer åter bli sjö, om inte stora dräneringsinsatser utförs. Ifall

större delar av takten planeras bli sjö, är det lämpligt att påbörja

täktverksamheten där den framtida sjön kommer att bli djupast, det vill säga där
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den underliggande mineraljorden befinner sig på den lägsta nivån.

Andvatten

Eftersom det är nära till andra vattendrag och andfågel naturligt har sina

flyttningsvägar i området kan ett andvatten här bli välbesökt. Sydsvenska hög-

landet är en relativt tättbefolkad skogsbygd. Rekreationsvärdet kan därför bli

högt för en fågelsjö.

Viltområde

Skogsodlingen är intensiv i området och nyttan av ett viltområde bör bli stor.

7.3 Dalarna

De djupaste organogena lagren, starrtorv och torvdy, är fattiga på växtnäring.

Moränen som underlagrar torven är bättre från växtnäringssynpunkt. Därför är

det här lämpligt att ett tunnare organogent skikt lämnas kvar efter brytning, 15-

20 cm. Det kvarlämnade torvskiktet är tunt och takten ligger i en sluttning. Ett

glest dikessystem är därför tillräckligt.

Beskogning efter torvtäkt

Den höga humiditeten i området och det rörliga markvattnet i sluttningen talar för

odling av gran. Den sluttande terrängen minskar frostriskerna. Granodling blir

därför det bästa alternativet. Eventuellt kan främst tall men även svartgran

planteras i svackor och andra ställen där frostproblem kan förväntas. Plantering

av hela området med vanlig tall eller ccntortatall är två andra alternativ.

Takten bör påbörjas längst upp i sluttningen, så att de utbrutna delarna inte be-

rörs av vattenflödet från den obrutna delen. Den bästa markberedningsmetoden

bör vara högläggning med grävskopa, eftersom risk för vattenerosion längs plog-

fårorna föreligger om hyggesplöjning utförs.
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Energiskog och energigräs

Förutsättningarna för energiskogs- eller energigräsodling är på grund av höjden

över havet och den relativt låga temperatursumman mindre goda.

Anläggning av sjö

Förutsättningarna för att anlägga stora sjöar saknas på grund av sluttningens

lutning. Små vattendrag borde däremot vara möjliga att skapa.

Andvatten

Det relativt kyliga klimatet, den mindre näringsrika torven och mineraljorden i

kombination de dåliga förutsättningarna för naturlig sjöbildning medför att förut-

sättningarna för andvatten är mycket dåliga.

7.4 Norrbotten

Området är flackt och det är svårt att få tillräckligt fall för att önskvärd

dränerande effekt skall uppnås. De lägsta partierna kommer troligtvis bilda

grunda sjöar.

På de högre belägna delarna bör ett tunt (15-20 cm) torvlager lämnas kvar,

eftersom torven är näringsfattig och nedbrytningen dessutom går mycket

långsamt på grund av det mycket kyliga klimatet.
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Beskogning efter torvtäkt

Det bästa alternativet beträffande skogsodling är tallplantering.

Markberedningen kan till viss del fungera som dränering om hyggesplöjning

tillämpas, men högläggning är även tänkbar. Om hänsyn tas till rennäringen är

högläggning lämpligare eftersom renar undviker hyggesplöjda områden.

Sådd av glasbjörk kan även vara lämpligt, särskilt med hänsyn till att Norrbotten

inte har lika stora problem med älgbetning som de södra delarna av landet.

Torvbrytningen bör påbörjas i de delar som blir högst belägna efter takt.

Eventuellt kan bortpumpning av vatten krävas i början av skogsanläggningen för

att tillräcklig dränering skall ske.

Ett annat alternativ kan vara att vid brytningen skapa en höjdgradient på den

kvarvarande torven för att få lämpligt fall på dikena, se Dikning under 4.1 Be-

skogning efter torvtäkt ovan.

Energiskog och energigräs

På grund av det extremt kyliga klimatläget är varken energiskogs- eller

energigräsodling lämpliga alternativ.

Anläggning av sjö

De lägsta delarna kommer troligtvis att skapa grunda sjöar.

