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SKOGSBP.* NSLE MINSKAR KVÄVEBELASTNINGEN

Sammar K t j

Utgåe? /• fe in hypotesen "Om kväverika avverkningsrester tas ut ur skogen avlastas
skogsi ft i. temen på kväve och risken för kvävemättnad minskar", har en
littera.v sndie gjorts om hur kvävesituationen påverkas av att avverkningsrester tas
ut som «• insle ur kvävebelastade skogar.

Öve dning av vattendrag, försurning, mineralförluster och näringsobalans i
mar. >. •., skogsskador och vegetationsförändringar är exempel på miljöeffekter av
hög k- iivedeposition. En annan effekt är ökad biologisk bildning av växthusgasen
dikvk .joxid.

Avve/ ..ningsrester avger nästan inget kväve de första åren. De kan ta upp och binda
kväve rrån omgivningen. De utgör ett betydande tillskott till markens kväveförråd
som åter kan frigöras i senare nedbrytningsstadier.

Hyggesrester inverkar på markklimatet och därmed på markprocesserna. Ofta ökar
mineraliseringen av forna och humus under riset. Samtidigt gynnas nitrifikation,
särskilt om riset lämnas i högar. Hyggesrester innehåller lättillgänglig näring som
stimulerar omsättningen av svårnedbrytbart organiskt material. Riset hämmar också
hyggesvegetationen och dess kväveupptag. Dessa effekter samverkar till ökad
utlakning av kväve och mineraler, om hyggesrester lämnas på hygget.

Vid hög kvävedeposition ackumuleras kväve i skogen. På sikt kan systemen bli
mättade. Uttag av hyggesrester fördröjer kväveackumulation. Med konsekvent
bränsleuttag i alla ingrepp kan ca 50O kg N/ha skördas ut med bränslet per
skogsgeneration, i en kväverik skog. Detta motsvarar ca 8 % av hela markförrådet,
och kanske 50 % av kväveförrådet i humusen. Med extremt korta omloppstider och
noggrant uttag av bränsle innan barren faller av skulle totala kväveuttaget under
samma tid minst kunna fördubblas. Omfattande bränsleuttag kan bara tillåtas om
mineralforluster kompenseras med t ex askåterffiring.



Kritiska belastningsgränsen för kväve blir lägre, (3-7 kg/haår), om hyggesrester
lämnas kvar, jämfört med om allt ris tas bort. På stora skogsarealer är
bränsleuttaget avgörande fö' om kritiska belastningsgränsen blir högre än rådande
kvävedeposition. Även skogsmarksförsumingen motverkas om man tar ut .
avverkningrester och kompenserar för mineralförluster. !

Emission av 50 mg NCtyMJ från en förbränningsanläggning innebär att ca 5 % av

bränslets kväve släpps ut som NOX. Fossila bränslen och biobränslen ger NOX-

utsläpp av samma storleksordning. Den viktiga skillnaden är att bränsle från skogen

avlastar skogsekosystemen, genom att det tagits därifrån.

Idag motiveras bioenergin av att den, rätt använd, är förnybar och inte bidrar til!
växthuseffekten. I vissa regioner är kväveavlastning ytterligare ett starkt skäl för
omfattande skogsbränsleuttag.
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FOREST FUEL REDUCES THE NITROGEN LOAD

Summary

A study of the literature was made on the basis of the following hypothesis: "If
nitrogen-rich felling residues are removed from the forest, the nitrogen load on the
forest ecosystem is decreased and the risk of nitrogen saturation also decreases".
The study was designed to provide information on how the nitrogen situation is
influenced if felling residues are removed from nitrogen-loaded forests and used as
fuel.

Eutrophication of water courses, acidification, mineral losses and imbalance of
nutrients in soil, forest damage and changes to the vegetation, are examples of
environmental effects of high nitrogen deposition. Another effect is increased
biological formation of nitrous oxide.

Felling residues release very little nitrogen during the first years after felling. They
can immobilize nitrogen from the surroundings, make up a considerable addition to
the nitrogen store in the soil, but also release nitrogen in later stages of degradation.

The slash has an influence on the soil climate and thus on soil processes. Often there
is an increase in the mineralization of litter and humus below the felling residues.
At the same time, nitrification in favoured, particularly if the slash is left in heaps.
Felling residues contain easily soluble nutrients that stimulate the metabolization of
organic matter that otherwise is rather resistant to degradation. The slash also
inhibits the clear-cut vegetation and its uptake of nitrogen. These effects result in
increased leaching of nitrogen and minerals if the felling residues are left on the
site.



In situations of high nitrogen deposition the nitrogen will accumulate in the forest.
In the long term the system may become nitrogen saturated. Removal of felling
residues will delay this nitrogen accumulation. With consistent removal of fuel
following all silvicultural operations about 500 kg N/ha can be harvested with the
fuel per forest generation in a nitrogen-rich forest. This corresponds to about 8 % of
the entire soil store, and perhaps SO % of the nitrogen store in the humus. Large-
scale removal of fuel will require compensation for mineral losses.

The value of the critical load for nitrogen must be set at a lower level (3-7 kg/haår)
if the felling residues are allowed to remain on the site, in comparison with the case
if they are removed. In large areas of forest land the removal of fuel will be
decisive for whether the critical load will be higher than the prevailing deposition of
nitrogen.

An emission of 50 mg NCtyMJ implies that about 5 % of the fuel's nitrogen is

released as NOX from the incineration plant.



FÖRORD

Under 80-talets senare del har behovet av att diversifiera energiproduktionen ökat.
Bioenergin har fått förnyat intresse.

Vattenfall 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 för projektet:

"Vattenfalls mål inom bioenergiområdet är att klargöra ekonomi och potential för el- och
konbinerad 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
att skogsbränsle minskar kvävebelastningen.

Vattenfall mars 1993

Birgit Bodlund
VATTENFALL AB
Projekt Bioenergi



SKOGSBRÄNSLE MINSKAR
KVÄVEBELASTNINGEN

En litteraturstudie

Anna Lundborg
Vattenfall AB

Projekt Bioenergi
1993-03-08



INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid.

DELI

INLEDNING
Bakgrund
Hypotes
Syfte
Denna rapport

SAMMANDRAG AV LITTERATURGENOMGÅNG

KVÄVE SOM MILJÖPROBLEM
Deposition
Kvävemättnad
Kväve och markförsurning
Kritisk belastningsgräns
Skogsbränsleuttag med askäterföring motverkar försurning

KVÄVE I SKOGEN - FLÖDEN OCH POOLER
Mark och träd
Avverkningsrester och kväveavlastning
Utlakning

UTTAG OCH FÖRBRÄNNING AV KVÄVERIK BIOMASSA
Förbränning och emissioner
Proportioner mellan bränslekväve och "återbäringen"
Kan NOx-kväve jämföras med biologiskt kväve?

2
2
2

2
3
4

4
4
5
6

6
6
6
7

KVÄVEOMSÄTTNING I SKOGSEKOSYSTEM
Kväveomsättning i marken - introduktion
Förnanedbrytning och kvävemineralisering
Humus
Vad händer med mineraliserat kväve?
Processer som binder kväve i skogsekosystemen
Kvävemättnad
Ackumulation av kväve i skogsekosystem
Under vilka förhållanden är risken för kväveutlakning hög?
Avverkningsresters inverkan på kvävesituationen
Avverkningsrester, kväve och skogstillväxt
Aska och kalk

7
7
9
11
12
13
13
14
15
16
17
17

DISKUSSION OCH SLUTSATSER
Diskussion
Obesvarade frågor
Slutsatser

DEL II, bilaga:
LITTERATURGENOMGÅNG MED KOMMENTARER

18
18
20
20

23



DELI

INLEDNING

Bakgrund

I den industraliserade delen av världen ökar tillförseln av kväveföreningar frän
atmosfären till ekosystemen. Huvudsakligen rör det sig om kväveoxider och
ammonium från förbränningsprocesser, handelsgödsel och djurhållning. En översikt
gesavTamm(1991).

I Sverige är kvävebelastningen högst i de sydvästra delarna. Risken för skador på
mark, skog, sjöar, vattendrag och hav är påtaglig (Anonym 1990). Tillfört kväve
binds till stor del i vegetation och mark. Om kväveutbudet är större än vad
vegetationen kan ta upp, ökar risken för kväveläckage från marken. Alltför
kväverika system är inte önskvärda, av miljöskäl.

Hypotes

Det kan vara motiverat att försöka fördröja kväveackumulationen i kväverika
skogsekosystem. Lundmark (1988) skriver: "Inom områden med hög deposition av
kväve kan... risken för kvävemättnad öka, om trädresterna med sitt relativt höga
kväveinnehåll lämnas kvar på hygget". Detta leder till hypotesen

Om kväverika avverkningsrester tas ut ur skogen och bränns med låga utsläpp av
biologiskt tillgängligt kväve, avlastas skogsekosystemen på kväve och risken för
kvävemättnad minskar.

Syfte

Syftet med detta arbete är att ställa samman och analysera litteraturuppgifter som
berör hypotesen ovan.

Denna rapport

För att man ska kunna jämföra fallen 1) "uttag och bränning av avverkningsrester"
och 2) "avverkningsrester lämnas att brytas ned i skogen", måste kvävets roll i de
bägge fallen beskrivas. För förståelse av "fall 2" behöver man beskriva kvävets
omsättning från avverkningsrester och vidare i kretsloppet i skogen. Denna rapport
betonar just detta. Andra delar i kvävets kretslopp, kvävedeposition och miljö-
problem berörs översiktligt. Vid diskussion och slutsatser kommer uppgifter från
kväverika system att lyftas fram. Kvävets kretslopp behandlas utförligare av t ex
Tamm



Rapporten delas upp i en huvuddel, del I, som innehåller inledning, allmänna
resonemang, sammandrag av litteraturstudien, diskussion och slutsatser. Denna del
ska kunna läsas fristående. Som bilaga, del II, bifogas litteraturgenomgången som
ligger till grund för huvuddelen. Där redovisas referenser och ett större
faktaunderlag.

SAMMANDRAG AV LITTERATURGENOMGÅNG

KVÄVE SOM MILJÖPROBLEM

De vanligast diskuterade miljöeffekterna av kväveoxider och ammonium är
övergödning av vattendrag, försurning, mineralförluster och näringsobalans i
marken, skogsskador, vegetationsförändringar, samt bildning av troposfäriskt ozon.
En annan effekt är den ökade biologiska bildningen av växthusgasen dikväveoxid,
som också medverkar i nedbrytningen av det stratosfariska ozonet.

Deposition

Kväve deponeras både som ammonium cc!i nitrat. I södra Sverige är bidraget från
kväveoxider och ammonium av samtr*. storleksordning. I Svealand och Norrland
dominerar kväveoxiderna (Anonym 1990). I sydvästra Sverige är årliga
kvävedepositionen i sluten skog 25 kg/ha, i mellersta Sverige 4-12 kg/ha.

Kvävemättnad

I delar av södra Sverige har m?n funnit tacken på at; skogsekosystemen innehåller
mer kväve än v?.d mark och träd kan tillgodogöra sig. Systemen säges börja bli
"kvävemättade". De observerade fenomenen är:

* Ökad nitratui'akning från skogsmark och ökad nitrattillförsel till sjöar
och vattendrag

* Kvävegödsling av skog ger ej väntade tillväxteffekter
* Förhöjda halter av aiginin i barr

Kväve och markförsurning

När rötfer tar upp ammonium avger de protoner. När kväve i biomassa åter blir
ammonium konsumeras protoner.

Per kväveaiom påverkar kväveomsätiningin protonflödena på följande sätt:



- biologiskt kväve bryts ned tili ammonium 1 H + konsumeras

- ammonium tas upp av organismer 1 H + produceras

- ammonium blir nitrat 2 H + produceras

- nitrat tas upp 1 H+ konsumeras

- nitrat denitrifieras 1 H4" konsumeras

Nitrat som inte tas upp av växter eller mikrober lakas lätt ut. De negativa

nitratjonema drar med sig positiva joner, bl a baskatjonema Cd?+, Mg2+ och

K + . Detta bidrar till markförsurningen.

Deponerat kväve försurar dels genom att påverka protonflöden, dels genom att
marken förlorar baskatjoner genom utlakning och ökat upptag i växter.

Kritisk belastningsgräns

Kritiska belastningsgränsen för kväve är "en kvantitativ skattning av en
exponering... under vilken signifikant skadliga effekter på specificerade känsliga
element i miljön inte uppträder enligt nuvarande kunskap", med andra ord en
uppskattning av vilken kvävebelastning naturen tål.

Kritiska gränsen för kvävetillförsel i skogsekosystem kan beräknas som summan av

* nettoupptaget av kväve i träden (stam, grenar, barr)
* mängden kväve som varaktigt immobiliseras i marken
* avrinningen multiplicerad med högsta accepterade nitratkoncentrationen i vattnet.

Termen "nettoupptag av kväve i träden" är ett medelvärde för hela omloppstiden
och innefattar endast kväve som inte återförs till marken, dvs kväve som förs bort
genom skörd. För de värden på kritisk belastningsgräns som anges nedan har man
förutsatt att även grenar och barr tas bort vid slutavverkningen. Om enbart
stammarna skördas får värdet på kritisk belastningsgräns minskas med ca 2/3, vilket
motsvarar kvävet i grenar och barr. I del II finns kartor som visar att skörd av
grenar och barr för stora arealer skogsmark är avgörande för om dessa långsiktigt
tål den rådande kvävedepositionen.

I södra Sverige varierar kritiska belastningsgränsen (vid helträdsutnyttjande) mellan

4-10 kg N/ha-år. Då har hänsyn tagits till känsliga marker. I samma område kan

bruttouppt&gei hos växande frisk skog på god mark vara ca 30 kg N/ha-år. I hela
södra halvan av Sverige överskrids den kritiska belastningsgränsen för kväve.
Överskridandet är störst, 10-13 kg N/ha-år i de södra och sydvästra delarna.

J
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Skogsbränsleuttag med askåterföring motverkar försurning

I marken förekommer både försurande och alkaliniserande processer:

Försurande

svaveldeposition
kvävedeposition
förlust av alkaliska ämnen (Ca, Mg, K)

Alkaliniserande
vittring
deposition av baskatjoner
nettoupptag av kväve (skörd)
utlakning av "aciditet"

Ett ökat uttag av kväve verkar alkaliniserande. Modellberäkningar visar att skörd av
avverkningsrester och kompensation för mineralförluster leder till att
försumingskänsliga marker på sikt får ett betydligt bättre markkemiskt tillstånd
(högre kvot (Ca+Mg)/Al) jämfört med om end?.st stammen skördas.

KVÄVE I SKOGEN - FLÖDEN OCH POOLER

Mark och träd

Huvuddelen av markens kväveförråd är hårt kemiskt bundet i humus i mineraljorden
och frigörs med högst någon tiondels procent om året.

Humuslagret i en "typskog" innehåller 600-1000 kg N/ha. Sammanlagt frigörs ca
14-26 kg mineralkväve per hektar och år från humus och mineraljord. Humusen i en

bördig mulljord i södra Sverige frigör ca 60-90 kg N/ha-år.

Tabellen visar kvävemängder i skogsekosystem som är aktuella för bränsleuttag. För
mellersta Sverige (Svealand - södra Norrland) redovisas värden från skog på
medelgod mark.



Typvärden, kg kväve/ha

träd ovan jord
trädkrona
barr

avverkn.rester
(Blutavverkn.)

avverkn.rester
(gallring)

humus

mineraljord

deposition
80 år

utläkning
80 år

Mellersta
Sverige

300-500
200-330
78-200

210-250

35-40

600-1000

3000-5000

360-960

128

Kväveri/c skog,
S Sverige

720
480

480

85

1200-1500
(mull jord)

Normalskog,
SV Sverige

250

2000

120-192
ca 600 (Sode

Observera, att inläkningen är lägre än depositionen. Det tyder på att kväve binds i
mark och träd.

Tabellen nedan visar exempel på årliga kväveflöden

Typvärden, kg kväve/ha-år

Deposition

Utlakning
extremt

Utlakning hygge
extremt

Mineralisering
Upptag* i gran
Upptag* i tall
Forna, gran
Upptag markveg

Mellersta
Sverige

4-12

1,6

4-8

14-50
35-60
20-40
20-30
20

Kväverik,
bördig skog

60-90
mer än 60

Normal skog
SV Sverige

25

1,5-2,4
5-15

5-15
18

i den min mineraI kväve finns tillgängligt

Avverkningsrester och kväveavlastning

Hyggesrester från slutavverkning innehåller 200-480 kg N/ha i södra - mellersta
Sverige. Ca 70 % av grenbiomassan tas ut i praktiken, dvs ca 140-340 kg N/ha.

Om bränsle tas ut i alla gallringar och i slutawerkningen kan ca 500 kg N extra per
ha skördas ut per skogsgeneration, i en kväverik skog. Detta motsvarar ca 8 % av
hela markförrådei, cvh kanske 50 % av kväveförrådet i humusen. Om skogen
skördas redan efter 40-50 år, och alla grenar och barr tas tillvara, skulle på 80-100



år totalt upp till 1500 kgN/ha föras bort, varav 1000 kg N/ha med bränslet
(kvävemängderna beror av trädslag och ståndort). I detta fall motsvarar uttaget ca
90 % av deponerat kväve i Sydvästsverige, och 80-170 % i norra Götaland -
Svealand. Kvävet i bränslet motsvarar ca 60 % av depositionen i Sydvästsverige,
och 60-125 % lite längre norrut. Det går alltså att inrikta skogsskötseln mot en
betydande "kväveavlastning". Kväveförlusten vid helträdsuttag är en liten del av
markens totala kväveförråd, men en betydande del av det tillgängliga förrådet.

Utlakning

Genomsnittligt tillfördes ytvattnen 1,6 kg kväve per ha och år från skogsmark under
perioden 1982-87.1 Sydvärtsverige var motsvarande värden 1,5 - 2,4 kg/ha.
Enskilda små områden i Sydsverige och Danmark kan läcka 0,1 - 15 kg nitratkväve

per ha och år. I Holland och Belgien läcker skogen upp till 30 kg N/haår.

Utlakningen ökar under hyggesfasen. Om hyggesresterna läggs i högar ökar den
totala utlakningen från området kraftigt. På Söderåsen i Skåne läckte en avverkad
yta som högst 18 kg nitrat-N per ha och år. Den mogna skogen läckte 7-8 kg nitrat-

N/haår. Vanligen läcker mycket mindre kväve än vad som deponeras. Söderåsen
läckte 30-40 % av deponerat kväve, medan undersökta områden i södra och
mellersta Sverige bara läckte några procent av deponerat kväve, eller mindre.

UTTAG OCH FÖRBRÄNNING AV KVÄVERIK BIOMASSA

Förbränning och emissioner

En vanlig nivå på emissioner av NOX vid storskalig biobränsleeldning kan i

framtiden vara 50 mg NO2/MJ bränsle. Om bränslet innehåller 17 MJ/kg emitteras

vid högsta tillåtna utsläpp 0,27 g NOX-N (= kväve i form av NOX) per kg bränsle.

Proportioner mellan bränslekväve och "återbäringen"

Vid en kvävehalt på 0,5 % i bränslet innebär uttag av ett ton avverkningsrester att 5
kg kväve förs bort från skogen. När denna bränslemängd bränns (emissioner enligt
ovan) emitteras 270 g NOX-N.

Förhållandet mellan det kväve som emitteras som NOX-N och det kväve som tas ut

med bränslet blir 0,054 eller ca 5 %. Ammoniak och ammonium tillkommer.
Emitterat kväve sprids både till närområdet och längre bort. NOX från förbränning

på västkusten hamnar troligen längre åt nordost, där kvävebelastningen är mindre
allvarlig.

I



Kan NOx-kväve jämföras med biologiskt kväve?

Kvävet i hyggesresterna frigörs successivt, i en takt så att det lätt tas upp av rötter
och mikrober. NOX emitteras mest vintertid. Det deponeras i form av nitrat, som

lätt lakas ut, särskilt under vinterhalvåret då växternas kväveupptag är minimalt.