Viltområde

Anläggandet av ett viltområde är ett möjligt alternativ. Vid val av växtmaterial

måste hänsyn tas till det extremt kyliga klimatläget.
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7.5 Karinmossen

Beslutet om avloppsriktning påverkar valet av restaureringsform. Om dränering

sker söderut kommer grundvattennivån att ligga på ca 57 meters höjd över havs-

ytan. Nästan hela täktområdet blir därmed lagt under vatten. Dräneringen kan

även eventuellt ske österut, varpå grundvattenytan kommer att ligga ca 55 meter

över havet. I stort sett hela täktområdet blir då dränerbart, med undantag av ett

mindre område i västra delen, se bilaga 2.

Beskogning efter takt

De djupaste organogena lagren är medelgoda ur näringssynvinkel. Den under-

lagrande mineraljorden består av lera med god näringstillgång, men ofta för låg

syrehalt. Det är därför lämpligt att lämna ett tunt lager (ca två decimeter) organo-

gent material efter takt. Därefter bör en markberedning utföras som blandar

mineraljord och organiskt material. Det ökar syretillgången i marken och därmed

dess produktionsförmåga. Den mark som efter takt är högre belägen än ca två

decimeter över grundvattenytan är möjlig att beskoga. Vid trädslagsvalet bör

även hänsyn tas till att frostrisken ökar i den omedelbara närheten till sjöar.

Tänkbara trädslag är gran, tall och contortatall. Enligt de produktionsprognoser

som redovisas under 5.2 ovan, är tall det mest produktiva alternativet. Om ett så

tunt lager organogen substans lämnas kvar att odlingen får rotkontakt med

mineraljorden torde gran vara mer lämplig på grund av mineraljordens fina

textur, se bilaga 3.

Granens frostkänslighet är dock ett problem. En väl genomförd markberedning

ökar chanserna till en lyckad föryngring. Hjälpplantering kan ske med tall, svart-

gran eller tamaracklärk. Ett säkrare alternativ än att bara plantera gran är att

blanda gran- och tallplantor vid planteringen. På detta vis kan valet av trädslag

skjutas upp till röjningen då de största riskerna för avgångar på grund av frost-

skador har passerats.

För att slippa frostskador kan granbeståndet även anläggas under en skärmträd-

ställning av björk eller al jämför 7.2 ovan.
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Både tall och contortatall kommer troligtvis att få en sämre kvalitet än gran på

denna ståndort. Odling av contortatall är dessutom mindre lämplig på grund av

de ökade riskerna för Gremmeniellaangrepp på finjordrika marker, se bilaga 3.

Energiskogsodling och energigräs

Förutsättningarna för att odla både energiskog och energigräs kan anses goda.

Som tidigare nämnts (under 4.2 och 4.3) är både produktion och lönsamhet

osäkra idag.

Anläggning av sjö

Den sjö som kommer att bildas vid dränering till 57 meters grundvattennivå blir

relativt grund, med högst tre meters vattendjup. Eftersom tillrinningsområdet till

sjön är litet blir vattnets omsättningshastighet låg.

Andvatten

Om så önskas är det möjligt att skapa ett andvatten både i ett litet vattendrag vid

55 meters alternativet och i den större sjön vid 57 meters grundvattennivå.

Viltområde

Förutsättningarna att anlägga ett viltområde är goda. I 57 meters alternativet är

arealen fastmark liten, vilket medför att en anläggning av viltområde inte skulle

riskera viltskador på intilliggande restaureringsprojekt, något som annars bör be-

aktas.
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BILAGOR

Bilaga 1. Karinmossens geografiska läge.
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Bilaga 2. Bottenkonfigurationen på Karinmossen efter takt.
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Bilaga 3. Något om skogsodling, energiskogsodling samt
energigräsodling.

Nedan följer en redovisning av de praktiska odlingsmetoder som förekommer vid

odling på fastmark. De eventuella skillnader som tillkommer vid odling på torvtäkt

presenteras under 4. Metoder vid efterbehandling av färdigbrutna torvtäkter.

Skogsproduktion

Allmänt

Vid skogsproduktion erhålls virke som beroende på kvalitet och dimension tan

användas som sågvara eller vid pappersmassaframställning. Vedens

egenskaper varierar beroende på trädslag, växtlokalens förhållanden samt

skogsskötselåtgärder.