KVÄVEOMSATTNING I SKOGSEKOSYSTEM

För att testa hypotesen i inledningen är det viktigt att klargöra hur skogens
kvävesituation påverkas då avverkningsrester lämnas på hygget resp används som
bränsle. Mineraliseras kvävet i grenar och barr och blir tillgängligt för oönskade
processer som bildning och utlakning av nitrat, eller produktion av N2O? Eller

inkorporeras kvävet långsiktigt i en organisk kvävepool som är resistent mot
nedbrytning och inte ger några kväve-miljöproblem?

För att beskriva hur avverkningsrester inverkar på skogens kvävesituation tar
litteraturstudien upp

* nedbrytning av forna och avverkningsrester
* mineralisering
* omsättning av frigjort mineralkväve
* indirekta effekter av hyggesrester på markens kväveomsättning
* inverkan av övriga skötselåtgärder på markens kväveomsättning

Kväveomsättning i marken - introduktion

Markens organiska kväve förekommer i reducerad form, bl a i proteiner och
aminosyror som är lätta att bryta ned. Vid nedbrytning tas det mesta av kvävet upp i
mikroorganismerna, och frigörs när dessa dör eller konsumeras av markdjur. Annat
markkväve finns bundet i stora och ofta resistenta molekyler. Huvuddelen av kvävet
i marken är organiskt bundet i mer eller mindre svårtillgänglig form.

Föma och humus

Huvuddelen av det kväve som träden tar upp lokaliseras till blad, bark, finrötter,
kvistar och andra organ med kort livslängd. Dessa växtdelar tillförs så småningom
marken som forna. Avverkningsrester kan också betraktas som forna. Humus är
rester av organiskt material som brutits ned till en strukturlös massa.
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Kvävemineralisering

Vid mineralisering av organiskt material frigörs kväve som ammoniak. Skogsmark
är relativt sur, och ammonium bildas snabbt:

NH3 + H + = N H 4 + Ammoniumbildningen är pH-höjande (Lundmark 1986)

Nitrifikation (=nitratbildning)

Vissa mikrober kan utvinna energi genom att oxidera ammonium till nitrat:

NH4+ + 2 O 2 = NO3- + H2O + 2H+

Nitrifikationen sänker pH. Nitrat är mer utlakningsbenäget än ammonium.
Processen gynnas av god tillgång till ammonium, syre och någorlunda högt pH
(Nohrstedt och Palmer 1988/89a).

Denitrifikation

Andra bakterier kan vid brist på syre utnyttja nitrat för att oxidera (= utvinna energi
ur) organiskt material. Nitratet reduceras stegvis till dikväveoxid eller kvävgas:

NO3- -- NO2' - NO -- N2O -- N2

Detta kan ske i syrefattig eller syrefri miljö, vid god tillgång på organiskt material.
Denitrifikationen gynnas av högt pH, och förbrukar vätejoner (Nohrstedt och
Palmer 1988/89a).

Allmänt

När kvävetillgången är stor ökar också den mängd kväve som omsätts enligt ovan.
Risken för nitratbildning ökar. Dikväveoxid, N2O, bildas som mellansteg i de olika

reduktions- och oxidationsprocesserna. Störningar ökar risken att bildat N2O inte

omsätts vidare. Ju mer kväve som är i omlopp desto större är risken att N2O

ansamlas.

Snabba resp långsamma cykeln

Omsättningen av markkväve sker i två olika cykler, en snabb och en långsam. En
del av kvävet i nyfallen föma omsätts i den snabba cykeln och har stor betydelse
för växternas tillgång på kväve. Annat kväve blir kvar i svåmedbrytbara rester som
mineraliseras mycket långsamt. Vedartad och ligninrik forna kan binda oorganiskt
kväve i svårnedbrytbara föreningar. Efterhand byggs ett humustäcke upp.



Helträdsuttag påverkar i första hand det snabba kvävesystemet. Kväveförlusten vid
helträdsuttag är en liten del av markens totala kväveförråd, men en betydande del
av det tillgängliga förrådet.

Förnanedbrytning och kvävemineralisering

Nedbrytning av forna och avverkningsrester

Flertalet förnaslag tar initialt upp kväve från omgivningen, men frigör kväve i
senare nedbrytningsstadier, efter 3 5 år, vid mer är 50 % viktsförlust.

Barrfönu aiyer inte nämnvärt med kväve de första fem åren. De första 1-2 åren tas
kväve u vp 120 % eller mer av utgångsmängden. Genom inväxande mikrober
kar. t -,•£>-• ••' kvistar binda kväve effektivt under minst 5 år, vilket är viktigt under
hyggesta^ .. I en undersökning band 1 ton flis 3-3,5 kg N på 5 år.

I en undersökning på hygge förlorade barr mer än 50 % av sin vikt på 3 år, men
avgav inget eller endast 5-15 % av sitt kväve. Kvistar och grenar avgav i stort sett
inget kväve alls under 2-4 år. Däremot avgav gödslade barr med hög kvävehelt ca
30 % av sitt kväve.

Man kan skönja ett mönster: Barrförna med lägre kvävehalt än 0,5 % ackumulerar
kväve. Barrföma med högre kvävehalt än 1 % avger ofta kväve utan föregående
ackumulation (färska gröna barr innehåller ca 1 % N eller mer). Den omgivande
miljön, bl a kvävetillgången, påverkar också kväveackumulation och mineralisering.

I sena nedbrytningsstadier går nedbrytningen av kväverik forna betydligt trögare,
jämfört med kvävefattig forna.

Klimatfaktorer påverkar hur snabbt avverkningsrester bryts ned. i sydvästra Sverige
var avverkningsrester av gran nästan helt nedbrutna efter 16-17 år, medan i norra
Sverige ca 1/3 av avverkningsresterna återfanns efter samma tid.

Det är oklart om barrförna i skog i sydvästra Sverige, med hög kvävedeposition,
binder kväve i samma utsträckning som i "normal" skog. Man kan förmoda att
kväveackumulationen blir låg eller uteblir.

/ normala fall är avverkningsrester inte någon betydande källa för mineralkväve på
kort sikt. Eventuellt avger kväverika barr sitt kväve snabbare.

Hygget

Under hyggesfasen ökar kväveutlakningen. På medelgod mark med måttlig

benägenhet för nitrifikation lakas i genomsnitt 5-10 kg N/ha-år ut, under 5 år efter
avverkningen. Bördiga nitrifierande jordar läcker betydligt mer.
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Inverkan av avverkningsrester

Det finns flera samband mellan avverkningsrester och kvävesituationen:

Avverkningsrester avger nästan inget kväve de första åren. De kan genom inväxt av
mikroorganismer immobilisera oorganiskt kväve från omgivningen. Helträdsutnytt-
jande skulle teoretiskt kunna förvärra läckaget, då immobiliseringen av kväve i
avverkningsresterna uteblir. Det är dock tveksamt om immobilisering spelar så stor
roll i kväverika system.

Riset inverkar på markklimatet och därmed på mineraliseringsprocesserna. Ofta
ökar mineraliseringen av forna och humus under hyggesrestema. Samtidigt gynnas
nitrifikation. Detta förstärks kraftigt om riset lämnas i högar, och utlakningen från
området ökar kraftigt. Riset hämmar också hyggesvegetationen och dess
kväveupptag, som annars har stor betydelse för att motverka kväveläckage.

Om hyggesrester lämnas på hygget införlivas så småningom rester av barr, kvistar
och grenar med markens övriga organiska material. Detta utgör ett betydande
tillskott till markens kväveförråd som åter kan frigöras i senare nedbrytningsstadier.
Även efter det att hyggesavfall synbarligen brutits ned kan ett kväveflöde väntas,
från kvävehaltiga organiska föreningar som härrör ur hyggesrestema. Men då bör
ungskog som tar upp kvävet finnas på plats. Helträdsuttag minskar poolen med
tillgängligt kväve.

Hyggesrester innehåller en del lättillgängligt kol och kväve som stimulerar
omsättningen av svårnedbrytbart material.

Markens kväveomsättning styrs till en del av kvävehalten, eller kol/kväve-kvoten. T
ex gynnas nitrifikation av låg C/N-kvot. Begränsat antal försöksdata antyder att C/N
blir aningen lägre om ris lämnas kvar.

Tabellen sammanställer studier av kvävesituationen efter heltradsutnyttjande

4
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Ståndort

N. Carolina

tall N-fattigt

Pinus radiata
Australien

Tall, asp, nära

stora sjöarna

USA

Modellering
G36 G24 G16

Norra Wales
oitkagran

i»

Bogesund
Stockholms län

Hälsingland,
riset i högar

ar efter
ingrepp

2

3

2

1

4

15

1

11

effekt av hel trids-
utnyttjandet (uppgift om led
ned riset kvar inom parentes)

15 % lägre NH4*-prod

50 » l ä g r e NC^'-prod

(65 resp 30 kg N/ha-säsong)

19 % l ä g r e m i n e r a l i s e r i n g
(77 kg N/ha-ar)

80 % mindre NH4* och 57
% mindre NO3" i v a t t e n
under humus (0,72 resp 0,21
mg/t HH4*-H och NO3 -N)

42-50 % l ä g r e
m i n e r a l i s e r i n g
(44-175 kg N/ha-ar)

Perioden med N-läckage
halverades till 1,5 år

29 % lägre ack. N-läckage
under rot zonen (208 kg N/lia)

87-100 % lägre
nitr i f ikat ionsförmåga
(40 ppm N03~-N/min)

referens

Vitousek,

Matson 1985

Smet hur st &
Nambiar 1990

Hendrickson

et al. 1989

Lundkvist
et al. 199]

Stevens &
Hornung 1990

Fahey
et al. 1991

Björkroth
1983

93 % lägre N-halt i vatten Rosén &
under humus (40 mg N/l) Lundmark-

Thelin 1987
74 % lägre N-halt i vat ten
under humus (32 mg N/l)

98 t lägre N-halt i vat ten
under B-horisont (13 mg N/l)

Olika ståndorters förmåga att hushålla met1, kvävet

Skogsekosystemet blir kväverikare om avverkningsrester lämnas kvar, jämfört med
om de tas bort. Skillnaden blir dock mindre än hyggesresternas kväveinnehåll. På en
kväve- och nederbördsrik försökslokal återfanns efter 17 år endast ca 25 % av
avverkningsresternas kväve. Resten hade förlorats. På bördiga marker med mindre
nederbörd återfinns ofta minst 50 % av avverkningsresternas kväve. På mager mark
återfinns nästan hyggesrestemas hela kväveinnehall. Ett uttag av avverkningsrester
får alltså större effekt på systemets kväveförråd i norra Sverige än i södra. 1
sydvästra Sverige bör effekten bli att inläkningen minskar.

rf.

Humus

Fömanedbrytning domineras av nedbrytning av organiska molekyler. Humifiering,
däremot, omfattar främst en mikrobiell uppbyggnad av nya molekyler. Uppbyggnad
av ett humusskikt tar 100-tals år. Humus är mycket resistent mot nedbrytning, med
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"half-lives" från tiotals (i intensivt odlad jord) till tusentals (djupt i mineraljorden,
vissa jordar) år. En stor del av kvävet förekommer i heterocykiiska aromatiska
ringar, som är mycket motståndskraftiga mot nedbrytning.

Vad händer med mineraliserat kväve?

Ammonium tas snabbt omhand genom

* upptag av växtrötter

* upptag av mikroorganismer
* adsorption på ytan av markkolloider, och ev bindning till lerpartiklar
* kemisk bindning till organiska substanser

Mikroorganismerna konkurrerar bättre om kvävet än vad träden gör. I kvävefattiga
miljöer kan immobiliseringen i mikroorganismer vara den viktigaste faktorn för
kvävere ten tion. Under vissa förhållanden omvandlas ammonium till nitrat.

Hyggesvegetation

Under hyggesfasen binder hyggesvegetationen mycket kväve, särskilt på
helträdsawerkade ytor. Detta har mycket stor betydelse för att minska läckaget
under hyggesfasen.

Växande skog

I plantskog tar markvegetationen upp mest kväve. När ungskogen börjar sluta sig är
trädens näringsupptag mycket stort. Efterhand som träden åldras byggs alltmer av
markens tillgängliga kväveförråd in i det växande beståndet. I gamla bestånd med
glesa kronor får övriga vegetationen en ökad betydelse för kväveupptaget medan
trädens kväveupptag minskar.

I naturen råder oftast kvävebrist och växterna hushållar effektivt med kväve. Kväve
i åldrande vävnad transporteras till växande delar. Fallförnan är alltså relativt
kväve fa 11 ig. I kväverik miljö lämnas mer kväve kvar i döende vävnader, och
fallförnan blir mer kväverik.

Nitrifikation. den i tri fikat ion

I vanlig skogsmark med lågt pH och stor konkurrens om det ammoniumkväve som
frigörs genom mineralisering sker knappast någon nitrifikation. Men om
ammoniumutbudet är högt, t ex vid gödsling eller hög deposition, kan nitratbildning
och nitratläckage ske även i mycket sura jordar. Marken är också heterogen, och
mikromiljöer med högre pH än omgivande jord innebär möjlighet till nitrifikation.
På bördig och kalkrik mark är betingelserna för nitrifikation gynnsamma.

Växande skog tar effektivt upp både ammonium och nitrat. Under hyggesfasen
innebär det ökade utbudet av ammonium och höjt pH-värde goda förutsättningar för

I



13

nitrifikation. Vid avverkning av gödslad skog kan risken tör nitratbildning vara
förhöjd.

Nitrat kan också denitrifieras till N2O och N2. Mest gynnsamt för detta är helt

syrefri miljö (vattendränkt mark, inslag av torv eller lera) och högt pH. Vid lägre
pH och visst syretillträde minskar denitrifikationen, men andelen N2O ökar

påtagligt. Denitrifikation är ett miljöproblem om mycket N2O bildas. Om processen

endast ger N2 kan den betraktas som kväveavlastning.

Processer som binder kväve i skogsekosystemen

Följande mekanismer håller kvar kväve i skogsekosystemet efter kalavverkning

* upptag i hyggesvegetationen

* upptag av mikroorganismer
* låg nitrifikationshastighet

På längre sikt har inkorporering av kväve i svårnedbrutet organiskt material i humus
och mineraljord stor betydelse.

Kvävemättnad

Okat kväveutbud

I terrestra ekosystem är vanligen kväve det begränsande ämnet. Systemet hushållar
med kvävet och förlusterna är små. Efter kalawerkning kommer en period med
nitratläckage, men läckaget upphör i stort när träd och övrig vegetation växer upp.

När kvävetillförseln ökar i ett kvävebegränsat skogsekosystem på mager mark
ackumuleras kväve i biomassa och mark. Fömans kvantitet och kvalitet ändras. När
C/N-kvoten minskar ökar benägenheten för nitrifikation. Kväverik forna bryts ned
saktare i sena stadier, och kväve ackumuleras i marken. Inga dramatiska föränd-
ringar i markprocesserna inträffar till en början. En del nitrat lakas ut, men mindre
än vad som tillförs utifrån. På mineralfattiga marker ökar risken för näringsobalans.

I gödslingsförsök i Stråsan kunde ekosystemet ta upp 730 kg N/ha under 20 år utan
någon drastisk ändring i markens kväveomsättning. Givan motsvarar 30 års
deposition i SV Sverige (nuvarande nivå). Dubbla kvävegivan däremot inducerade
nitrifikation och nitratläckage. Mårhumus är ganska sur och har vanligen ytterst
liten benägenhet att nitrifiera, även vid ganska stor kvävetillförsel.

Mulljordar, som ofta har högre pH, väntas få ökad nitrifikation och nitratläckage
vid ökat kväveutbud.

J
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Kvävefattiga system bedöms initialt reagera trögare pä ökad kvävedeposition,
jämfört med t ex kväverika mullmarker med naturlig benägenhet att nitrifiera. Men
när naturligt magra marker närmar sig kvävemättnad blir de troligen ganska
instabila. Obalanser inträffar lättare där än i naturligt kväverika system.

Mineraljorden innehåller en stor del av markens kväveförråd, huvudsakligen
organiskt bundet. Detta material förefaller vara mycket resistent mot nedbrytning.
Det är oklart vad som händer i B-horisonten vid ökad kvävedeposition. Troligen
ökar kvävehalten. Kanske är nitrifikationen mindre hämmad i B-horisonten än i
humusskiktet.

Kvävemättnad

Det finns flera sätt att beskriva "kvävemättnad":

1 när ekosystemets kväveförluster närmar sig eller överstiger kvävetillförseln.

2 när primärproducenternas fysiologiska kvävebehov är uppfyllt, och kväveläckaget
är påtagligt. Detta tillstånd råder efter kalavverkning, men är då reversibelt.

3 när tillfört kväve varken ger ökad tillväxt och upptag i biomassan, eller
ackumuleras i marken.

Än råder inte kvävemättnad i svenska skogar, men förhöjd kväveutlakning
förekommer. Skogsekosystemen har inte några stora sänkor för kväve som inte med
tiden blir mättade. Men det går inte att ange en generell mängd kväve per ha vid
vilken kvävemättnad inträffar.

Vid hög kvävedeposition kan något annat ämne, t ex P, bli begränsande för
växternas tillväxt. Då blir växtbiomassan mindre än vad den annars skulle bli vid
rådande kvävetillgång, och mindre kväve binds i växterna.

Kalavverkning eller andra störningar leder till större kväveutlakning i system som
redan är kvävemättade, jämfört med kvävebegränsade system. Immobiliseringen av
kväve är troligen lägre i system som närmar sig kvävemättnad.

Ackumulation av kväve i skogsekosystem

Även vid hög kvävedeposition brukar utlakningen vara mycket lägre än
depositionen, i Sverige. Det tyder på att skogsekosystemen ackumulerar kväve.
Ackumulation kan motverkas genom

* permanent immobilisering t ex i torv eller sediment (gäller speciella miljöer)
* utlakning (leder till mineralförluster och oönskade effekter på vattendragen)
* denitrifikation (risk för bildning av N2O, ozonförstörande växthusgas)

* brand (ger NOX)

* skörd

I
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Av dessa möjligheter är skörd av biomassa lämpligast. Det förutsätter att man
kompenserar för mineralförluster, och att biobränslet bränns med låga NOx-utsläpp.

Tabellen visar ett skogssystems (ståndortsindex G 32) beräknade årliga
kväveackumulation som medelvärde över 300 år, vid olika intensivt bränsleuttag.

Deposition,
kg N/ha-år

10
20
20
20
20

Uttag av avverknings-
rester, %

0
0
50
75
100

Ackumulation,
kg N/ha-år

- 0,43
+ 2,9
+ 1,0
0

- 1,0

Enligt tabellen motverkar uttag av hyggesrester kväveackumulation.
Modellberäkningarna angav betydligt högre kväveläckage under hyggesfasen än vad
som uppmätts i praktiken. Därför bör siffrorna ovan användas med försiktighet.

Det är oklart hur mycket kväve som långsiktigt kan bindas i mineraljorden, och vad
som händer om förrådet blir "fyllt".

Under vilka förhållanden är risken för kväveutlakning hög?

Några tänkbara orsaker till hög kväveutlakning är:

* Hög kvävetillgång ger ökad biomassa, som när den bryts ned leder till högre

utbud av mineralkväve än vad vegetationen behöver. Överskottet läcker ut. ,
i

* Deposition av ammonium, som omvandlas till lättrörligt nitrat.

* Deposition av nitrat. Under årstider när biologiska aktiviteten är låg undgår
nitratet att tas upp av rötter och mikroorganismer, och kan lakas ut.

* Mineralbrist orsakar sänkt kväveupptag och ökad utlakning

Hygget

Utlakningen ökar under hyggesfasen, främst på grund av att trädens näringsupptag ,

avbrutits. Kalavverkning medför också att markens temperatur, pH och fuktighet
höjs. Detta gynnar mikrobiell aktivitet så som mineralisering och nitrifikation.

Avverkning av gödslad skog ,
i

Magra kvävebegränsade skogar kan absorbera stora mängder kväve, men de väntas "*
bli ganska "instabila" när de väl blir kvävemättade. Man kan vänta att kraftigt
gödslad skog läcker mycket kväve efter kalavverkning. Tallskog som tidigare
gödslats med upp till 1800 kg N/ha har avverkats. Efter 4 år var kvävehalten i
markvattnet förhöjd i ytor som gödslats med 1080 - 1800 kg N/ha (den lägre givan
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motsvarar 40-50 års kvävenedfall med dagens nivå i SV Sverige). Utlakningen från
ytoma som fått högsta kvävgivan skattades då till 20 kg N/ha.

Vinterhalvåret

Vegetationens kväveupptag är lågt under vinterhalvåret. På Söderåsen var
kväveläckaget högst (1-4 kg N per ha och månad) under perioden oktober - maj.
Möjligen rinner deponerat nitrat rakt igenom marken under vinterhalvåret.

Avverkningsresters inverkan på kvävesituationen

Avverkningsrester är ingen direkt källa för kväveiäckage. Kvävet håj!s effektiv
kvar i hyggesresterna de första åren efter avverkning till dess att nästa
trädgeneration behöver det, och ackumuleras alltså långsiktigt i systernrt. Möjligen
är nederbörds- och kväverika miljöer ett undantag. I Halland "försvann" ca 70 % av
hyggesresternas kväve på 16-17 år.

Kalawerkning och markberedning blir kntiska ingrepp i kväverika sys£«..n.
Markberedning ?cder ti!! kraftigt förhöjd mitierHl'sering och kväveutla^nii%. Det är
troligen både färskt mateiial och äldre fo/na/humus som påverkas. I försök med
markberedning förlorade barr som myllats ned 50-80 % av kvävet på 4 år. Risken
för ökad nitratutlaLning efter markberedjiing är störst, på bördiga ståndorter.

>•

Om riset dänmoi läggs i högar gör« n»arkb?,redningen .nellan högarna och riset
rnyila» inte ned. Då ökar i stället kYaveniintral'sering, niirifikation och "tlakning i
hur.iusen under rishögarna.

Scmbander» mellan avverkningsrester och kvävesituationen är:

avverkningsrester

* avger nästan inget kväve <te första (fem?) åren

* kan binda, immobdisera, kväve från omgivningen. Det är oklart hur stor C;
betydelse detta har i kväverik miljö.

* inverkar på markklimatet och gynnar mineralisering av underliggande töma och |
humus *.

* gynnar nitrifikation

* som lämnas i högar gynnar mineralisering och nitrifikatio.i av underligggirie
material och ökar kraftigt utlakningen från område'.

* bryts ned och avger kväve vid markberedning.

* fördröjer plantering och plantsko^ens

t
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* hämmar hyggesvegetation som kan ta upp kväve

* innehåller lättillgängligt kol och kväve som stimulerar omsättningen av
svåmedbrytbart material

* införlivas med markens kväveförråd och utgör ett betydande kvävetillskott.
Kväve kan dels ackumuleras, dels frigöras i senare nedbrytningsstadier

* ger något lägre C/N-kvot i marken

Om hyggesrester tar bort ökar vänneinstrålningen som i vissa fall kan stimulera
humusnedbrytning. Mer generellt innebär uttag av avverkningsrester

* minskad stimulering av mineralisering och nitrifikation
* minskad immobilisering av oorganiskt kväve
* minskad kväveackumulering i systemet

Avverkningsrester, kväve och skogstillväxt

Nuvarande kvävedeposition har ökat skogens tillväxt. Detta väntas maskera det
försämrade marktillståndet ytterligare en tid innan markstörningar avspeglas i sänkt
trädtillväxt.

Uttag av toppar och grenar efter avverkning leder till att nästa generation granskog
(men inte tallskog) växer saktare och får 0,5 - 4,5 års längre omloppstid. A andra
sidan kan man efter ristäkt plantera 1-2 år tidigare än brukligt. Vidare kan
helträdsteknik för bränsleproduktion vid gallring bli en ekonomisk "morot" och på
så sätt bidra till väl genomförd skogsskötsel.

Att avgöra om avverkningsrester ska tas ut som bränsle innebär att välja mellan bl a

a. risk för sänkt tillväxt, då den ekonomiska betydelsen slår igenom helt först efter
ca 100 år, och

b. risk för kväveackumulation, tilltagande kvävemiljöproblem och kvävemättnad,
störd markkemi och sänkt skogsproduktion i framtiden. Risken gäller på kort eller
tom mycket lång sikt, beroende på region.

Aska och kalk

Biobränsleuttag i stor skala förutsätter att aska eller andra mineraler återförs. Detta
är särskilt viktigt på mark som utsatts för mycket nedfall av svavel och kväve, och
som förlorat mycket mineraler genom utlakning. Man kan befara att pH-höjningen
efter tillförsel av aska/kalk leder till ökad nitrifikation. Att avstå från att tillföra
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aska, kalk eller vitaliseringsmedel innebär dock att försurning och eventuell
näringsobalans får fortsätta.

Tyvärr finns få uppgifter om hur aska påverkar kväveomsättningen. Erfarenheter
från skogskalkning kan ge vissa indikationer.

Det behövs mer kunskap om hur aska ska kunna tillföras kväverik mark med
minimal risk för t ex nitratbildning. Sannolikt är hyggesfasen en kritisk period,
medan ^skning av uppvuxen skog är "säkrare". Ett begränsat antal försöksdata tyder
på att granulerad aska med långsam upplösning ger liten eller ingen påverkan på
nitratutlakningen, tom på kvävebelastad mark.

DISKUSSION OCH SLUTSATSER

Diskussion

Kompensation för mineralförluster är en förutsättning för att det ska vara positivt att
avlasta kvävebelastade skogar genom att ta ut bränsle.

Mineralkväveutbudet och läckaget från helträdsutnyttjade ytor är påtagligt lägre än
från mark med kvarliggande avverkningsrester. Om riset lämnas i processorhögar
blir totala läckaget mycket stort. Även modellberäkningar visar att kväveläckage
under hyggesfasen kan minskas avsevärt om hyggesrester tas bort. Dessa kortsiktiga
effekter beror mest på risets indirekta verkan på marken och knappast på risets
kväveinehåll.

Avverkningsresterna behåller och tar även upp kväve från omgivningen under några
år, under så lång tid att hyggesvegetation och nästa skogsgeneration kan utnyttja
kvävet när det mineraliseras. Detta gäller "normal" skogsmiljö. Det är oklart om
samma gäller i kväverik miljö. Möjligen frigörs kvävet i kväverik forna i en
kväverik omgivning snabbare.

När avverkningsresterna införlivas med marken ökar förråden av kväve och
organiskt material. På sikt bidrar detta till ökad bördighet (eller tjockare niårlager?).
Bördiga marker läcker mer kväve under hyggesfasen jämfört med svaga marker.
Läckaget ökar starkt om mat*, dessutom markbereder. Ei; långsiktig effekt av att
lämna kvar hyggesrester kan vara mer läckage vid framtida störningar.

Utbudet av mineralkväve blir lägre om avverkningsrester tas ut. Effekten kan vara
långvarigare än några fa år. Detta skulle kunna innebära att vid hög kvävebelastning
tas deponerat kväve om hand effektivare av träd och mark, så att läckaget blir lägre.

Hyggesrester från slutavverkning tillför kväve motsvarande 2-4 kg/ha-år, som
medelvärde under en skogsgeneration (80 år). Tillsammans med gallringsrester b!'r
det 3-7 kg/ha-år (räknat på den del av riset som tas ut i praktiken) Om hyggesrester
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lämnas kvar vid gallringar och slutawerkning minskar kritiska belastningsgränsen
för kvävedeposition med 3-7kg/ha-år, jämfört med om allt ris tas bort. Skillnaden
kan bli ännu större om man medvetet inriktar skogsskötseln mot kväveuttag (kortare
omloppstid och effektivare bränsleuttag).

Den kritiska belastningsgränsen utgår från en genomsnittlig kvävebalans för hela
omloppstiden. Under den produktiva tillväxtfasen kan skog på god mark binda
betydligt mer kväve än vad som motsvarar den regionala kritiska belastningen,
medan kväveupptaget är lägre under hyggesfasen, och i mycket gammal skog. Om
hyggesresternas 2-300 kg N/ha frigörs när nya skogen är 10-20 år tas det troligen
effektivt upp av träden. Men när kväve frigörs från riset torde deponerat kväve tas
upp mindre effektivt, om systemet närmar sig kvävemättnad.

Tamm (1991) bedömer: På sikt kan man vänta att det i skogsekosystemen blir
balans mellan tillförsel och förlust av kväve. Uttag av biomassa bidrar till att kväve
förs bort, men det är främst vid helt rädsutnyttjande detta får nämnvärd betydelse.
Vid helträdsutnyttjande måste mineralförluster beaktas. Mekaniska störningar av
marken har stor betydelse för kväveläckaget. Dagens kvävesituation kanske inte
direkt skadar träden, men systemens ekologiska stabilitet minskar troligen. Detta
innebär risker dels för skogssystemen, dels för omgivande system som tar emot
skogens avrinningsvatten.

Hög kvävedeposition ger ökad trädtillväxt som tär på markens mineralförråd.
Hyggesrester bidrar också till ökad tillväxt och till att mer markmineraler tas upp.
Att ta bort avverkningsresterna (och därmed motverka en "broilerartad" tillväxt) och
återföra askan kan vara ett sätt att dels minska trädens mineralkonsumtion, och dels
behålla bränslefraktionens mineraler kvar i skogen. Samtidigt minskar risken för
näringsobalans, och förutsättningarna för uthållig skogsproduktion med god
timmerkvalitet ökar.

Om bränsle skördas och aska återförs blir sammanlagda nitratläckaget med största
sannolikhet lägre än om inget bränsle tas, trots att askåterföring teoretiskt innebär
risk för ökad nitratbildning (se Rosén et al. 1992a).

Den mängd kväve som förs bort ur skogen med bränslet är mycket större (10-20
gånger) än den mängd biologiskt tillgängligt kväve som emitteras vid
förbränningen, förutsatt att bränning sker med låga NOx-utsläpp. Bildat NOX

"späds ut" över större områden än enbart den skog som lämnat bränsle. En stor del
av emissionen sker under vinterhalvåret, när mark och växter har minimal förmåga
att ta upp kväve. Biomassans kväve mineraliseras först efter lång tid, medan NO, är
omedelbart tillgängligt. Det är alltså svårt att kvantifiera den sammanvägda fördelen
av att bränna avverkningsrester jämfört med att lämna dem kvar i skogen.

Motsvarande fossileldning skulle också emittera NOX mm men utan att samtidigt

avlasta skogsmarken på kväve.

I
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Obesvarade frågor

* Det är oklart om barrförna i skog i sydvästra Sverige, med hög kvävedeposition,
tar upp kväve från omgivningen i samma utsträckning som i "normal" skog. Man
kan förmoda att kväveackumulationen blir låg eller uteblir.

* Kan avverkningsrester binda deponerat kväve i nämnvärd omfattning, så att det
inte lakas ut? Är detta bra, eller leder det bara till ytterligare problem med
kväveackumulering i systemet?

* Det förfaller svårt att överblicka kvävets väg från forna och avverkningsrester,
inkorporering i och omsättning av humus, och slutligen till mineralisering. Är det
färsk forna eller äldre humus som ger mest mineralkväve?

* Avverkningsrester bidrar till kväveackumulation. Leder detta till ökad bördighet?
Vad betyder det för risken för framtida kvävemiljöproblem, t ex under nästa
hyggesfas, 80-100 år senare? Kanske avverkningsrester från barrskog bara ger ett
tjockt, surt mårlager?

* Hur mycket kväve kan långsiktigt bindas i marken, t ex i mineraljordens mycket
stora, svårnedbrytbara kväveförråd? Vad händer om detta förråd blir "fyllt"?

* Vad blir effekten av att ta ut avbarrade hyggesrester, jämfört med om barren
också tas ut? Hur påverkas C/N-kvoten?

Slutsatser

Skogsekosystemets kväveomsättning är komplex. Kväve förkommer i olika former
med stora skillnader i tillgänglighet. Dagens kunskap räcker inte för att exakt
beskriva hur och när hyggesresternas kväve blir mineralkväve, eller i vilken
utsträckning det binds långsiktigt i marken. Därför går det inte att fullständigt
beskriva och kvantifiera konsekvenserna, "nyttan", av att ta ut avverkningsrester.
Här jämförs kvalitativt konsekvenserna av olika sätt att hantera avverkningsrester, i
ett kväverikt system.

\. Avverkningsrester tas bort vid varje ingrepp

Totalt skördas 500 kg N/ha som bränsle. 2S-S0 kg biologiskt tillgängligt
kväve emitteras vid bränning, mest som NOX. Riklig hyggesvegetation och

tidig plantering minskar kväveläckage från hygget. Aska återförs.

2. Avverkningsrester ligger kvar i processorhögar

Mineralisering och nitratbildning är kraftig under högarna, och områdets
totala utlakning är hög. På sikt frigörs risets kväve. Träden runt rishögarna
förmår i början inte ta upp allt. Risk för utlakning under ca 10 år (Rosén,
muntl). Pga ökat kväveutbud nära rishögarna tas mindre av det deponerade

i
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kvävet tillvara, mer lakas ut. En del av risets kväve ackumuleras troligen i
svåmedbrytbart organiskt material, oklart för hur länge.

3. Avverkningsrester ligger kvar jämnt utspridda

Mineralisering och nitrifikation av äldre forna och humus under riset
stimuleras. Hyggesvegetationen hämmas, kväveupptaget minskar och
utlakningen är ganska hög. På sikt frigörs risets kväve. Pga ökat kväveutbud
tas mindre av det deponerade kvävet tillvara, mer lakas ut. En del av risets
kväve ackumuleras troligen i svåmedbrytbart organiskt material.

Kväverika system hushållar inte särskilt effektivt med kväve. Avverkningsrester
bidrar till ökat utbud av ammonium och nitrat, och förluster till omgivningen genom
utlakning och denitrifikation. Uttag av avverkningsrester bör leda till minskad
kväveutlakning.

Flera experter (Tamm, Lundmark, Rosén, Ågren) bedömer att ristäkt är en
realistisk möjlighet att motverka ackumulation av kväve i kväverika skogar, även på
längre sikt. Ett konsekvent uttag av avverkningsrester vid gallring och slutavverk-
ning i kväverika skogar innebär en genomsnittlig avlastning på upp till 7 kg

N/ha-år. Med kortare omloppstider, och 100 % uttag av barr och grenar i alla
ingrepp skulle totalt motsvarande ca 90 % av deponerat kväve föras bort i granskog
i Sydvästsverige, och 80-170 % i norra Götaland - Svealand. Det är inte givet att
detta har lika stort värde som en lika stor minskning i deposition. Men i viss
utsträckning får biologiskt bundet kväve och deponerat kväve ses som kommunice-
rande kärl, eftersom organiskt och oorganiskt kväve kan övergå i varandra.

Skörd av grenar och barr är för stora arealer skogsmark avgörande för om dessa
långsiktigt tål den rådande kvävedepositionen. Men man måste beakta hur skogstill-
växten påverkas av bränsleuttag på marker där depositionen inte överskrider kritiska
belastningsgränsen när endast stamved skördas. Uttag av avverkningsrester kan leda
till framtida tillväxtnedsättning hos gran (0-5 års förlängd omloppstid).
"Miljönyttan" av att föra bort kväve (dvs ta ut bränsle, återföra askan) från skogen
måste vägas mot risken för framtida tillväxtnedsättning. Vilken effekt som
överväger varierar med markens kvävestatus och hur mycket kväve som deponeras:

Bördiga, kväverika skogar (vanliga i sydligaste Sverige)

Åtminstone i granskog växer nästa skogsgeneration ofta saktare 10-20 år efter
bränsleuttag. Tillväxtnedsättningen kan vara stor, men är övergående och hotar
inte skogens långsiktiga produktionsförmåga. Det höga kväveutbudet innebär en
risk för negativa effekter, nu eller i framtiden. Här blir ekologiska "nyttan" störst
om avverkningsresterna tas ut som bränsle, och mineraler återförs till marken.

Magra, kvävefattiga ske ar (vanliga i norra Sverige):

Skogen har kvävebrist och riskerar att växa sämre efter bränsleuttag, under
mycket lång tid. Naturligt magra marker anses ha låg tålighet mot långvarigt

r
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kvävenedfall. Men avverkningsrester gör ändå bäst nytta om de lämnas kvar på
marken så att humuslagret fylls på och nästa skogsgeneration växer bättre.

De flesta skogsmarker är varken extremt magra eller kvävemättade. Man får
uppskatta vilken effekt som överväger. I södra Sverige blir tillväxtnedsättningen
efter bränsleuttag kortvarig, eftersom kvävenedfallet mer än väl kompenserar för
kvävet i det skördade bränslet. Nyttan med kväveavlastning överväger.

Till och med i norra Sverige överskrids kritiska belastningsgränsen ofta om riset
lämnas kvar. Där torde riset bidra till ökad trädtillväxt, på sikt vegetations-
förändringar, men knappast störd markkemi inom överskådlig tid.

Idag motiveras bioenergin av att den, rätt använd, är förnybar och inte bidrar till
växthuseffekten. Men i vissa regioner bör kväveavlastning kunna bli tom ett
huvudskäl för omfattande skogsbränsleuttag.

Fossila bränslen och biobränslen ger NOx-utsläpp av samma storleksordning. Den

viktiga skillnaden är att bränsle från skogen avlastar skogsekosystemen.
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KVÄVE SOM MILJÖPROBLEM

Allmänt

Den ökade tillförseln av kväve med depositionen som idag sker i stor skala är något som
tidigare inte inträffat i den geologiska och ekologiska historien. Kväverika system finns
naturligt, men inte i den omfattning vi ser idag. Det går inte att utifrån tidigare erfarenheter
bedöma de ekologiska konsekvenserna av den höga kvävetillförseln (Tamm 1991).

De kväveföreningar som sprids som luftföroreningar och som så småningom tillförs skog,
mark och vatten har mycket varierande effkter på miljön beroende på var, när och i vilken
form de deponeras.

De vanligast diskuterade kväveeffekterna är övergödning av vattendrag, försurning,
mineralförluster och näringsobalans i marken, skogsskador, vegetationsförändringar, samt
bildning av troposfäriskt ozon. En annan effekt är den ökade biologiska bildningen av
växthusgasen dikväveoxid, som också är ozonnedbrytande.

Försurning, mineralförluster, näringsobalans

Kväve kan bidra till markförsurning på flera sätt. Mineralkväve förekommer i marken
främst som ammonium och ni trät. Till skillnad mot ammoniumjoner binds nitratjonerna
mycket svagt till de negativt laddade markpartiklarna. Nitrat som inte tas upp av växter
eller mikroorganismer lakas lätt ut. Nitrat är vanligen den dominerande komponenten vid
kväveutlakning. De negativt laddade nitratjonerna drar vid passagen ned genom marken

med sig positivta joner, bl a baskatjonerna Ca2 + , Mg2+ och K + . Detta bidrar till
markförsurningen (Lundmark 1986).

Kväve är det ämne som oftast är begränsande för trädens tillväxt, och påverkar
markförsurningen vid rötternas näringsupptag: När rötter tar upp positiva joner (t ex
ammonium och baskatjoner) avger de protoner, vilket är försurande. Denna sk biologiska
markförsurning ökar när utbudet av ammonium ökar. Om ammoniet har bildats genom
mineralisering av organiskt material sker inte någon nettoförsurning. Om ammoniet härrör
från gödsel eller deposition, är det anjonens "öde" som avgör om ammoniumupptaget ger
nettoförsurning. Om anjonen (t ex nitrat, sulfat) lakas ut ur markprofilen var
ammoniumupptaget försurande (Tamm 91).

När nitrat tas upp avges OH" eller HCO3", som höjer pH. Ur försurningssynpunkt spelar

det ingen roll om kvävet tas upp direkt som ammonium eller nitrifieras och tas upp som
nitrat. Men vid överskott lakas nitrat ut, tillsammans med basmineraler, utan att den
försurande mikrobiella bildningen av nitratet neutraliseras genom upptag av rötter.