För att virke skall användas till sågtimmer krävs idag för de flesta svenska

trädslag att stammarna är raka, kvistfria eller har klen kvist, ej har för breda

årsringar samt saknar röta och andra skador. Beträffande massaved finns vissa

begränsningar med avseende på krokighet och röta. Det är osäkert vilka krav

som kommer att ställas på sågtimmer i framtiden. Troligt är att kraven minskar

då högkvalitativa naturskogar börjar bli sällsynta.

Om hög kvalitet skall erhållas måste den unga skogen växa långsamt antingen

på grund av konkurrens i en tät föryngring, eller beskuggning av så kallade

skärmträd.

Tall (Pinus sylvestris)

Med avseende på produktionen hävdar sig trädslaget jämfört med andra bäst på

torr och förhållandevis näringsfattig mark, även om den maximala produktionen

sker på bättre ståndorter. Marken bör ha neutralt pH eller vara svagt sur. Tallen

klarar av att växa på marker med låga syrehalter t ex. myrmarker med stilla-

stående, högt grundvatten.
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Tallbestånd anläggs oftast genom plantering med ca 2000 fröplantor/ha. Även

självföryngring med frötallar samt sådd förekommer. Önskas virke av god såg-

kvalitet måste de unga tallarna stå tätt, ca 10000-15000 stammar/ha. För att

uppnå detta i rena tallbestånd krävs lyckade självföryngringar eller sådder. För

närvarande är det inte ekonomiskt försvarbart att plantera så tätt. Däremot kan

det vara möjligt att med hjälp av lövuppslag få en liknande kvalitetsdanande

effekt. Är detta inte möjligt kommer det framtida utbytet med största sannolikhet

att till största del bestå av massaved. Tallplantor och tallungskog är mycket

frosthärdiga, men kan angripas av svampar och insekter vars angrepp är dödliga

eller starkt hämmande för utvecklingen. Viltbetning är ett allvarligt problem i

vilttäta områden.

Beståndet avverkas vid ca 100 års ålder, beroende på geografiskt läge i landet

och ståndortens förhållanden. Virket används till både massaved och sågtimmer.

Gran (Picea abies)

De mest karaktäristiska granmarkerna är de med fina jordarter och rörligt,

syrerikt grundvatten där produktionen kan bli mycket hög. Gran växer bättre i

humida regioner. På dränerad, fuktig mark där tillgången på näring är god är

granen det högst producerande alternativet. Sker mineraliseringen långsamt

däremot kan granen inte hävda sig gentemot tallen. Gran växer bäst i neutral till

svagt sur mark.

Normalt anläggs bestånd med plantering av fröplantor. Plantering med stickling-

förökat material samt sådd är möjliga, men inte vanligt förekommande alternativ.

Olika insektsangrepp, främst av snytbagge, kan vålla betydande skador i gran-

föryngringar. Plantorna är mycket känsliga för främst vår-, men även höstfrost.

De senaste åren har även rådjursbetning vållat stora skador, främst i södra

Sverige.

Granen klarar av beskuggning bra men är inte frosthärdig under vegetations-

perioden. Det är därför lämpligt att odla gran under en skärm av ett annat

trädslag speciellt på frostlänta marker. Skärmställningen exempelvis av björk

eller al minskar riskerna för låga temperaturer, samt ger med sin beskuggning

minskade skador hos granar som utsatts för frost. Skärmträden har dessutom en
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kvalitetsdanande effekt på smågranarna, samt en dränerande effekt på marken.

När granen är ett par meter hög kan skärmen avvecklas. Ett alternativ är att låta

skärmträden växa till gagnvirkesdimensioner och därefter avverka dem. Viktigt är

dock att inte granen börja växa in i skärmträdens kronor.

Beståndet slutawerkas vid något lägre ålder än tail. Virket används både till

framställning av sågad vara och massa.

Contorta tall (Pinus contorta var latifolia)

Trädet bör odlas på torr till frisk näringsrik mark med medelgrov till grov textur,

då contortan har ett förhållandevis svagt rotsystem. Detta kan ge

stabilitetsproblem om marken är fuktigare eller mer finjordsrik än ovan

rekommenderade.

Jämfört med granen producerar contortan bättre på boniteter sämre än G24.

Den producerar alltid bättre än vanlig tall.