Kväveomsättningens påverkan på protonflödena (per omsatt kväveatom) kan summeras:

- biologiskt kväve bryts ned till ammonium 1 H + konsumeras

- ammonium tas upp av organismer 1 H + produceras

- ammonium nitrifieras 2 H + produceras

- nitrat tas upp 1 H + konsumeras

- nitrat denitrifieras 1 H + konsumeras
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Till detta kan läggas förluster av baskatjoner, dels genom utlakning, dels genom tillväxt
och biomassaskörd. Det deponerade kvävet försurar alltså dels genom att påverka
protonflöden, dels genom att baskatjoner förloras (Grennfelt och Hultberg 1986, Lundmark
1986). Det är dock svavelnedfallet som orsakar största delen av baskatjonutlakningen.
Nitratet bidrar med högst 10 %, utom i delar av sydvästra Sverige (Anonym 1990). Brodin
och Kuylenstierna (1992) anger att i Danmark och södra delarna av Norge och Sverige
beror 10-30 % av försurningen på kvävenedfall och resten på svavel. I vissa delar av
Centraleuropa står kvävet för huvuddelen av försurningen, och man bedömer att kvävet
kommer att öka i betydelse som försurande ämne även i de nordiska länderna. Sverdrup
(muntl) menar att 30-40 % av aciditetstillskottet till mark härrör ur kvävetillförsel.

Det har skett en förändring av trädens näringsbalans i södra Sverige. I tallbarr är kvoterna
P/N, Ca/N och Mg/N signifikant lägre i södra Sverige än i övriga landet (Liljelund et al.
1990). Försurningen ökar rörligheten hos aluminium och vissa tungmetaller, vilket hotar
rötter, biologiska markprocesser och vattnet (Anonym 1990).

I en fransk barrskog med hög nitratdeposition och symptom på skogsskador studerades
protonflödena under två år. Salpetersyran i nederbörden neutraliserades till en del genom
jonbyte med C a 2 + , Mg2 + och K + i trädkronorna. Under växtsäsongen togs allt nitrat upp
av rötter, och den totala protonbalansen var negativ, dvs alkaliniserande (- 175 milli-
ekvivalenter per m2). Under höst och vinter orsakade hög nitrifikation, lågt kväveupptag
och högre nitratdeposition en positiv protonbalans, dvs försurning. Förekomsten av toxiska
Al-föreningar var högre under den "sura" perioden (Becquer et al. 1992).

Skogstillstånd och artförändringar

Många växt- och djurarter som är anpassade till en kvävefattig miljö får svårt att klara sig i
en kväverikare miljö (Tamm 1991). Ökat utbud av nitrat kan leda till att växter med god
förmåga att utnyttja nitrat som kvävekälla konkurrerar ur arter med låg förmåga att utnyttja
nitrat (Högbom 1990). Frekvensen smalbladiga gräs har ökat med upp till 18 % på 10 år i
regioner där den kritiska belastningsgränsen för kväve överskrids (Rosén 1991a). Arter
med små anspråk på kväve slås ut av ett litet antal högvuxna, triviala arter som älggräs,
brännässla, hundloka, ängsgröe, mjölkört och hallon. Mossor och lavar minskar (Tamm
1989). Svampfloran ändras avsevärt (Anonym 1990). Hedområden och våtmarker är
känsliga och hotar att förändras kraftigt (Tamm 1991).

Det ökade kvävenedfallet har medfört att skogsproduktionen har ökat i Sverige de senaste
årtiondena, men fortsatt markförsurning och kvävebelastning medför stor risk för nedsatt
skogsproduktion i södra Sverige under kommande decennier. I mellersta och norra Sverige
väntas kvävenedfallet ge ökad skogstillväxt ytterligare några decennier, innan
tillväxtstörningar inträder (Anonym 1990).

Även träd har olika förmåga att dra fördel av god kvävetillgång (Tamm 1991). På sikt kan
ändrat kväveutbud påverka konkurrensen mellan trädslagen, och artfördelningen. Som följd
av vegetationsförändringar, och av växternas ändrade näringsstatus, kommer vissa djurarter
an gynnas och andra att missgynnas (Tamm 1991).

Försurad mineraljord och kväverik miljö leder till att trädens rötter växer mest i humus-
skiktet, och mindre i mineraljorden jämfört med "normal" mark. Trädens ovanjordiska
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biomassa ökar, men inte rotbiomassan. Detta gör an träden får minskad tålighet mot torka.
Mykorrhizan störs också, och därmed näringsupptaget. (Anonym 1990, Tamm 1991)

Kvävemättnad

I delar av södra Sverige har man funnit tecken på att skogsekosystemen innehåller mer
kväve än vad mark och träd kan tillgodogöra sig. Systemen säges börja bli "kvävemättade". j
De observerade fenomenen är: i

* Ökad nitratutlakning från skogsmark :
;

* Ökad nitrattillförsel till sjöar och vattendrag J
* Kvävegödsling av skog ger ej väntade tillväxteffekter Jl
* Förhöjda halter av arginin i barr i

I
Utlakningen av nitrat från sydsvensk skogsmark kommer sannolikt att öka de närmaste *°.
decennierna (Anonym 1990) • it

Eutrofiering och försurning av vattendrag

Med ökat nitratläckage från marken blir vattendragen kväverikare. Med nitratläckaget följer
inte bara baskatjoner, utan också protoner och aluminium (Tamm 1991). Det är främst
försurningen som har orsakat artförändringar och utarmning i vattendragen. Ca 5-15 % av
försurningen i vattendrag beror på kvävenedfallet. Ökad förekomst av grönalger misstänks
bero på kvävebelastning. (Anonym 1990).

I sötvatten är det oftast fosfor som begränsar tillväxten. Extra kvävetillförsel får där ytterst
liten gödslingseffekt. I kusthaven, däremot, begränsar kväve tillväxten. Ökad
kväveutl åkning från åker och skog till dessa vatten leder till överproduktion av alger med
efterföljande syrebrist och bottendöd (Nohrstedt och Palmer (1988/89b).

Dikväveoxid

Dikväveoxid, N2O, är en effektiv växthusgas och bidrar dessutom till nedbrytningen av

stratosfärens ozon. N2O ingår som mellansteg i kvävets mikrobiologiska omvandlingar i *

mark och vatten. Mängden naturligt bildad N2O är betydligt större än den mängd som & >

släpps ut genom skorstenar och avgasrör (Robertson 1991)

Eftersom kvävetillförseln till naturen har ökat, ökar också den mikrobiologiska omsätt- fe
ningen av kväve i mark och vatten. Samtidigt ökar atmosfärens N2O-halt. Förklaringen kan É
vara, att ekosystemen läcker ut mer N2O än förr på grund av ökad mikrobiell kväve-
omsättning (Klemedtsson, mun ti.).

Både försurning, och ökad kväveomsittning i marken kan påverka den naturliga N2O- \

bildningen så att helt nya situationer uppstår. Se vidare avsnittet om denitriftkation.

v:-

t.
i
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Deposition

Kväve deponeras dels med nederbörden (våtdeposition), dels fastnar luftburet kväve på
växtligheten (torrdeposition), tas upp av bladen eller sköljs av med senare regn. Mest kväve
deponeras i granskog, som effektivt filtrerar luften, mindre i tall- och lövskog, och minst
på öppet fält (se Lövblad et al. 1992). Kväve deponeras både som ammonium och nitrat. I
södra Sverige är bidraget från kväveoxider och ammoniak av samma storleksordning. I
Svealand och Norrland dominerar kväveoxiderna (Anonym 1990). I SVSverige uppgår
årliga kvävedepositionen i granskog till 20-25 kg/ha. I övriga Sydverige deponeras 10-20

kg N/haår. I höjd med Mälaren deponeras 8-10 kg/ha år, och i större delen av Norrland 2-
6 kg, i granskog (Anonym 1991, hänsyn taget till tryckfel, enl. Lövblad, muntl).

Kväve som deponeras under vegetationsperioden tas i de flesta fall effektivt upp av växter
och mikrober. Därför är det mindre risk för nitratutiakning sommartid. Varma somrar med
god syretillgång i marken gynnar omvandling av ammonium till nitrat (J. Nilsson, muntl).

Sommarens högre ljusintensitet gynnar den fotokemiska reaktion där kväveoxider och
kolväten bildar marknära ozon. Sommarens kväveoxider kan alltså bidra till skogsskadorna
genom ozonbildning. På vintern ökar behovet av uppvärmning och mer NOX emitteras. Pga

svagt ljus blir ozonbildningen låg.

Det kväve som faller ned i skogsmark under vinterhalvåret konsumeras inte. Ammonium
binds till markpartiklarna men kan också omvandlas till nitrat. Nitratbildningen kan fortgå
vid ganska låga temperaturer, även då växterna har slutat växa för säsongen. Det verkar
som om det främst är vinterhalvårets kvävedeposition som ger nitratutiakning. På Söder-
åsen var kväveförlusterna (1-4 kg N per ha och månad) och nitrathalterna i bäckvattnet (upp
till 4 mg N/l) högst under oktober - maj (Wiklander et al. 1991). Kväve som följer med
ytavrinningen vid snösmältningen belastar knappast marken, men däremot vattendragen.

Kritisk belastningsgräns

Kritiska belastningsgränsen, "critical load", definieras sedan 1988 som "en kvantitativ
skattning av en exponering för en eller flera föroreningar under vilken signifikant skadliga
effekter på specificerade känsliga element i miljön inte uppträder enligt nuvarande kunskap"
(Rosén 1991a).

Kritiska belastningsgränsen för kväve i skogsekosystem kan uttryckas som en balans mellan
tillförsel och förbrukning/förluster av kväve i ekosystemet, och ses i perspektiv av den
brukade skogens hela omloppstid. Kritiska gränsen för kvävetillförsel är då summan av

* nettoupptaget av kväve i träden (stam, grenar, barr)
* mängden kväve som varaktigt immobiliseras i marken
* avrinningen x högsta accepterade nitratkoncentration i vattnet.

Termen "nettoupptag av kväve i träden" är ett medelvärde för hela omloppstiden, och
innebär kväve som inte återförs till marken utan förs bort vid skörd. Värden på kritisk
belastningsgräns som anges nedan förutsätter helträdutnyttjande, dvs att även grenar och
barr tas bort vid slutawerkningen. Om bara stammarna skördas räknas inte grenar och barr
in i termen "nettoupptag av kväve i träden", och värdet på kritisk belastningsgräns minskas
i motsvarande utsträckning (Rosén 1991a). Kritiska belastningsgränsen för kväve i skog där

I
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enbart stammen skördas skattas till en tredjedel av belastningsgränsen i helträdsutnyttjad
skog (Rosén et al. 1992b). Här avses 100 % helträdsuttag vid slutawerkning.

Skogens förmåga att ta upp kväve beror bl a på beståndets ålder. Kritiska belastnings-
gränsen sätt med hänsyn till den genomsnittliga förmågan att binda kväve. Rosén (1991a)
anger kritiska belastningsgränsen för rutor på 5 x 5 mil i Sverige. Gränsen har satts så att i
varje ruta tål 95 % av skogsarealen angiven kvävebelastning. I resterande S % riskerar
systemen att störas av för hög kvävedeposition. I södra Sverige varierar kritiska
belastningen mellan 4-10 kg N/haår (Rosén 1991a). Växande frisk skog på god mark kan
ta upp ca 30 kg N/haår, brutto, men större delen av detta återförs till marken med förnan.
Ett extremt högt värde på kritisk belastning är 35 kg N/haår (Rosén et al. 1992b).

Ågren och Bosatta (1988) citerar Nilsson, J (1986. Critical loads for nitrogen and sulphur.
Nordisk ministerråd. Miljörapport 11): I ett skogsekosystem som skördas, och där
förnatillskottet huvudsakligen består av blad och finrötter är kritiska belastningsgränsen för

kväve av storleksordningen 10-20 kg N/haår.

I hela södra halvan av Sverige överskrids den kritiska belastningsgränsen för kväve, mest
(10-13 kg N/haår) i de södra och sydvästra delarna (Rosén 1991). Man talar även om
"belastningsriktvärde". Värdet bygger på en miljöpolitisk värdering av hur stora
miljöeffekter som kan anses acceptabla, och hur stora säkerhetsmarginaler som anses
behövas. Belastningsriktvärdet för kväve är i Götaland 10, i Svealand 8 och i Norrland 6

kg/ha år (Anonym 1990).

Kritiska belastningsgränsen för en region tar hänsyn till alla utom de 5 % känsligaste
skogsmarkerna, som torde vara magra marker där ekologiska restriktioner inte medger
bränsleuttag. Rikare marker där bränsle får tas bör ha högre kritisk belastningsgräns. Vissa
marker kanske långsiktigt tål hela kvävedepositionen. Bränsleuttaget kan vara avgörande
för att vissa ståndorter ska få ett värde på kritisk belastningsgräns som ligger under den
aktuella depositionen.

Figurerna 1 och 2 visar hur bränsleuttag inverkar på relationen mellan kvävedeposition och
kritisk belastningsgräns. (Källa: Ståndortskarteringen, Inst. för Skoglig Marklära, Sveriges
Lantbruksuniversitet.)
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a. b. c.

Figur 1.

a. Överskridande av kritiska belastningsgränsen, med hänsyn till de 5
markerna. Helträdsuttag förutsätts.

känsligaste

b . Andel av arealen där kvävedepositionen överskrider kritiska belastningsgränsen, då
enbart stamved skördas. Endast skog där bränsleuttag medges, enligt Skogsstyrelsens
allmänna råd för helträdsutnyttjande. (Skogsstyrelsen (Anonym 1986) rekommenderar extra
restriktioner mot bränsleuttag i län med hög belastning av försurande nedfall. Kartorna b-c innefattar
inte dessa extra restriktioner, eftersom askäterföring förutsätts.)

c. Andel av arealen där kvävedepositionen överskrider kritiska belastningsgränsen, då
förutom stamved högst 75 % av grenar och barr skördas vid slutavverkning. Endast skog
där bränsleuttag medges, enligt Skogsstyrelsens allmänna råd för helträdsutnyttjande.
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C

Kg N/ha«år

Överskridande av kritiska belastningsgränsen, kg N/ha år.
Från vänster 25, 50 resp 75-percentilen, räknat från de kvävekänsligaste markerna.
Övre raden: endast stamskörd. Undre raden: skörd av stam plus (högst) 75 % av grenar
och barr vid slutawerkning. Kartorna gäller mark där bränsleuttag medges, se Fig. 1.

y*<
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Det är tydligt att uttag av skogsbränsle ökar kritiska belastningsgränsen för kväve och för
stora arealer skogsmark avgör om dessa långsiktigt tål den rådande kvävedepositionen. Men
man måste även beakta hur skogstillväxten påverkas av bränsleuttag på marker där
depositionen inte överskrider kritiska belastningsgränsen när endast stamved skördas.

Kritiska belastningsgränsen beskrivs här som en ren kvävefråga. Men kvävetillgången
påverkar tillgängen på baskatjoner. Högt kväveutbud gör an träden växer fortare, och
konsumerar mer baskatjoner. Om detta drastiskt minskar utbudet på baskatjoner kan både
trädtillväxt och kväveupptag komma an sjunka. Detta leder i sin tur till kväveöverskott.
Därför kan kritiska belastningsgränsen för kväve behöva sänkas. Utvärdering av dessa
samband pågår (Rosén, muntl.).

Kritiska belastningsgränsen anger den högsta kvävetillförsel som inte ens på lång sikt leder
till kvävemättnad, övergödning och försurning (Brodin och Kuylenstierna 1992). Ökad
skogstillväxt och floraförändringar kan vara symptom som visar an systemet är på väg an
förändras i riktning mot kvävemättnad (Rosén et al. 1992b). Det är en värderingsfråga om
man under en begränsad tid accepterar högre kvä^edeposition, och därmed högre kväve-
upptag i träden (och ökat värde på kritiska belastnin ^gränsen, se definitionen), mer och
kväverikare forna/humus, så länge effekten är ökad skogsproduktion och ändrad markvege-
tation utan an markkemin ändras på oenskat sätt. Synsättet är aktuellt bl a for Norrland.

Skogsbränsleuttag med askåterföring motverkar försurning

Kritiska belastningsgränsen för försurande ämnen beräkna.-; som en balans där försurande
processer balanseras av alkaiiniserande. Några viktiga komponenter vid irodellberäkningar
av kritiska belastningsgränsen (Sverdrup et al. 1992) ä r

Fönurande
svaveldeposition
kväv«deposition
förlust (utiakning, skörd) av alkaliska ämnen (Ca. Mg, K)

Alkalwserande
vinring
deposition av baskatjoner
nettoupptag av kväve (skörd)
utiakning av "aciditet"

Vid skörd av trädbiomassa förloras både oaskatjoner och kväve. Baskatjoner och kväve har
musan verkan, och balanserar i stort sen varandra (Sverdrup et al. 1992). Om man skördar
avverkningrester som bränsle och återför a.skan. ändras i princip inte baskatjonbalansen,
medan kväveuttaget tredubblas (Rosén et al. 1992). Detta bör verka alkaliserande.

Kvoten baskatjoner (BC): aluminium, eller (Ca+Mg)/AI, i markiosningen kan användas
för att beskriva markförsurningen. När kvoten BC/AI är över I an<es skogen frisk. i..edan
värden under 1 innebär risk för skogsskador. Tillförsel av baskatjon» - ger högre kv,»t, och
hög syradeposition och trädtillväxt (skörd) sänker kvoten. I Sverige har 21 % av
skogsmarken en kvot större än 1; 56 % har en kvot mellan 0,35-1; 22 % har intervallet
0,1-0,35, och 1 % har BC/AI-kvot lägre än 0,1. Man har beräknat att kvoten v*r större än
I i stort sett i hela Sverige år 1840 (Sverdrup et al. 1992).

%M
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Tabellen visar beräknade BC'Al-kvoter vid olika former av skogsskötsel, sedan systemen
uppnått jämvikt med miljö- och skötselfaktorer. Tabellen baseras på kartor där svensk
skogsareal delats in i 190 rutor, regioner. Varje ruta visar BC/Al-kvoten för 10-percentilen
(räknat från den mest försurningskänsliga marken) i rutans skogsmark. För skogsskötsel
anges skördeuttag samt grad av kompensation för mineralförluster (Anonym 1992).

Skogs-
skötsel

stamskird
50 % komp

atamskörd
100 % komp

helträdsskörd
100 % komp

Procent skogsareal med BC/kl-kvot inom intervallen
0,0-0,1 0,1-0,3 0,3-0,6 0,6-1,0 mer än 1

0,5

0,5

0,0

7,3

0,02

59

3.1

25

23

22

36

Med uttag av avverkningsrester och full kompensation för ?nmeralförlust skulle de
försurningskänsliga markerna kunna "kureras", så att en majoritet får en BC/Al-kvot över
i Detta är betydligt gynnsammare ur forsurningssynpunkt än ert skogsbruk där endast
stammen skördis, även om man i konventionelit skogsbruk ne,;r wler deivis kompenserar
för minera!?'. Ändring i miljö och skogsskötsel to.de få fciMt genomslag i markkemin i
perspektivet 10-20 år (Sverdrup, muntU.

Att kväveuttag är alkaliserande kan inte förklaras enbart uti."rån pr:-tonflöden. Effekten hör
samman i:ied en vidare syn på försurning, som innefattar såväl "aciöitet" som balansen
mellan sura och alkaliska metalljoner (Sverdri'p, muntl.)

KVÄVE I SKOGEN - FLÖDEN OCH POOLER

"Naturlig" tillförsel av kväve till ekosystemen

Vissa mikroorganismer omvandlar i en energikrävande process luftens N'2 till ammonium,

NH4 ". Frilevande kvävefixerande bakterier kan tillföra skogsmarken ca 2 kg N/haår,

vilket på sikt är ett icke försumbart kvävetillskott. Bakterier som lever i symbios med
oaljväxter eller alar kan tillföra betydligt mer kväve. Lupiner kan ge 300-400 kg N per ha
och år (Lundmark 1986). Vid åska oxideras luftkväve och blir biologiskt tillgängligt då det
tillförs marken som nitrat.

Deposition

I södra/sydvästra Sverige deponeras med nederbörden (våtdeposition) ca 10 kg N/ha år.
Till detta kommer torrdepositionen, som i mogen skog kan vara av samma storleksordning.
I extrema lägen, t ex utsatta skogsbryn eller nära gårdar med mycket djur, kan depositionen

vara över 40 kg N/haår (Grennfelt och Hultberg 1986). Mest kväve deponeras i granskog,
som effektivt filtrerar luften, mindre i tall- och lövskog, och minst på öppet fält (se
Lövblad et al. 1992).

- i
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Från gödslingsförsök vet man hur tillfört kväve fördelas mellan träd ovan mark, mark-
vegetation, fastläggning i organisk form i humus och mineraljord, och förluster t ex med
urlakning (se avsnittet om gödsling). Men det är inte säkert att deponerat kväve fördelas på
samma sätt sorr gödselkväve, eftersom det tillförs i mindre doser, men kontinuerligt.

Kväve i skogsekosystem

I mellersta och norra Sverige tas nästan allt deponerat kväve upp av biomassan.
Kväveförlusterna är mycket små. Även i södra Sverige absorberas huvuddelen av det
deponerade kvävet av ekosystemet (Grennfelt och Hultberg 1986).

Lundmark (1986) beskriver kväveförråd i mark och biomassa för en medelgod bonitet i
mellersta Sverige. Marken beskrivs som blåbärstyp på frisk mark med sandig-moig morän,
måttligt podsolerad med 5-7 cm tjockt mårlager.

Marken

Huvuddelen av markens Kväveförråd är bundet i små humuspartiklar i mineraljorden. I
Lundmarks typskog finns 3 - 5 ton kväve i mineraljorden. Kvävet är hårt kemiskt bundet
och mineraliseras med högst någon tiondels procent om året.

Humuslagret i typskogen innehåller 600-800 kg N/ha. Årligen mineraliseras 2-3 % av
kvävet, dvs 12-2* kg N/ha. Sammanlagt mineraliseras från humus och mineraljord är ca
14-26 kg N/haår. I kväverika skogar i södra Sverige är kvävemineral iseringen högre.
Humusen i en bördig mulljord innehåller 1200-1500 kg N/ha och frigör ca 60-90 kg
N/haår (Lundmark 1986). Rosén et al. (1992b) anger nettomineralisering i förna/humus till
30-50 kg N/haår. Ytterligare uppgifter om markförråd av kväve finns i tabellen:

Lokal, skog
markskikt

Torrmyra, Värnamo, T24 före avverkn
forna-*-bottenskikt
humus
mineraljord, 0-10 cm

Jädraås, Gästrikl.
mager tallskog 120-130 år
forna rtr *—J

humus
mikroorganismer

Garpenberg, gran 100 år o«---« vi
forna • humus
mineraljord 50 cm

olika skogar av Douglasgran
"forest floor" (forna + humus)

2O-4O-åriga bestånd
ca 75 år
nästan 100 år

Marken ackumulerar organiskt material allteftersom skogen växer och släpper forna (Cole >!>
och Rapp 1981). f

Kväve,
kg/ha

105
900
ca 570

85
900
50

1100
3100

nära 200
ca 560
drygt 430

referens

Lundmark,
Nömmik
1984

Andersson
et al.
1980

Staaf
1980b, cit
Nykvist

Cole och
Rapp 1981
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Träd

Tabellen nedan visar fördelning av biomassa och kväve i olika skogar.

Tall, gran, 50 år T26
Uppsala län
Träd totalt
Stam
Grenar exkl årsskott
Barr + årsskott
Stubbar • rötter

Gran,55 år G24 Skåne
Träd totalt
Stam
Grenar exkl årsskott
Barr + årsskott
Stubbar + rötter

Garpenberg, slutavverkning:
Stam och bark
Hyggesavfall
Rötter

Flakaträsk, slutavverkning:
Stam och bark
Hyggesavfall
Rötter

Ivantjärnsheden, tall
Avverkningsrester

totalt
grenar
barr

Biomassa,
ton ts/ha

210
147
20
12
31

367
262
25
21,5
59

33
25
7,4

Kvävemängd,
kg/ha

112
256
42

134
161
69

91
45
46

referens

Lundmark
1986

Lundmark
1986

Nykvist
1990

Nykvist
1990

Berg,
Staaf
1983

Årligt förnafall
(inkl markveg)

Jädraås, Gästrikl.
mager tallskog 120-130 år
barr
grenar, kvistar
stam
stubbe+rot
ris, mossor, lavar
hela systemet

Hålebäck, Skåne gran 70 år
årligt förnafall
varav bruna barr

gröna barr

Kongalund, Skåne gran 60 år
"ovan mark"
forest floor

KoBta, tall gran 120 år
stam + krona
grenar + barr

Fulltofta, Skåne, gran 85 år
stam + krona
grenar + barr

1.9

4,1
2,5
0,9

305
18,5

107
27,2

210
42,2

50
28
34
20
52

1219

33-62
39 *
14 *

720
245

Andersson
et al.
1980

Johansson
Grälls
1989

Nihlgård
cit. av
Cole, Rapp

Staaf
1980b

it

__ L
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Tönnersjöheden, gran 70 år
stam + krona
grenar + barr

Öjaböke, G län, gran 120 år
stam + krona
grenar + barr

Avverkningsrester, gallring
Örsåa, gran G32
Vetlanda tall T26
Munkfors tall T26
Lakaträsk tall T18
Åmot, tall T26

190
38

308
51

12
7
5,3
4,6
9,1

85
36
35
21
40

Pettersson
1990/91;
Möller &
Pettersson
1990

* = data från år med högt förnafall

Kvävemängden i medelålders till äldre granskog i mellersta Sverige uppskattas till 300 -
500 kg/ha. Av detta finns ca 1/3 i stammarna, resten i kronorna (Lundmark 1986).

I 36 europeiska och nordamerikanska skogsekosystem (Alaska till Medelhavet) var i
medeltal 7 % av systemens kväve bundet i träden (Cole och Rapp 1981).

Kvävehalten i biomassan varierar mellan trädens olika delar och olika ståndorter:

Fraktion, trädslag, mm

Hålebäck, Skåne gran 70 år
fallförna bruna barr

Ivantjärnsheden, tall
gödslade gröna barr
avverkningsrester

grenar
gröna barr
bruna barr

Stråsan, gran
ogödslade bruna barr
gödslade bruna barr
ogödslade gröna barr

Siljansfors, gran, tall 160 år
gröna barr
gren + bark
stamved
bark

N-halt, %

0,8-1,15

1,2-2,0

0,2
1,2
0,4

0,5
0,5-1,7
0,85

0,9-1,2
0,2
0,05-0,06
0,2-0,3

Referens

Johansson, Grälls
1989

Berg.
Berg,

Berg,

Staaf

Ekbcl..., 1983
Staaf 1983

Tamm 1991

1980b

Gröna barr har ofta en kvävehalt runt 1 %. När kvävehalten i grenar anges får man stort
utslag av grenarnas/kvistarnas grovlek. Ju smalare kvistar deso högre är kvävehalten.

Gödsling

Som följd av gödsling ökar systemets totala kväveförråd. Som exempel kan nämnas ett
gödslingsförsök i tallskog (lavrik mark, ståndortsindex T18) i Härjedalen. Under perioden
1967-1981 gavs 0 - 1800 kg N/ha, uppdelat i tre tillfällen. Marken undersöktes 1987.
Kvävehalten i humusen ökade från 0,85 % i kontrollen till 1,25 % vid dosen 1440 kg N/ha
(Nohrstedt 1990 b).

Marken, från och med fältskiktet ned till 10 cm i mineraljorden, innehöll drygt 900 kg
N/ha i kontrollen. Kvävegivor på 360 - 720 kg N/ha ökade markkväveförrådet till 1100 -

t
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1300 kg/ha. De högsta kvävegivorna (1080 - 1800 kg/ha) gav ett markkväveförråd på ca
1400 - 1900 kg/ha (Nohrstedt 1990 b).

Efter gödsling hamnar ca 10-40 % av kvävet i trädbeståndet ovan mark, 30-60 % fastläggs
i organisk form i humus och mineraljord, 5-15 % tas upp av markvegetationen, och 5-25 %
försvinner t ex som urlakning (Möller 1986).

Utlakning

Genomsnittligt tillfördes svenska ytvattnen 1,6 kg N/haår från skogsmark under perioden
1982-87. i Sydvästsverige låg motsvarande värden runt 1,5 - 2,4 kg/ha. Enskilda bestånd
eller små avrinningsområden i Sydsverige och Danmark kan läcka 0,1 - 15 kg nitrat-

N/ha-år. I Holland och Belgien kan läckaget vara upp till 30 kg per ha och år (Anonym
1990).

Vanligen är det under hyggesfasen som kväveläckaget från skogsmark är nämnvärt. På ett
hygge i Hälsningland lades avverkningsresterna i högar (Rosén, Lundmark-Thelin 1987).
Läckaget från B-horisonten var 5,9 och 4,6 kg N/ha första resp andra vegetationsperioden
efter avverkning.

Avrinningsområdet Hålebäck på Söderåsen i Skåne läckte i genomsnitt 9,5 kg N/haår
under 1982-1988. Området består till 77 % av granskog (varav ca 1/3 är kalavverkat och
nyplanterat), resten är lövskog. Den avverkade ytan hade högt nitratläckage ca 4 år, med
maxläckaget 18 kg nitrat-N per ha och år. 5-6 år efter avverkningen var läckaget från

hygget ca 3-5 kg nitrat-N/haår. Den mogna skogen läckte 7-8 kg nitrat-N/haår (Wiklander
et al. 1991).

"Typvärden" för utlakning från hyggen är 4-8 kg N/haår i södra Norrland, och 5-15

kg/haår i SV Sverige (Rosén, muntl).

Efter avverkning av Sitkagran i en "kvävemättad" skog i norra Wales ökade kväveflödet

genom C-horisonten från 10 kg N/haår till 70 kg/haår, 2 år efter avverkningen (Stevens
och Hornung 1988).

Nilsson et al (1988) uttryckte nitratläckaget i undersökta avrinningsområden som andel av
våtdeponerat kväve. Endast Söderåsen uppvisade relativt högt läckage, 30-40 % av
deponerat kväve. Gårdsjöns nitratläckage var 2-5 % av deponerat kväve, och områden i
Västmanland, Gästrikland och Hälsingland hade ännu lägre relativt läckage. Systemen
tillförs mer kväve än vad som lakas ut och tycks binda kväve i hög utsträckning.

Gasformiga kväveförluster

Nitrat kan omvandlas till N2O och N2, som avgår i gasform. I "normal barrskog" är
förlusterna vanligen mycket små och saknar betydelse för totala kvävebudgeten (Nömmik,
muntl). Under hyggesfasen, då nitrathalten är hög i marken, kan förlusterna via N2O och

N2 på vissa marker vara av samma storleksordning (3-6 kg N/haår) som

utlakningsförlusterna (Robertson et al. 1987).

B
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UTTAG OCH FÖRBRÄNNING AV KVÄVERIK BIOMASSA

Kväve i avverkningsrester

I avverkningsresterna finns ca 65 % av det mogna trädbeståndets kväveförråd ovan mark.
Av detta kväve finns ca 60 % i barrmassan. Kvävet i avverkningsresternas barr motsvarar
hos tall den kvävemängd som tillförs marken genom 7 års barrförnatall (Johansson 1987).

Tabellen visar exempel på kvävemängder i avverkningsrester:

vid slutavverkning

Tönner8 jöheden
Halland

Ulvsåkra
Småland

Bogesund
Stockholms län

Kulbäcksliden
Västerbotten

Yxsjö
Lappland

Hälsingland

Norra Wales

Ivantj ärnsheden
Gästrikland

Träd-
slag

•

gran

gran

gran 50 %
tall 50 %

gran 70 %
tall 30 %

gran

sitkagran

tall

uppskattat i trädkrona,
mogen skog:

Kongalund, Skåne

vid gallring:

Örsås, G32
Vetlanda, T26
Munkfors, T26
Lakaträsk T18
Amot, T26

gran

gran
tall
tall
tall
tall

Mängd N (kg/ha) i
avverkningsrester

247

210

233

140

120

150-200

300

91

480

85
36
35
21
40

referens

Björkroth
1983

Rosén, Lundmark-
Thelin 1987

Stevens,
Hornung, 1990

Berg, Staaf
1983

Nihlgård, cit.
av Cole, Rapp

Pettersson
1990/91;
Pettersson &
Möller 1990

För södra och mellersta Sverige kan kväveinnehållet i avverkningsrester vid slutavverkning
skattas till 200-480 kg N/ha. Den sista siffran gäller mycket bördiga bestånd i södra
Sverige. Ca 70 % av grenbiomassan beräknas tas ut i praktiken, dvs ca 140-340 kg N/ha.
Om grenarna får ligga och barra av på hygget blir andelen barr som skördas lägre.

Kväveuttaget med riset vid gallring är 35-85 kg/ha. Om 85 % av riset tas ut i praktiken
(Backe, muntl), ger tre gallringar ett uttag av totalt 90-217 kg N/ha. Med konsekvent



Tall

Gran

Tall

Gran

T28

G34

T22

G24

42
122

42
100

61
131

62
122
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hränsleuttag vid alla ingrepp skulle ca SOO kg N/ha kunna skördas ut per skogsgeneratton, i
en kväverik skog. Detta motsvarar ca 8 % av hela markförrådet, och kanske 50 % av
kväveförrådet i humusen. Det är inte helt relevant att jämföra bränsleuttaget med systemets
totala kväveförråd, eftersom huvuddelen av markens kväveförråd omsätts mycket långsamt.

Följande tabell visar kvävemängder som beräknas skördas under en omloppstid i olika
bestånd, när 100 % av avverkningsresterna tas ut vid slutawerkning och alla gallringar.
Siffror inom parentes, som avser en "praktisk" uttagsnivå, är korrigerade för avbarrning
och spill, och utgår från att inget bränsle tas vid sena gallringar (Leijon, opublicerat)

N i biomassan, kg/ha
Bestånd Omloppstid, år Träd över stubbe Grenar och barr

370 (272) 256 (157)
630 (435) 390 (195)

772 (480) 557 (265)
1396 (895) 898 (396)

334 (248) 223 (137)
516 (388) 324 (196)

627 (384) 465 (222)
996 (653) 699 (356)

Med korta omloppstider och uttag av bränsle innan barren fallit av kan upp till 1000 kg
N/ha tas ut med bränslet på 80-100 år, i bördiga granskogar.

Uttag och bränning av avverkningsrester

Förbränning och emissioner

Emissionerna från småskalig eldning av flis, kol och olja är jämförbara. För storskalig
eldning kommer samma utsläppsgränser att gälla för fossil- och biobränslen. Ett skäl att ha
lika stränga krav på biobränsleförbränning är kväveoxidernas roll i ozonbildningen. Och så
länge NOX-emissionerna totalt sett är för höga, bör de minimeras vid alla utsläppskällor.
NOx-utsläppen från fossila bränslen och biobränslen kan betraktas som jämförbara, men
med den viktiga skillnaden att bränsle från skogen avlastar skogsekosystemen.

Ett troligt riktvärde för emissioner av NOX vid storskalig biobränsleeldning kan vara 50 mg

NO2/MJ bränsle (J. Johansson, muntl). Om bränslet innehåller 17 Ml/kg (Johansson 1991)

emitteras vid högsta tillåtna utsläpp 0,27 g NOX-N per kg bränsle. (Här avses

energiinnehållet i normalfuktigt bränsle, räknat per kg torrsubstans, Johansson muntl.)

Beroende på förbränningstyp kan både flis, torv, olja och kol ge mer NOX än 50 mg

NO2/MJ bränsle. Då krävs rening som omvandlar kväveoxider till N2.

Proportioner mellan bränslekväve och "återbäringen"

Kvävehalten i hygges- och gallringsrester är ca 0,2 - 1 %, eller lägre om vedandelen är
hög. Vid en kvävehalt på 0,5 % i bränslet innebär uttag av ett ton avverkningsrester att 5
kg kväve förs bort från skogen (Johansson 1991). När denna bränslemängd bränns f
(emissioner enligt ovan) emitteras 270 g NOX-N. Oxiderat kväve transporteras ofta 150-

i
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mil innan det deponeras. Reducerat kväve deponeras betydligt tidigare (Lövblad et al.
1992)

Förhållandet mellan det kväve som emitteras som NOX och det kväve som tas ut med

bränslet blir 0,054 eller ca 5 %. Emission av ammoniak/ammonium och N2O tillkommer.

Med nuvarande arbetsfordon och flisningsutrustning, och ett medeltransportavstånd på 2x5
mil, emitteras ytterligare ca 190 g NOX-N per ton ts bränsle, under uttag, flisning och

transport (P. Sundell, muntl.).

OMSÄTTNING AV KVÄVE I SKOGSEKOSYSTEMET

Successioner och kväveförråd

På en "jungfrulig" mark med bara mineraljord tillförs kväve genom organismer som fixerar
luftkväve till ammonium. Växter som lever i symbios med sådana kvävefixerare gynnas. Så
småningom ansamlas kväveinnehållande organiskt material, och även växter utan kväve-
fixering kan trivas. När kväveutbudet ökar innebär förmågan till kvävefixering inte längre
någon konkurrensfördel. Sena successionsstadier i skogsekosystem innehåller få kvävefixe-
rande organismer. Systemets kväveförråd ökar med successionsstadium. I vilken utsträck-
ning kvävet är tillgängligt beror på flera faktorer, bl a klimat och jordart (Tamm 1991).

Under ett skogsbestånds utveckling är kvävebehovet störst just innan beståndet sluter sig.
Under denna period påverkas tillväxten starkt av extra kvävetillförsel. Senare är kväve som
cirkulerar snabbt mellan träd och mark den viktigaste kvävekällan (Tamm 1991).

Mineralisering av biologiskt bundet kväve

En rad faktorer påverkar mineralisering och kväveomsättning. Bl a kan nämnas trädslag,
växtorgan (barr, kvist, ved, bark), organets ålder, förnamängd, finfördelningsgrad,
markklimat, näringsstatus, vatten och syre, pH, kol-kvävekvot.

Nedbrytning och kvävemineral isering i barr och blad

Kvävet frigörs från dött växtmaterial under inverkan av flera processer. Under första
halvåret minskar kvävehalten i döda tallbarr genom utlakning. Svamphyfer växer in i
barren men hämtar kväve i marken utanför Kvävemängden i barret ökar upp till 125 %
eller mer av ursprunglig mängd efter 1,5 år. Efter 5 år har drygt 75 % av barrens
organiska substans brutits ned, medan ca 80 % av ursprungliga kvävemängden finns kvar i
barrförnan (Lundmark 1986, efter Staaf och Berg 1981). Detta är representativt för
kvävefattiga barr i kvävefattiga system.

I ett gödslingsförsök i Stråsan, Dalarna, tillfördes under åren 1967-1986 de gödslade ytorna
totalt 1520 kg kväve och 260 kg fosfor per ha. (Jämför med sydvästra Sverige: 20 år med
deposition av 20 kg N/år = totalt 400 kg N/ha.) Gröna och bruna granbarr från ogödslade
ytor placerades på marken i ogödslade resp gödslade granbestånd. Nedbrytningen av barren
följdes i 4 år (Berg och Tamm 1991). Man fann bl a:
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- Färska barr bryts i början ned mycket snabbare än bruna barr, troligen pga att lättnedbryt-
bara organiska ämnen i gröna barr stimulerar nedbrytning av mer svårnedbrytbara. Efter 4
år hade barren (gröna och bruna) förlorat 50 % av vikten och nedbrytningshastigheten var
nära noll. Undantag var gröna barr på ogödslade ytor, med nästan 70 % viktsförlust.

- Totalmängden kväve i barren minskade knappast under 4 år, trots att barrens vikt
minskade med 50 % eller mer. Barren ackumulerade kväve, i synnerhet i gödslad miljö .