Contortaodlingar har i norra Sverige visat känslighet för angrepp av svampen

Gremmeniella abietina. Undersökningar har visat att det bland annat finns en

tydlig korrelation mellan Gremmen/eWainfektion och ståndortens temperatur-

summa. Contorta planterad på finjordrika marker, före detta granmarker, har i

regel hög frekvens Gremmeniellaskador (Carlman 1990).

Hittils har contortabestånd i Sverige anlagts genom plantering. Slutawerkning

kan antas ske vid en ungefärlig beståndsålder på 70 år. Kvaliteten på planterad

contorta kommer troligtvis att vara jämförbar med planterad tall.

Svartgran (Picea mariana)

Svartgranen har låga näringskrav. Jämförd med andra trädslag har den en för-

hållandevis god produktion på starkt försumpade torvmarker, åtminstone i ung-

domen. Beträffande den långsiktiga produktionen under svenska förhållanden

råder stor osäkerhet. I Sverige går det att odla svartgran till de mellersta delarna

av Norrland. Svartgranen är mycket frosthärdig för vår- och höstfroster förutsatt

att proviniensen är den rätta. För frosttorka under vårvintern har den dock visat
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stor känslighet.

Bestånd anläggs genom plantering. Den framtida avsättningen blir troligtvis i

form av massaved på grund av de klena dimensionerna som erhålls.

Lärk (Larix sp.)

De lärkarter som normalt diskuteras för svensk odling är hybridlärk och sibirisk

lärk. För att kunna utvecklas kräver dessa rörligt markvatten, vilket därför inte

gör dem möjliga som skogsodlingalternativ på torvmark.

Tamaracken (Larix laricina) däremot har på torvmark i södra Sverige visat god

härdighet och tillväxt i ungdomsstadiet. Tillväxten i senare stadier är dock sämre

än de tidigare nämnda lärkarterna vars produktion på lämpliga marker är hög. I

Kanada där tamaracken har sitt naturliga utbredningsområde växer trädet på

bättre myrmarker. På de sämre ståndorterna växer svartgran. Virket anses

besvärligt att arbeta med i Sverige. Vid massaframställning kokas lärken

tillsammans med tallved.

Björk (Betula sp.)

Björken växer snabbt i unga år, men eftersom den är uppskattad av vilt kan bet-

ning vålla förödande skador. I sydvästra Sverige har björken en för sågvirkes-

produktion dålig stamform.

Anläggning sker med sådd, sjävföryngring eller plantering med stora plantor.

Slutawerkning sker vid 60-75 års beståndsålder. Virket används som bränsle,

för massaframställning och snickerivirke.

Med en skärm av björk uppnås frostskydd och dränering av markvattnet för plan-

tor under denna. Eftersom mask och mikroorganismer trivs i björkens forna ökar

nedbrytningshastigheten i marken under björk.

För att vårtbjörk skall producera bra kräver dess rötter god syretillgång. Vid en

medelgod tillgång på näring, producerar vårtbjörken ca 80 % av vad granen gör

på likvärdiga marker. På bättre marker ökar skillnaden.
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Glasbjörk kan växa på syrefattig mark. Närings- och fuktbehoven är större än för

vårtbjörk. Vedproduktionen är för de båda björkarterna lika hög under

beståndens första 20 år. Därefter producerar glasbjörken ca 70-80 % av vad

vårtbjörken gör.

Al (Alnus sp)

Det finns två alarter i Sverige, klibbat (Alnus glutinosa) och gråal (A. incana). De

har båda en snabb ungdomstillväxt. Alen är det enda inhemska trädslaget som

kan ta upp kväve ur luften. Dess forna är kväverik och förbättrar markens

näringsstatus. Liksom tjörken klarar alen av att växa på marker med pH ned till

3. Alen tål att stå under vatten längre perioder. Vilt betar inte gärna al. Dess

egenskaper gör den lämplig som amträd och som lågskärm.

Nya albestånd anläggs bäst genom plantering. När ett äldre albestånd avverkas

kan en föryngring enkelt ske med stubbskott. Slutawerkning sker vid 60-75 års

ålder. För närvarande är det mycket svårt att avsätta alvirke.

Klibbat är det enda svenska trädslag som växer bra på blöta marker och tål över-

svämning längre tid. Den tål dock inte långvarig syrebrist utan fordrar rörligt

markvatten. Klibbal växer i södra och mellersta Sverige och längs

norrlandskusten.