Berg et al. (1987) följde nedbrytningen av bruna tallbarr med olika kvävehalt som placerats
i mager 150-årig tallskog, Ivantjärnsheden (Jädraås), Gästrikland. Barren kom från bestånd

som hade gödslats med 0-120 kg N/haår i 6 år. De två mest gödslade barrtyperna innehöll
7-8 mg N/g, övriga 4-4,5 mg N/g. På 4 år minskade alla barrtyper 65-70 % i vikt.
Kvävefattiga barr hade då kvar nästan allt kväve, medan "kväverika" barr förlorat kväve

ned till 4-5 mg N/g initial vikt. Barr från bestånd som gödslats med 40 kg N/haår i 6 år
liknade härvid de ogödslade barren.

Nedbrytning av bokbladförna studerades i labmiljö på ett underlag av skogsjord. Initiala
kvävemängden var 8-12 mg/g. Under 26 veckor hölls kvävet kvar i bladen, och den
absoluta kvävemängden ökade något. Om organiskt kvävehaltigt material satts till
underlaget tog bokbladen upp kväve motsvarande 20-25 % av bladens ursprungliga
kvävemängd. Troligen togs kvävet upp via svamphyfer. Bevattning med ammoniumnitrat
motsvarande depositionen i Skåne medförde inte någon liknande ökning av kvävemängden i
bokförnan (Staaf 1980). Men författaren påpekar att kväveupptag till förnan skulle kunna
balansera ökad kvävetillförsel till marken .

Tabellen visar uppgifter om kvävemängder i barr- och bladförna efter nedbrytning, under
olika förhållanden, dels från ovan nämnda studier, dels från andra undersökningar.

Förnaslag
miljö

gröna granbarr
0,85 % N
gödslad skog

gröna granbarr
0,85 % N
ogödslad skog

bruna granbarr
0,43 % N
gödslad skog

bruna granbarr
0,43 % N
ogödslad skog

bruna granbarr
1.05 % N
granskog Skåne

bruna tallbarr
0,7-0,8 % N
mager tallskog

bruna tallbarr
0,4-0,45 % N
mager tallskog

tid N kvar, % av viktsför- referens
(min) initial mängd lust, %

48

48

48

48

12

48

48

136

85

143

108

114

50-70

nära 100

Berg,
Tanun

51 1991

68

50

50

20

65-70

65-70

Johansson
Grälls
1989

Berg et al.
1987

Berg et al.
1987

P
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bruna tallbarr
2 lokaler V Svealand

bruna tallbarr:
lavtallskog
0,29 % N, lav-skog
0,40 % N,
0,41 % N
lingontallskog:
0,36 % N
0,48 % N
1,51 % N
0,30 % N
0,38 % N
0,43 % N
gödslad tallskog
0,48 % N
blåbär-tallskog
0,47 * N
0,41 % N
gräs-tallskog
0,41 % N
0,45 % N
lågört-tallskog
0,32 * N
0,41 % N

Sitkagran, Wales
barr i hyggesrester

Barrförna, Pacific
silver fir Washington

6 olika förnor
lönnskog Wisconsin

Bokförna på skogs-
jord, labmiljö

Bokförna på N-rik
skogsjord, labmiljö

Ekförna, lövskog
England

Lindförna, lövskog
England

Almförna, lövskog
Enaland

47

60
60
48
60

48
49
48
60
66
60

49

48
60

60
60

60
60

48

48
72

42-60

6

6

10
24

12
18

2,5
17

63-87

106
112
95
84

97
90
83
83
82
88

108

79
52

71
73

80
77

63

242
213

72-116

drygt 100

120-125

138
123

121
108

117
88

73-75

51
66
60
64

61
58
58
78
77
74

58

74
83

81
80

78
79

56
63

64-81

Berg,
Lundmark 1985

Berg et al.
1991

Fahey et al.
1991b

Edmonds 1984

McClaugherty
1986

Staaf
1980

Staaf
1980

Howard,
Howard 1974

Howard,
Howard 1974

Howard,
Howard 1974

Vissa förnor har tagit upp kväve från omgivningen, andra har avgivit kväve. Vanligen
ackumulerar fornan kväve under lågot/några år, särskilt om miljön är kväverik i
förhållande till förnan (t ex ogödslade barr i gödslad skog). Kvävet hålls kvar i förnan även
när nedbrytningen har gått långt och viktsforlusten är hög.

Nedbrytning av kvistar, grenar och ved

Grövre forna visar liknande nedbrytningsmönster som barr. Tabellen visar resultat från
nedbrytningsstudier med grövre forna. "*" indikerar hyggesmiljö.

V;
i/4

t
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Förnaslag,
N-halt, %

kvistar

Western hemlock

Pacific silver
fir

Douglas fir

grenar

Western hemlock

Pacific silver
fir

Douglas fir

Sitkagran
markkontakt
ej markkont.
markkontakt
ej markkont.

Loblolly pine

ved (flis)

red maple 0,09
white pine 0,04

stam

balsam fir, själv-
döda stammar, i
början "på rot"

western hemlock
vindfällen

red spruce
balsam fir

bark

red maple 0,45
hemlock 0,3

Försökslokaler:

Edmonds:
Grier:
McClaugherty:
Fahey:
Lambert:

Tid
(år)

2
5,8

2
6

2

Viktför-
lust,%

76

62

27

N kvar, % av
initial mängd

mer än 220
ca 95

120
ca 90-95

ca 110

Referens

Edmonds 1987

»

2,1 14 ca 135

2
5,3

2,1

4
4
10
10

3
7
11

5
5

33
46
73

5
10
25
38

40
30

in
 

in

15

11

3-14*
0-15*

26-34*
9-18*

83
72

47
78
95

4,3
13,1
27,1
34,5

O
 

in
00

 C
M

ca
ca

ca

ca
ca

mer än

165
140

175

110*
75*

115*
95*

70*
107*
100*

433
850

106
45
13

98
120
146
137

180
280

124
176

Edmonds 1987

Fahey et al
1991b

Barber, Van
Lear 1984

McClaugherty
1986

Lambert et
al.1980

Grier 1978

Harmon et al.
1986

McClaugherty
1986

4 skogstyper i staten Washington
skog av western hemlock och sitkagran, Oregon
lönnskog i Wisconsin
norra Wales
bergsakogar, Vev Hampshire

Grenar och kvistar kan alltså binda kväve effektivt under upp till 40 år. Ett maximum i
kvävebindning inträder ofta efter något-några år. Grenved tycks vara "kvävekonseverande",
vilket är viktigt under hyggesfasen. I kvävefattig ved (flis) ökade kvävehalten från 0,4-1

t



43

mg/g till ca 4 mg N/g initial vikt på 5 år (McClaugherty 1986). Dvs 1 ton flis tog upp ca 3
kg N från omgivningen på 5 år. Det extra kväve som återfinns i gammal ved har tillförts
från omgivande mark via nedbrytande organismer, eller genom nederbörd (krondropp) och
fallförna (Grier 1978). Kvävet i gamla avverkningsrester är inte bara "vedkväve", utan
även kväve som omsätts av mikrober och djur (Barber och Van Lear 1984). I gammal
murken stamved kan både lägre och högre växter växa (Harmon et al. 1986), vilket kan
tolkas som att en del av dess kväve är växttillgängligt. I

Kväve hölls bundet i döda stammar av balsam fir och western hemlock i över 30 år (Grier
1978, Lambert et al. 1980) och frigavs först efter det att den nya skogen hade passerat
perioden med maximalt kväveupptag (Lambert et al. 1980).

Allmänt om tornanedbrytning

McClaugherty (1986) konstaterar att flertalet förnor immobiliserar kväve under de första
nedbrytningsstadierna, men frigör kväve i senare stadier, efter 3-5 år, vid mer än 50 %
viktsförlust. När kväve börjar avges innehåller förnorna ofta betydligt mer kväve än vad de
gjorde när förnan var färsk.

Avverkningsrester har alltså en potenttal att immobilisera betydande mängder kväve under
några år. I praktiken har riset betydligt mindre kontakt med marken än vad den undersökta
roman har under nedbrytningsstudier. Frågan är hur mycket kväve riset immobiliserar "i
verkligheten".

Grundat på nedbrytningsstudier av flera olika tallbarrförnor på Ivantjärnsheden beräknade
Berg och Ekbohm (1983) följande samband:

På hygge:
* barr med högre kvävehalt än 0,79 % frigör kväve
* barr med lägre kvävehalt än 0,79 % ackumulerar kväve

I bestånd:
* barr med högre kvävehalt än 0,46 % frigör kväve
* barr med lägre kvävehalt än 0,46 % ackumulerar kväve.

Både barrens kvävehalt och den omgivande miljön har alltså betydelse för hur snabbt kväve
frigörs från barrförna.

Mark med samma kol- och kväveinnehåll kan ha mycket olika mineraliseringspotential **
beroende på vilken forna som bygger upp dess organiska material (Ågren, i Lundkvist et
al. 1991).

Markdjur stimulerar mineraliseringen dels genom att finfördela förnan och öka dess
angreppsyta för mikroorganismer, dels genom att omsätta mikrobernas biomassa. Verhoef
och Brussaard (1990) uppskattar att markfaunan bidrar med ca 30 % av kvävemobili-
seringen. Många förnanedbrytnings-studier görs så att endast mikroorganismer har tillträde
till subs t rat et. Sådana försök anger sannolikt lägre kvävemineral isering än den naturliga. 1

Kväve påverkar nedbrytningen

Kväverik barrförna har mindre benägenhet an ackumulera kväve. Flera studier antyder att
gränsen går vid en initial kvävehalt runt 1 % (Berg och Staaf 1981). Men gränsen för

t
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kväveackumulation beror även på det omgivande ekosystemet. På mager tallhed i
Gästrikland ackumulerades inget kväve i förna med kvävehalt över 0,5 %. När förnan åter
börjar avge kväve är kopplat till när ligninnedbrytningen startar (Berg. muntl).

Här har visats exempel på nedbrytningsstudier av kväverika barr i "normal" miljö, och
"normal" barrförna i kväverik miljö. Det saknas fleråriga studier av vad som händer med
kväverika barr i en kväverik miljö. Sådan information vore av stort värde för att förstå vad
som händer med kvävet i avverkningsrester i regioner med hög kvävedeposition.

Slapokas (1991) presenterar data från en 4-årig nedbrytningsstudie av Salix-, björk- och
aJförna med olika kvävehalt. Blad med initial kvävehalt mellan 0,5-1,3 % ackumulerade
kväve under 1-2 år innan en långsam kvävemineralisering började. Förna med initial
kvävehalt mellan 1,8-2,9 % avgav kväve hela perioden, men hade fortfarande högre
kvävehalt än den "kvävefattiga" förnan vid försökets slut.

Vitousek och Matson (1985) diskuterar att avverkningsrester från kväverika ståndorter
binder mindre kväve jämfört med kvävebegränsade system.

I sena nedbrytningsstadier går nedbrytningen av kväverik förna betydligt trögare jämfört
med kvävefattig förna (Berg et al. 1982). Man har observerat ökad iigninkoncentration i
barr efter kvävegödsling. Ligninnedbrytningen går saktare i en kväverik miljö (Berg 1986).
I kvävegödslade bestånd går nedbrytningen av förna och humus (mätt som CO2-avgivning)

långsammare (storleksordning 5-30 %) än i ogödslade. Detta skulle kunna bero på att kväve
tillsammans med humus ger svårnedbrytbara föreningar, eller att kväve motverkar bildning
av nedbrytande enzym. Effekten kvarstår minst 11 år efter gödslng (Nohrstedt et al. 1989,
Nohrstedt <990).

Verhoef och Brussaard (1990) antyder att kvävetillförsel till näringsfattiga system kan störa
markfaunan så att deras bidrag till nedbrytningen minskar.

Nedbrytning av avverkningsrester pä hygge

Kalavverkning medför betydande ändringar i markklimat. Vanligen höjs pH, fukt och
temperatur, vilket stimulerar nedbrytning.

Berg och Staaf (1983) studerade under 2-4 år nedbrytningen av barr, kvistar och grenar av
tall på hygge efter avverkning av en mager tallskog i Ivantjärnsheden (Jädraås),
Gästrikland. Ur nedbrytningsdata beräknades materialets långsiktiga nedbrytning.

Fraktion

Gröna barr
Kvistar 1-3 mm
Kvistar 10-15 mm
Grenar 40 mm

Beräknad tid (år)
en viktsförlust
50 %

2,3-2,6
5,5

10,3
21,7

8

för
av
90 %

,6-9,0
18,5
34,8
73,1

Efter 15 år beräknades 3,5 % av barr, 14,7 % av kvistar (mindre än 10 mm) och 39,5 %
av grenar (större än 10 mm) finnas kvar.

Tabellen nedan visar kvävemängder i avverkningsresterna efter nedbrytning på hygget.
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Förnaslag, rid Viktsför- N kvar, % av Referens
lokal lust, % initial mängd

Jädraås, tall:
gren, kvist 2-4 år 10-25 ca 100 Berg,Staaf,
gröna barr 3 år drygt 50 85-95 1983

(1,2 % N)

Barren förlorade mer än 50 % av sin vikt på 3 år, men endast lite kväve. Kvistar och
grenar avgav i stort sett inget kväve alls under 2-4 år, trots viktsförluster på 10 - 25 %.

Efter något år har gröna barr en långsammare nedbrytning än bruna barr. Det är
ligninnedbrytningen som verkar bromsande. En förklaring kan vara att kväve hämmar
syntesen av ligninnedbrytande enzym hos vitrötesvampar.

Nedbrytning av tallbarr med olika kvävehalt (från gödslingsförsök med 49 - 120 kg

N/ha år) följdes på kalhuggna ytor på Ivantjärnsheden (Berg och Ekbohm 1983):

Barr, N-halt

gröna,
1,15
1,22
1,26
1,52
1,80
1,80
2,00

bruna.
0,37

Nedbrytn-
tid, mån

37
37
25
18
18
37
18

36

viktsför-
lust, %

51.1
55,1
47,8
42,2
43,9
54,6
46,8

56,5

Kvarvarande N,
% av urspr. mängd

97
81
90
93
77
69
70

127

De kväverika barren förlorade mest kväve under nedbrytningen. Ju högre den initiala
kvävehalten var, desto mer kväve frigjordes.

Nedbrytningen av avverkningsrester var långsam på Ivantjärnsheden. Det kan bero på att
marken och nedbrytningsmiljön är torr och näringsfattig. En sådan skog är knappast aktuell
för bränsleuttag. Berg och Staaf citerar studier från nordöstra USA där tiden för
nedbrytning (disintegration) av avverkningsrester var 17 år för Eastern White pine och 29
år för Red spruce. I sydvästra Sverige var avverkningsrester av gran nästan helt nedbrutna
efter 16-17 år, medan i norra Sverige ca 1/3 av avverkningsresterna (gran + tall) återfanns
efter samma tid (Björkroth 1983).

På 13 försöksplatser hade den nya granskogen vuxit bäst där riset lämnats kvar (utspritt,
ofta med "dubbelt" rislager) jämfört med ytor utan ris. Det tyder på att en betydande del
del av avverkningsresternas växtnäring kommit den nya skogen tillgodo efter 16-17 år
(Björkroth 1983), eller på ökad mineralisering av äldre organiskt material under riset.

Johansson och Grälls (1989) fann ingen skillnad i nedbrytningshastigheten på hygge eller i
granbestånd hos granbarrforna efter ett års nedbrytning. Uppgifter om förnanedbrytning
inne i skogsbestånd kan, med viss försiktighet, användas i diskussion om nedbrytning av
avverkningsrester på hygget. Detta gäller för bördig mark, särskilt i S Sverige, där
hyggesvegetation kommer snabbt. För N Sverige och mager mark rekommenderas stor
försiktighet vid sådan "översättning"(M-B Johansson, muntl.). På Ivantjärnsheden (Jädraås,
Gästrikland), en mager ståndort, var förnanedbrytningen olika på hygge och inne i tallskog
(Berg och Ekbohm 1983).
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Olika ståndorters förmåga att hushålla med kvävet

Skogsekosystemet blir kväverikare om avverkningsrester lämnas kvar, jämfört med om de
tas bort. Skillnaden blir dock mindre än hyggesresternas kväveinnehåll. Kväveförluster från
hyggesrester och ma* k t? • \ . «ie att vara större på ståndorter med höga ståndortsindex än
med låga. På den börHiga försökslokalen Tönnersjöheden, motsvarade skillnaden i kväve-
mängd (i mark och jgetation, med resp utan uttag av hyggesrester) efter 17 år endast ca
25 % av awerkningsiesternas kväve. Resten hade förlorats, sannolikt genom utlakning och
i gasform. Den höga nederbörden i Halland bidrar antagligen till höga kväveförluster. På
bördiga marker med mindre nederbörd återfinns ofta minst 50 % av avverkningsresternas
kväve. På mager mark återfinns nästan hyggesresternas hela kväveinnehåll (Björkroth
1983). Uttag av avverkningsrester får alltså större effekt på systemets kväveförråd i norra
Sverige än i södra.

Nitrifikation

Summaformeln för nitrifikationen är NH4+ + 202 = N 0 3 ' + H 2 ° + 2 H +

(Nohrstedt och Palmer 1988/89a). Två protoner per kväveatom frigörs. Men om nitratet tas

upp av rötter avges OH' eller HCO3", och det blir ingen nettoförsurning, jämfört med om

ammonium tagits upp direkt.

Skogsmarkens benägenhet att nitrifiera (vid inkubering på lab) kan graderas:

a. mycket resistent mot nitrifikation
b. fördröjd (retarded) nitrifikation
c. ofullständig nitrifikation
d. allt ammonium omvandlas till nitrat

Ökad kvävedeposition bör ändra systemet i riktning från "a" mot "d". Men det finns
exempel på att så inte alltid sker (Tamm 1991).

Vanligen är pH i skogsmark så lågt att nitrifikation knappast sker. Men det finns exempel
från Holland och Tyskland att vid hög ammoniumhalt kan nitratbildning och nitratläckage
ske även i mycket sura jordar (Persson, muntl). På bördig, kalkrik mark är betingelserna
för nitrifikation gynnsamma (Högbom 1990; Nilsson et al. 1988). Marken är heterogen,
och det finns mikromiljöer med högre pH än omgivande jord. Sådana mikromiljöer innebär
möjlighet till nitrifikation (Tamm 1991). Dessutom, i djupare markskikt är pH högre än vid
ytan. Om högt utbud av ammonium leder till att ammonium når dessa skikt, borde risken
för nitrifikation vara betydande (Persson, muntl).

Under hyggesfasen ökar pH i markens organiska material, dels pga ammoniakbildning när
organiskt material bryts ned, dels pga minskat näringsupptag till växterna (näringsupptag är
vanligen försurande) Ökat utbud av ammonium och höjt pH-värde innebär goda
förutsättningar för nitrifikation (Lundmark 1986).

Gödsling ökar kväveutbudet och borde gynna nitrifikationen. Det verkar som om
nitrifikationen gynnas mer om kvävet ges i små årliga doser, jämfört med om det ges vid få
tillfällen i högre doser. Det kan vara kontinuiteten i ammoniumutbudet som inducerar
nitrifikationen vid små årliga givor (Nohrstedt 1990b).
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I gödslingsförsök i granskog i Sträsan ingick led som under 1967-1987 ärligen fått 35 resp
75 kg N/ha, som NH4NO3. Det är samma storleksordning som kvävedepositionen i delar

av Centraleuropa. En nitrifikationspotential påvisades i de gödslade leden, främst i den
höga givan, däremot inte i det ogödslade ledet. Låga nitrathalter i markvattnet indikerade
att träden tog upp ammonium och nitrat effektivt. Men författarna antog att kvävegödsling
kan resultera i betydande nitratbildning efter kalavverkning (Nilsson et al. 1988).

Kol/kväve-kvoten uttrycker det organiska materialets kvävehalt. Ett kväverikt system har
låg C/N-kvot. Humusprover från nordvästra Tyskland nitrifierade knappast när C/N var
högre än 30, medan de flesta humusprover med lägre C/N än 25 uppvisade tydlig
nitratproduktion (Tamm 1991, citerar Kriebitzsch 1978).

Nitrifikationsprocessen är kvantitativt sett inte tillräckligt känd. Därför går det ännu inte att
utvärdera relativa betydelsen av nitratläckage som direkt härrör ur deponerat nitrat. jämfört
med det nitratläckage som kommer av nitrifikation av ammonium (Nilsson et al. 1988)

Denitrifikation

Marken kan ibland avlastas på överskottskväve gt nom att nitrat stegvis omvandlas till
NO2", NO, N2O och sist till N2, kvävgas. Vissa mikroorganismer utnyttjar nitrat i brist på
syre tor a't oxidera organiskt material och därmed erhålla energi. Detta kan ske i nitratnk
mark i syrefattrg eller syrefri miljö, vid god tillgång på organiskt material. Processen kallas
denififikation. Nettoformel, inklusive det organiska materialet är:

4NO3- + 4H+ + 5(CH2O) = 7H2O + 5CO2 + 2N2

Om processen sker ofullständigt anrikas en del N2O utan att reduceras vidare till N2.

Denitrifikationen är miljömässigt viktig av tre anledningar:

- den kan motverka utlakning av nitrat
- den förbrukar vätejoner
- den kan bilda N2O, som bidrar till växthuseffekten och uttunningen av ozonskiktet

(Nohrstedt, Palmer 1988/89a)

Denitrifikationen gynnas av högt pH. Vid något lägre pH går processen trögare, särskilt
gäller detta steget från N2O till N2. Försurningen kan alltså leda till att andelen bildad
N2O ökar (Tamm 1991).

Nömmik och Larsson (1989) undersökte denitrifikationen i prover av olika skogsjordar
efter tillsats av ^N-nitrat. Resultaten indikerar att denitrifikationen i "sandy orthic
podsols" är mycket låg under fältförhållanden, medan vissa organiska jordar (woody fen
peat), eller jordar med stort inslag av lera, dvs jordar där syrehalten lätt blir låg, kan
förlora avsevärda mängder kväve genom denitrifikation under regniga perioder, särskilt om
kväve tillförts som nitrat.

När fukthalten ökade över 100 % "water holding capacity", WHC, steg denitrifikationen
kraftigt (1,3-23 gånger) men minskade med 71 % när WHC minskade från 100 % till 78-89

%. Sänkning av temperaturen från 21 °C till 6 °C minskade denitrifikationen med 86-98

I
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%. Jordprover från ett försök med kalkning och försurning (granskog. Uppland)

denitrifierade vid 21 °C och 100 % WHC enligt följande:

pH, humus pH,mineral jord denitrifikation, andel
kg N/ha-dag N2O

4,3 (surgjort) 4,1 0,05 nästan 100
4.6 (kontroll) 4,3 0,24 ca 95 %
5.7 (kalkat) 4,5 0,40 ca 80 %

I de flesta fall dominerade produktionen av N2O över N2. Förhållanden som gynnar

denitriftkationen, t ex tillfällig översvämning, leder till minskad andel N2O, men den

absoluta N2O-produktionen ökar. Omvänt medförde sänkt temperatur eller lägre pH att

denitrifikation och ^O-produktion minskade totalt sett, men andelen N2O ökade.

Bevattning (40 mm) i falt gav lägre vattenmättnad och inte maximal denitrifikation
(Nömmik och Larsson, 1989).

Nitratbildning kräver syre. Denitrifikation kräver nitrat, men hämmas av syre. Där undre
markskikten är vattendränkta och de övre skikten är luftade, kan denitrifikation ske i
gränsen mellan skikten. Mark som är omväxlande luftad (nitratbildning) och vattendränkt
har gynnsamma förutsättningar för denitrifikation Denitrifikation kan också ske inne i
syrefattiga jordaggregat, i en för övrigt väldränerad jord, eller där nitratrikt vatten rinner
till syrefria miljöer (Tamm 1991).

Vad händer med deponerat eller mineraliserat kväve?

Ammonium tas omband genom

* upptag av växtrötter

* upptag av mikroorganismer
* adsorption på ytan av markkolioider, och ev bindning till lerpartiklar
* kemisk bindning till organiska substanser (Tamm 1991).

Mycket talar för att mikroorganismerna konkurrerar bättre om kvävet än vad träden gör, i
kvävefattiga miljöer (Vitousek och Matson, 1985).

Dessutom kan ammonium omvandlas till nitrat, som län lakas ut.

Immobilisering - mikrobiell och kemisk

Ammonium kan tas upp av både växter och mikroorganismer. Det ammonium som tagits
upp av mikroorganismer är temporärt otillgängligt för växterna och säges vara
immobiliserat. Enligt Fenn et al. (1991) har forna med högre C/N-kvot än 70 god förmåga
att immobilisera tillfört kväve (gödselkväve). Ammonium kan också fästas vid
markpartiklar genom jonbyte (vilket inte betcknas som immobilisering).

Slapokas (1991) för följande resonemang. En del av det immobiliserade kvävet frigörs
snabbt av mikroberna, en annan fraktion förblir bundet i deras cellväggar en tid efter att de
dött. Så länge utbudet av energirika kolföreningar är högt kommer kväve kontinuerligt att
bindas i mikroorganismer. När energin blir begränsande kominer mineralisering av kvävet
att överväga. Men vissa delar av mikroberna inkorporeras i humusen.
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Mikrober immobiliserade 85 % av tillfört l 5N på ett hygge på en kvävebegränsad ståndort.
Den mikrobiella immobiliseringen bedömdes här vara den viktigaste kvävebindande
processen. I kväverikare system ansågs den mikrobiella kväveimmobiliseringen ha mindre
betydelse (Vitousek och Matson, 1985).

Vid kalkning av mårhumus blir markkvävet mindre växttillgängligt. Troligen bildas vissa
kväveföreningar som binds kovalent till humusen (T. Persson, muntl).

Vegetationens upptag av oorganiskt kväve

Ammonium och nitrat.

För att nitrat ska kunna utnyttjas av växterna måste det reduceras till ammonium. Vissa
växter saknar eller har låg förmåga att reducera nitrat. Dit hör växter som vanligen lever i
en kvävebegränsad miljö, t ex blåbär och lingon. Växter med god förmåga att reducera
nitrat är t ex nässla, och hyggesväxterna hallon, mjölkört och kruståtel. Det är främst
växter som växer på bördig mark som utnyttjar nitrat (Högbom 1990). Hög nitratförekomst
kan leda till vegetationsändringar.

Hyggesfasen. Hygeesveeetationen

Under hyggesfasen binder den snabbt expanderande hyggesvegetationen mycket kväve.
Första året efter avverkningen innehöll fältskiktet ca 20 kg N/ha i Garpenberg, och närmars
40 kg/ha fjärde året i Flakaträsk (Nykvist, 1990).

Hyggesvegetationen blir rikligare om avverkningsrester tas bort. Två till tre år efter
avverkning av sitkagran i Wales innehöll hyggesvegetationen 41 kg N/ha (intervall 21-69)
där riset tagits bort, medan motsvarande värde vid konventionell avverkning var 28 kg
N/ha (intervall 8-45). Man bedömde att den rikligare hyggesvegetationen starkt bidrog till
att utbudet av oorganiskt kväve var lägre efter ristäkt, jämfört med konventionell
avverkning. Fem år efter avverkning innehöll hyggesvegetationen (både levande och död)
146 kg N/ha i helträdsavverkade ytor, och 91 kg N/ha i konventionellt avverkade (Stevens
och Hornung 1990, Fahey et al. 1991a).

Totala kväveläckaget från lysimetrar med organiska marichorisonter från samma lokal som i
stycket ovan reducerades till 52 % om markytan var gräsbevuxen. Detta var ett medelvärde
över 15 månader. Under växtsäsongen var nitatläckaget från lysimetrar med gräs bara ett
par procent av läckaget från lysimetrar utan vegetation (Emmett et al. 1991).

Träd och markvegetation

I naturen råder vanligen kvävebrist och växterna hushållar effektivt med kväve. Kväve i
åldrande vävnad transporteras till växande växtdelar, eller lagringsorgan, inklusive frön
(Tamm 1991). Enligt näringsbudgetsberäkningar innehöll årsbarren i gammal tallskog i
Jädraås 14,6 kg N/ha, varav endast 3 kg beräknades som upptaget från marken. Resten,
11,6 kg, ansågs komma från gamla barr (Bringmark 1977).

Den forna som faller är alltså förhållandevis kvävefattig. Vid god tillgång till kväve lämnas
mer kväve kvar i döende vävnader, och fallförnan blir mer kväverik (Tamm 1991).
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I ungskog står markvegetationen för det största kväveupptaget.! 9-årig skog av Douglas-
gran fanns lika mycket kväve bundet i markvegetationen som i träden (Cole och Rapp
1981). Så småningom växen den nya skogen till, på markvegetationens bekostnad. När
ungskogen börjar sluta sig är näringsupptaget stort. I Garpenberg ökade ungskogens
kväveförråd (träd ovanjord) från 31 till 149 kg/ha under perioden 10:e till 16:e året efter
avverkning. Detta motsvarar 32 % av trädbiomassans kväveförråd ovanjord i den gamla
skogen. Ungskogens biomassaökning under samma period motsvarade 13 % av gamla
skogens biomassa (Nykvist, 1990).

Efterhand som träden åldras byggs alltmer av markens tillgängliga kväveförråd in i det
växande beståndet. Granbestånd i ryska Karelen hade högst kväveupptag (drygt 35

kg/haår) i åldern 50-70 år. I gamla bestånd där kronorna glesnat får övrig vegetation ökad
betydelse för kväveupptaget, samtidigt som trädens kväveupptag minskar. Till sist (138 år)
tar träden och den övriga vegetationen upp ungefär lika mycket var (18 resp 13 kg) av det
tillgängliga kvävet (Lundmark 1986).

I gammal tallskog på mager mark i Jädraås, Gästrikland, var markvegetationen ljung,
lingon, mossa och lav. Ljungens och lingonens sammanlagda årliga kväveupptag var 16,5
kg/ha, vilket var exakt lika stort som tallarnas årliga kväveupptag (Bringmark 1977).

I typskogen på medelgod bonitet, blåbärstyp, i mellersta Sverige (Lundmark 1986) är årliga
kvävebehovet för medelålders till äldre gran 35-60 kg, och för tall 25-40 kg. Vid optimal

löpande tillväxt på höga granboniteter kan bestånden ta upp mer än 60 kg N/ha-år. Granens

förna tillför marken 20-30 kg N/haår

Mykorrhiza

En stor del av trädens näringsupptag sker med hjälp av mykorrirasvampar. Svampmycelet
utgör en energisnål "förlängning" av rötterna, och därmed en effektiv ytförstoring vilket
ökar möjligheten till näringsupptag. Mykorrhizan tar huvudsakligen upp oorganiskt kväve,
främst ammonium. Vissa mykorrhizaformer kan även komma åt kväve som är bundet i
organiska komplex (Tamm 1991).

Kväveupptag och markförsurning

Kväveomsättning och kväveupptag påverkar markens protonflöden. Se avsnitt om
"Försurning, mineralförluster, näringsobalans", och "Nitrifikation".

Humus

Omsättningen av den organiska substansen sker i åtminstone två faser. Förnanedbrytning
domineras av mineralisering och nedbrytning av organiska molekyler. Humifiering,
däremot, omfattar främst en mikrobiell uppbyggnad av nya molkyler. Uppbyggnad av ett
humusskikt är en långsam process som sker i perspektivet 100-tals år (Olsson 1986).
Humus kan beskrivas som nedbrutet organiskt material där de ursprungliga strukturerna
inte kan urskiljas makroskopiskt (Tamm 1991). Humusen har stor betydelse för markens
egenskaper vad gäller vattenhushållning, näringscirkulation och genomluftning.

Humuslagret består av olika horisonter med olika struktur och sammansättning. Utifrån
egenskaperna hos dessa horisonter kan ett antal humusformer urskiljas. I mark med humus-
formen "mår" dominerar det sk F-skiktet med visuellt urskiljbara förnarester. I mark med

t
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humusformen "moder" dominerar H-skiktet. med omvandlad organisk substans. I inulljord
är det organiska materialet aggregerat och uppblandat med mineraljord (Olsson 1986).

Humus ar mycket resistent mot nedbrytning, med "half-lives" frän tiotals (i intensivt odlad
jord) till tusentals (djupt i mineraljorden, vissa jordar) år. En stor del av kvävet
förekommer i heterocykliska aromatiska ringar, som är mycket motståndskraftiga mot
enzymatisk nedbrytning. Det är inte klarlagt hur humusämnena bildas, men det har
föreslagits att viss bildning sker i markdjurens matsmältning (Tamm 1991).

Nedbrytning av komplicerade aromatiska föreningar kan behöva "hjälpenergi" i form av
lättnedbnita kolföreningar. Flera vitrötesvampar behöver extra kolkällor för att klara
nedbrytningen av lignin (Berg 1986). Närvaro av avverkningsrester skulle därför kunna
underlätta omsättning och nedbrytning av humusämnen.

Det är svårt att överblicka kvävets väg från forna och avverkningsrester, inkorporering i
och omsättning av humus, och slutligen till mineralisering. Är det färsk forna eller äldre
humus som bidrar mest till att mineralkväve frigörs? Forna omsätts snabbare än humus.
Humusskiktets bidrag till kvävemineraliseringen beror bl a av dess mäktighet och kväve-
innehåll. I en skog av sitkagran, där förnan och humusen innehöll 208 resp 342 kg N/ha,
mineraliserades 50 kg N i förnan och 17 kg N i humusen, per ha och år (Williams 1983).

Processer som binder kväve i skogsekosystemen

Upptag i hyggesvegetationen, upptag av mikroorganismer och låg nitrifikationshastighet är
mekanismer som håller kvar kväve i skogsekosystemet efter kalawerkning. Av dessa
bedöms upptag i mikroorganismer vara av störst betydelse (Vitousek och Matson 1984). På
längre sikt har inkorporering av kväve i svärnedbrutet organiskt material i humus och
mineraljord stor betydelse.

Kol-kvävekvoten

Markens kvävehalt, eller snarare kvoten mellan kol och kväve, kan vara avgörande för hur
kvävet omsätts. Humusprover från nordvästra Tyskland nitrifierade knappast när C/N var
högre än 30, medan de flesta humusprover med lägre C/N än 25 uppvisade tydlig
nitrarproduktion (Tamm 1991, citerar Kriebitzsch 1978).

Tallförna med lägre C/N än 70 kan ge nettomineralisering av kväve, medan forna med
högre C/N snarare immobiliserar kväve (Fenn et al. 1991). Vitousek och Matson (1985)
diskuterar att avverkningsrester från kväverika ståndorter har lägre mikrobiell
kväveimmobilisering jämfört med kvävebegränsade system.

Både C och N förekommer i marken i lätt- resp svårtillgängliga former. Rimligen är det
kvoten mellan för mikroorganismer tillgängligt C och N som styr många mikrobiella
processer.

Hur uttag av hyggesrester inverkar på C/N beskrivs i ett senare avsnitt.
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Kvävemättnad

Ökat kväveutbud

I terrestra ekosystem är vanligen kväve det tillväxtbegränsande ämnet. Systemet hushållar
effektivt med kvävet och förlusterna är små. Balanserna mellan tillförsel och förluster bör
ses över långa perioder. Efter kalavverkning inträffar en period med nitratläckage, men
läckaget upphör i stort när markvegetation och plantskog växer upp (Ågren och Bosatta
1988).

När kvävetillförseln ökar i ett kvävebegränsat skogsekosystem på mager mark ökar
skogsproduktionen (Rosén et al. 1992b). Kväve ackumuleras i biomassa och mark. Förnans
kvantitet och kvalitet ändras. När C/N-kvoten minskar ökar benägenheten för nitrifikation.
Den kväverikare förnan får sänkt nedbrytningshastighet, och kväve ackumuleras i marken.
Inga dramatiska förändringar i markprocesserna inträffar till en början. Senare ändras
markvegetation och mikroflora, och mykorrhizafrekvensen minskar troligen. En del nitrat
lakas ut, men mindre än vad som tillförs utifrån. På mineralfattiga marker ökar risken för
näringsobalans (Tamm 1991).

I gödslingsförsök i Stråsan kunde ekosystemet ta upp 730 kg N/ha under en 20-årsperiod
utan någon drastisk ändring i markens kväveomsättning. Dubbla kvävemängden däremot
inducerade nitrifikation och nitratläckage (Tamm 1991). Mårhumus är ganska sur och har
ofta hög resistens mot nitrifikation, även vid ganska stor kvävetillförsel.

Mulljordar, som ofta har relativt högt pH, väntas reagera med ökad nitrifikation och
nitratläckage vid ökat kväveutbud (Tamm 1991).

B-horisonten (mineraljord) innehåller en stor del av markens kväveförråd, huvudsakligen
organiskt bundet, utfällt med hydroxider av aluminium och järn. Detta material förefaller
vara mycket resistent mot nedbrytning. Det är oklart vad som händer i B-horisonten vid
ökad kvävedeposition. Troligen ökar kvävehalten. Kanske är B-horisonten mindre resistent
mot nitrifikation än humusskiktet (Tamm 1991).

Tamm (1991) bedömer att kvävefattiga system initialt reagerar trögare på ökad
kvävedeposition, jämfört med t ex kväverika muiimarker med naturlig benägenhet att
nitrifiera. Detta beror dels på att växterna i kvävefattiga system inte svarar med ökad
tillväxt så kraftigt som mer kvävekrävande arter, dels på att marken i kvävefattiga system
har stor förmåga att immobilisera kväve. Men när naturligt magra marker närmar sig
kvävemättnad blir de troligen ganska instabila. Obalanser inträffar där lättare än i naturligt
kväverika system (Tamm 1991).

I kvävefattiga skogar hushållas effektivt med kväve. Kvoten "producerad biomassa per
mängd upptaget kväve" är då hög. Kvävefattig skog av Douglasgran producerade 214 kg
biomassa per ha för varje kg upptaget kväve. Granskog i Soiling, Tyskland, med deposition

på 23 kg N/ha-år, producerade 135 kg biomassa per kg upptaget kväve (Cole och Rapp
1981).

Kvävemättnad

Långvarig hög kvävetillförsel minskar skogsekosystemets stabilitet. Flera faktorer bidrar: i)
ökad vattanstress pga mer biomassa i beståndet, ökad kvot krona/rot, minskad mykorrhiza-
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infektion, ii) surstötar från nitrifikation ger rotskador, iii) näringsobalanser, iv) störd
frosttålighet, v) patogenangrepp (Rosén et al. 1992b). Systemet närmar sig kvävemättnad.

Det finns flera sätt att beskriva "kvävemättnad".

Ett ekosystem säges vara kvävemättat när dess kväveförluster närmar sig eller överstiger
kvävetillförseln. Kvävemättnad är främst associerat med systemets kvävedynamik, i
synnerhet kopplingen mellan markens kvävemineralisering och växternas upptag av
oorganiskt kväve (Ågren och Bosatta 1988).

Enligt Tamm (1991) råder kvävemättnad när primärproducenternas fysiologiska
kvävebehov är uppfyllt, och kväveläckaget är påtagligt. Detta tillstånd råder efter
kalavverkning, men är då reversibelt. Ett annat fall av kvävemättnad är när tillfört kväve
varken ger ökad tillväxt och upptag i biomassan, eller ackumuleras i marken.

Bland ekosystem med kväved ^position mellan 20-25 kg/ha-år fanns både områden med låg

(2 kg) och hög (12-17 kg N/haår) avrinningsförlust (Grennfelt och Hultberg, citerade av
Tamm 1989). Där kväveavrinningen är låg förmår systemet ta upp mer kväve, medan
system med hög kväveavrinning troligen närmar sig kvävemättnad (Tamm 1989). Högre
kväveläckage än 2 kg/ha år från väldränerad barrskog anses indikera instabilitet (Anonym
1988).