Gråal trivs på torrare marker än klibbalen. Gråalen är frosthärdig. Fram till 10-15

års ålder växer gråalen snabbare än klibbalen. Gråalen växer inte naturligt i

södra Sverige.
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Energiskog

Salix

För närvarande handlar i stort sett all forskning och praktisk odling av energiskog

om olika Sa//xarter. De bör växa i mark med pH-värden mellan 5,5 och 6,5 för att

utvecklas väl (Eden 1991). Salix kan sticklingförökas. Det medför att

anläggningen kan ske genom att pinnar av Salix sticks ner i marken, där de

rotar sig.

Al (Alnus sp)

Båda de två naturligt förekommande alarterna, gråal och klibba), kan användas i

energiskogsodling. Till skillnad mot sticklingförökad Salix anläggs alodlingar med

fröplantor. Därefter skiljer sig inte skötseln förutom att stammarna det första till

andra året efter plantering växer långsamt varför alens omdrevstid bör vara

längre, kanske upp till 10 år (Granhall et al 1986). Al kan fixera kväve ur luften. I

unga bestånd kan denna fixering uppgå till 100 kg/ha och år (Granhall et al

1986). Den mängd kväve som behöver tillföras alenergiskog genom gödsling blir

därför lägre än för andra arter.

Björk (Betula sp)

Björk rotar sig liksom alen dåligt som stickling och bör därför anläggas med

fröplantor. Därefter sker skötseln med samma metoder som för Salix. Liksom al

kan björk växa bra på marker med pH-värden mellan 3 och 8 (Granhall et al

1986).

Anläggningen sker genom att sticklingar sticks ner i marken (Salix) eller med

konventionell skogsplanteringsteknik (björk och al). Fram till maj-juni år 2 brukar

ogräsbekämpning behövas. Gödsling utförs från och med starten. Bevattning

sker vid behov. Efter 3-5 år, eventuellt 10 år för al, skördas biomassan.

Från de kvarlämnade stubbarna skjuter träden stubbskott vilka skördas efter

ytterligare 3-5 år. 20-30 år efter anläggningens start bör nya sticklingar

respektive fröplantor planteras för att tillväxten skall vara maximal.
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Energigräs

Energigräs är ett samlingsnamn för olika gräsarter som odlas för sitt energi-

innehåll, främst för framställning av fastbränsle för uppvärmningsändamål.

Odlingsformen är i stort sett densamma som vid odling av fodervallgräs, frånsett

skördetidpunkterna eftersom en så hög total biomassaproduktion som möjligt

eftersträvas. Den optimala tidpunkten för skörd antas vara på tidigt på våren.

Odlingsformen är intensiv, med en skörd per år varvid en del av växtnärings-

ämnena bortförs. Dessa måste ersättas via gödsling för att en uthållig produktion

skall erhållas. Främst gäller detta tillförseln av kväve, fosfor och kalium.

Skötseln är mekaniserad, varför marken måste ha god bärighet. Den viktigaste

egenskapen hos energigräs är en hög och uthållig biomassaproduktion. En låg

askhalt är också önskvärd för att askmängderna vid eldning inte skall bli alltför

stora. De arter som hittils visat sig intressanta för produktion på åkermark är:

rörflen (Phalaris arundinacea L), foderlosta (Bromus inermis Leyss) och timotej

(Phieum pratense L). Arterna är fleråriga och har visat relativt höga produktions-

nivåer samtidigt som askhalterna varit relativt låga (Holmin 1981).

Rörflen

Rörflen är ett högvuxet, vassliknande gräs med rikt förgrenat underjordiskt skott-

system. Det är ett friskt gräs med färre sjukdoms och skadedjursangrepp än hos

de flesta andra gräs. I Sverige växer rörflen naturligt på fuktiga ställen utmed

åar, sjöar och sänka platser, främst i själva översvämningsbältet. Gräset är

mycket anpassningsbart och kan odlas på mycket fuktiga marker, eftersom den

tål översvämning. De kraftiga rötterna armerar jorden vilket ökar dess

bärförmåga.

Ogräsbekämpningsmedel behövs troligtvis endast under det första året då inså-

ning sker. Skörd sker en gång per år, höst eller tidig vår. Efter skörd skjuter de

underjordiska stamdelarna skott vilka bildar den nya vallen.