Vid gödsling av gran på åkermark i Västergötland kunde endast en mindre del av det
tillförda kvävet återfinnas i systemet vid försökets slut. Man konstaterade markförsurning
och höga nitratmängder i marken. Sedan gödslingen upphört och beståndet avverkats sjönk
nitrathalterna i markvattnet snabbt när ny vegetation etablerat sig (Tamm 1989).

Växtlighetens potential som kvävesänka är kopplat till bladverkets storlek. Det finns en
gräns för hur mycket kväve som bladverket kan ta upp. Om markens utbud av oorganiskt
kväve överstiger denna gräns föreligger ett kväveöverskott vad växtligheten beträffar
(Ågren och Bosatta 1988).

Markens egenskaper avgör systemets förmåga att absorbera deponerat kväve. En stor
betydelse har markens historia uttryckt i termer av vilken forna (kvalitet och kvantitet) som
har byggt upp markens organiska material. C/N-kvoten är ett uttryck för detta. Dessutom
görs bedömningen att ju mer svårnedbrytbar forna som byggt upp det markorganiska
materialet, vid desto högre C/N-kvot (dvs lägre N-halt i förhållande till C-halt) kan
kvävemättnad inträffa (Ågren och Bosatta 1988). Ved betraktas som svårnedbrytbart,
binder kväve effektivt och bör kunna immobilisera kväve ca 10 år, för att senare frigöra
kväve igen.Vedförna har högre förmåga än barrförna att binda kväve, men blir
"kvävemättat" vid högre C/N-kvot än barrförna (Ågren, muntl.).

I ung tallskog, Norrliden, tillfördes 30 kg N/haår i 17 år. Beståndet ackumulerade kväve
hela tiden och var tydligen inte kvävemättat. Vid dubbla, och framförallt, tredubbla
kvävegivor uppträdde nitratförluster och utplåning av trädtillväxten, symptom som visar att
systemet börjar bli kvävemättat (Tamm 1989).

Ett system kan sägas vara mättat på ett visst näringsämne när tillsats av detta ämne inte
ytterligare ökar tillväxten. Tillväxten begränsas då av abiotiska faktorer eller andra
näringsämnen. Gödslingsförsök med kväve har gjorts på flera platser i södra Sverige där
den årliga kvävedepositionen är omkring 15-20 kg/ha. I några fall har man observerat
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normal respons (ökad tillväxt) på gödslingen (Möller 1985), och systemen kan inte sägas
vara kvävemättade i den meningen att växtligheten inte förmår öka kväveupptaget.

Vivi hög kvävedeposition finns risken för "näringsobalans", då något annat ämne än kväve
begränsar växternas tillväxt. Detta leder till att växtbiomassan blir mindre än vad den
maximalt skulle bli vid rådande kvävetillgång, och mindre kväve binds i växtligheten
(Ågren och Bosatta 1988).

Skogsekosystem kan innehålla mellan 3-40 ton N/ha. Av detta finns 2,5-25 % i
vegetationen. Det går knappast att ange en generell mängd kväve per ha vid vilken
kvävemättnad inträffar. Det bör dock gå att beräkna när ett skogsekosystem blir
kvävemättat. Men vissa styrande faktorer är dåligt kända. Man kan uppskatta att om det
deponeras lika mycket kväve som förnafallet tillför, inträffar kvävemättnad efter 25-50 år.
Skogsekosystemen har inte några stora sänkor för kväve som inte med tiden blir mättade.
På lång sikt är det endast genom att balansera kvävetillförseln med kväveförluster, t ex
skörd av trädbiomassa, som kväveöverskott kan undvikas. Andra minusposter för kväve är
denitrifikation och nitratläckage (Ågren och Bosatta 1988).

Konsekvenserna av kalavverkning eller andra störningar, t ex markberedning, blir
allvarligare i ett system som redan är kvävemättat, jämfört med ett kvävebegränsat system.
Den mikrobiella immobiliseringen av kväve är troligen lägre i system som närmar sig
kvävemättnad (Tamm 1991).

Ackumulation av kväve i skogsekosystem

Utifrån beräkningar av kväveomsättningar föreslår Ågren och Bosatta (1988) en möjlig

ackumulation av 0,2 kg N/haår i marken. Enligt Nömmik (1985) uppskattas den årliga

ackumulation av kväve i genomsnittliga produktiva skogsekosystem till ca 5 kg/haår.

Wikström (1992) beräknade med en modell för kol- och kväveomsättning ackumulationen
av kväve i skogsekosystem (ståndortsindex G 32) vid olika deposition och biomassauttag.
Tabellen visar systemets årliga kväveackumulation som medelvärde över 300 år.

Deposition,
kg N/ha-år

10
20
20
20
20

Uttag av avverknings-
rester , %

0
0
50
75
100

Ackumulation,
kg N/ha-ir

- 0,43
+ 2,9
+ 1,0
0

- 1,0

Vid hög kvävedeposition ackumulerades kväve i systemet, men uttag av avverkningsrester
kunde motverka ackumulation eller tom minska kväveförrådet (Wikström 1992). Modell-
beräkningarna angav betydligt högre kväveläckage under hyggesfasen än vad som uppmätts
i praktiken. Därför bör siffrorna ovan användas med försiktighet.

Tamm (1991) anger fem vägar via vilka ackumulation av kväve i skogsekosystemen kan
motverkas

* permanent immobilisering t ex i torv eller sediment (gäller speciella miljöer)
* utlakning (leder till mineralförluster och oönskade effekter på vattendragen)
* denitrifikation (risk för N2O-bildning, dessutom otillräcklig för att motverka
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ackumulation enligt Ågren och Bosatta (1988))
* brand (ger NOX)

* skörd

Av dessa möjligheter är skörd av biomassa lämpligast. Det förutsätter att man kompenserar
för mineralförluster, och att biobränsle bränns med låga NOx-utsläpp.

Utlakning av kväve

Till skillnad från ammonium binds nitrat mycket svagt till de negativt laddade
markpartiklarna. Om nitratet inte tas upp av växter eller mikroorganismer lakas det lätt ut.
Den dominerande komponenten vid kväveutlakning är nitrat.

I de flesta skogsmarker råder kvävebrist. Kvävet tas effektivt upp av växterna och den
årliga utlakningen är låg, 1-2 kg N/ha från medelålders och äldre skog på medelgod
bonitet.

Enligt Lundmark (eg. Wiklander 1984) varierar nitrathalten i grundvattnet med
skogsmarkens bördighet och skötselåtgärder:

Högproduktiv skogsmark, ogödslad skog
hygge

Medelgod/svag mark ogödslad skog
gödslad skog

hygge

upp till 3 mg/l
2-9 mg/l

< 0,5 mg/l
upp till 10 mg/l
upp till 8 mg/l
(1-4 mg/l vanligt)

Avrinningsområdet Hålebäck på Söderåsen i Skåne läckte i genomsnitt 9,5 kg N/ha-år (83
% som nitrat-N, 15 % som organiskt N och 2 % som ammonium-N) under 1982-1988.
Söderåsens nitratläckage skiljer sig avsevärt från "normala" barrskogars låga nitratläckage.
Vanligen är det organiskt kväve som dominerar kväveutflödet i svenska skogar. Den ganska
gamla granskogen bedöms av författarna vara ineffektiv i kväveupptaget. Barrträd och
markmikroorganismer föredrar ammonium framför nitrat. Vid hög deposition av både
ammonium och nitrat tas främst ammonium upp, och nitrat blir eventuellt över. I
granskogen på mineraljord, Söderåsen, var dessutom denitrifikationen låg. Sammantaget
förklarar detta det höga nitratläckaget på Söderåsen (Wiklander et al. 1991).

Under vilka förhållanden är risken för kväveutlakning hög?

Naturvårdsverket (Anonym 1990) anger följande tänkbara orsaker till hög kväveutlakning:

* Hög kvävetillgång ger ökad biomassa, som när den bryts ned leder till högre
utbud av mineraJkväve än vad vegetationen behöver. Överskottet läcker ut.

* Deposition av ammonium, som omvandlas till lättrörligt nitrat.
* Deposition av nitrat. Under årstider när biologiska aktiviteten är låg undgår

nitratet ati tas upp av rötter och mikroorganismer, och kan lakas ut.

Till detta kan läggas möjligheten att mineralbrist orsakar sänkt kväveupptag och ökad
utlakning

t



56

Hygget

Kalavverkning medför betydande ändringar i markmikroklimat. Avverkningsrester och
döda rötter utgör näringsrika substrat för mikroorganismer. Markens temperatur, pH och
fuktighet höjs. Dessa faktorer gynnar förnanedbrytning och ökar omsättningen av organiskt
material i marken. Bildningen av ammonium och nitrat intensifieras. Trädens näringsupptag
har avbrutits och inläkningen ökar (Berg och Staaf 1983, Lundmark 1986).

Pä medelgoda boniteter med svaga till mättligt goda betingelser för nitrifikation blir

kväveutlakningen genomsnittligt 5-10 kg/ha-år under 5 är efter avverkningen, liördiga
nitrifierande jordar läcker betydligt mer kväve under hyggesfasen, men knappast mer än
vad systemet tillförs frän luften (Lundmark 1986).

Om kväveförrädet byggts upp genom deposition eller gödsling är det risk för att
nitrifikation och utlakning ökar efter kalavverkning (Grennfelt och Hultberg 1986, citerar
Wiklander 1983). Avverkningen bör utföras sä att läckagerisken minimeras.

En avverkad yta på Söderåsen hade högt nitratläckage ca 4 år, med maxläckaget 18 kg

nitrat-N per ha och år. 5-6 år efter avverkningen var läckaget ca 3-5 kg nitrat-N/ha år,

vilket var lägre än den närbelägna mogna granskogens läckage på 7-8 kg nitrat-N/ha-år
(Wiklander et al. 1991). Att hyggets förhöjda nitratläckage avtar så snabbt förklaras med
snabb etablering av kvävekonsumerande hyggesvegetation, och med frånvaron av träd som
adsorberar luftburna kväveföreningar genom torrdeposition.

Gödsling

Tallskog (lavrik mark, T18) i Härjedalen tillfördes under perioden 1967-1981 0 - 1800 kg
N/ha, uppdelat i tre tillfällen. Marken undersöktes 1987. Trots kvävegivor upp till 1440
kg/ha var halten nitrat-N i markvattnet på 50 cm djup lägre än 0,03 mg/l, utom i mark som
fått 1800 kg N/ha, där innehöll markvattnet i medeltal 0,54 mg nitrat-N/1. Markvattnet
innehöll 0,2-0,3 mg organiskt kväve i alla led. Dessa halter motsvarar en läckage på ca 4

kg N/haår vid högsta kvävegivan, och ca 1 kg N/haår i övriga behandlingar (Nohrstedt
1990b, Nohrstedt och Palmer 1989/90).

Avverkning av gödslad skog

Skogen i gödslingsförsöket i Härjedalen avverkades 1987. Ytor som tidigare gödslats med
upp till 1440 kg N/ha läckte inte mer kväve än ogödslade ytor, sensommaren efter
avverkningen. Först vid gödslingsnivån 1800 kg N/ha ökade kvävehalten i markvattnet från
kontrollens 0,2 mg till 0,8 mg N/ml (Nohrstedt 1990a). Efter 4 år var årsmedelvärdet för
totalkvävehalten i markvattnet (50 cm djup) ca 0,4, 1,4 resp 3,4 mg/l i ytor som gödslats
med totalt 1080, 1440 resp 1800 kg N/ha. Den uppskattade kväveutlakningen från ytorna
som behandlats med högsta givan var då ca 20 kg N/ha (Ring och Nohrstedt 1992).

Tamm (1991) resonerar att magra kvävebegränsade skogar kan absorbera stora mängder
kväve, men an de kan väntas bli ganska "instabila" när de väl blir kvävemättade. Se
avsnittet om kvävemättnad.
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Vinterhalvåret

Vegetationens kväveupptag är lågt under vinterhalvåret. I avrinningsstudien på Söderåsen
registerades de högsta månatliga kväveförlusterna (1-4 kg N per ha och månad) och de
högsta nitrathalterna i bäckvattnet (upp till 4 mg N/l) under perioden oktober - maj
(Wiklanderetal. 1991).

Avverkningsresters inverkan på kvävesituationen, på kort sikt

Inverkan av avverkningsrester

"En fråga av långsiktig betydelse är hur skogsekosystemet under hyggesfasen hushållar med
de närings- och energiresurser som tillföres med hyggesavfall" (Björkroth 1983).

Det finns flera olika samband mellan avverkningsrester och kvävemineralisering. Dels kan
avverkningsresterna binda, immobilisera, kväve från omgivningen, dels kan de frigöra
kväve i senare nedbrytningsstadier. Avverkningsresterna inverkar också på markklimatet
och därmed på mineraliseringsprocesserna. Närvaron av lättillgängligt kol och kväve
stimulerar omsättningen av mer svårnedbrytbara fraktioner (Lundkvist et al. 1991). Utan
tillskott av färsk forna i form av avverkningsrester kan omsättningshastigheten på annat
organiskt material minska, resonerar Staaf (1980b), något som rimligen också påverkar
kvävemineraliseringen. Markprover från ytor där hyggesavfall tagits bort 12-15 år tidigare
hade lägre kvävemineraliseringsförmåga (intervall 9 85 % lägre) jämfört med ytor där riset
lämnats kvar (Björkroth 1983).

Om avverkningsrester förs bort nås markytan av mer sol instrålning och nederbörd.
Markens temperatur och fukthalt kommer att fluktuera mer, jämfört med om riset ligger
kvar (Berg och Staaf 1983). Den ökade exponeringen skulle kunna gynna nedbrytningen av
organiskt material (Hendrickson et al. 1989). Men på ett hygge i sydöstra Australien var
mineraliseringen de första tre åren 23 % högre där riset låg kvar (jämnt utspritt), jämfört
med där det tagits bort. Skillnaden förklarades med att det varit fuktigare under
avverkningsresterna (Smethurst och Nambiar 1990).

Även i gallringsskog kan avverkningsrester påverka nedbrytningen av underliggande forna.
I en gallringsskog av gran (Skåne) bröts tallbarr snabbare ned under avverkningsrester
(35,7 % viktsförlust första året), jämfört med i risrensade försöksytor (28,1 % viktförlust).
Någon sådan skillnad kunde inte påvisas i gallringsskog av tall, 10 mil NV om Umeå,
eventuellt på grund av att rikligt bärris utjämnade markklimatet (Berg 1990).

På Ivantjärnsheden påverkades inte förnam nedbrytningshastighet av avverkningsrester. Det
gjorde däremot kvävemineraliseringen. På ytor utan ris hölls kväve mycket effektivt kvar i
gröna barr, medan barr som låg under hyggesresterna avgav kväve proportionellt mot
viktsförlusten. (Berg och Staaf 1983)

I samma studie konstaterades att humuslagret i ytor med ris höll konstant vikt, medan
humuslagret i ytor utan ris minskade med 8 % per år (2 ton/ha) under försöksperioden.
Orsaken var troligen en ökad biologisk aktivitet i de risrensade ytorna, på grund av ändrat
mikroklimat (tidigare tjällossning på våren, t ex). Effekten var tydligast de första åren efter
avverkning, och avtog sedan.
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Ytor med avverkningsrester hade 10-30 % större totalt markförråd (ned till 20 cm) av kol
och kväve än ytor utan ris. Efter 5 år var skillnaden liten. I mineraljorden syntes ingen
skillnad i N- och C-förråd mellan behandlingarna.

I försök med helträdsavverkning i Canada ökade kvävehalten i tallbarrförna mer vid
konventionell avverkning (från 0,55 till 1,45 % N) jämfört med vid helträdsavverkning
(från 0,55 till 1,25 % N) på 19 månader. Detta hade troligen samband med att
produktionen av mineralkväve i torna/humusskiktet i de helträdsawerkade ytorna var
mindre än hälften av den vid konventionell avverkning (Hendrickson et al. 1985).

Efter helträdsuttag vid slutawerkning i Nordamerika (tall- och asparter, nära stora sjöarna)
mättes kvävehalter i markvattnet 2 år efter avverkning (Hendrickson et al. 1989):

Vatten ammonium-N, mg/l nitrat-N, mg/l

under "foreat floor":
vanlig avverkning 0,72 0,21
helträdsuttag 0,14 0,09

mineraljord, 1 m djupt:
vanlig avverkning 0,14 0,60
helträdsuttag 0,06 0,09

Markvattnet innehöll här mer mineralkväve där avverkningsresterna låg kvar. Den höga
nitrathalten på 1 m djup antyder att nitrat lakas ut. Läckaget från "forest floor" i
helträdsledet innehöll lägre halter mineralkväve än i våtdepositionen, vilket indikerar att
kväve hölls kvar i "forest floor" (Hendrickson et al. 1989).

I projektet "Effekter av ökat biomassauttag på markens långsiktiga produktionsförmåga"
har man med en matematisk modell beräknat kvävemineraliseringen efter slutawerkning i
bestånd med olika bonitet vid olika grad av bränsleuttag, i perspektivet 300 år. De högre
siffrorna för kvävemineral isering i tabellen nedan gäller första slutawerkningen, de lägre
siffrorna gäller sista avverkningen under perioden. Externt tillskott av kväve förutsattes
vara 19 kg/ha år för G36, 4,3 kg för G24 och 0,8 kg för G16 (Lundkvist et al. 1991).

Ståndortsindex,
och andel uttag
av barr och gren

G 36 0 1
50 1

100 1

G 24 0 \
50 <

100 <

G 16 0 <
50 1
100 1

k
k
k

kvävemineralisering efter
avverkning, ton V/ha-år
(första året)

0,155 -
0,12 •
0,08 •

0.095
0,075
0,055 •

0,044
0,031 -
0,022 •

- 0,175
- 0,13
- 0,095

- 0,06

- 0,034
- 0,026

Ovanjordisk
biomassa e. 300
år, relativt
initiala mängden

96 %
91 %
86 %

100 %
94 %
85 %

106 %
75 %
48 %

Enligt denna modellberäkning halverades kvävemineraliseringen om 100 % av barr och
grenar fördes bort.

Kvävemineraliseringen har även studerats i försök med helträdgallring eller röjning. Ett
försök visade högst ammoniumbildning i förna/humusskiktet vid konventionell gallring,
medan ett annat försök hade högst ammoniumbildning i hel trädsleden. De varierande

t
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resultaten kan bero på om avverkningsresterna är i en fas då de frigör kväve eller
immobiliserar kväve, när mätningarna genomförs (Lundkvist et al. 1991).

Man har spekulerat i att helträdsutnyttjande skulle kunna öka kväveläckaget, genom att
immobiliseringen av kväve i avverkningsresterna uteblir (Hendrickson et al. 1989).
Vitousek och Matson (1985) ställer detta mot argumentet att helträdsutnyttjande minskar
poolen med tillgängligt kväve. Deras studier i kvävebegränsade tallståndorter, North
Carolina, visade lägre nettomineralisering (15 %) och lägre nitratproduktion (50 %) vid
helträdsuttag jämfört med konventionell avverkning. 2 år efter avverkningen. Den
mikrobiella bindningan av kväve var här den viktigaste processen för kväveretention.
Författarna var dock tveksamma till om kväveimmobilisering spelar lika stor roll i
kväverika system. Fem år efter skörd var nitrifikationen lägre, och ingen skillnad påvisades
mellan de båda avverkningssätten (Vitousek et al. 1992).

Avverkningsrester av sitkagran band ca hälften av nederbördens kväve, under ca två år
efter avverkning i norra Wales (Stevens och Hornung 1990). Riset utgjorde inte någon
direkt källa till oorganiskt kväve de tre första åren. Ändå var halten mineral kväve i
markvätskan påtagligt lägre i alla markskikt under fyra år, där riset tagits bort. Perioden
med nitratläckage var kortare (1,5 år) på helträdsavverkade områden, jämfört med vid
konventionell avverkning (minst 3 år).

På samma lokal studerades kväveläckage från lysimetrar innehållande markens organiska
skikt, vid olika "skötselåtgärder". Tabellen visar totala kväveläckaget under 15 månader:

Lysimeterbehandling Kväveläckage, g/n?

Kontroll utan ris 5,84
Avverkningsrester 8,82
"Avverkningsrester" av plast 8,11

Under försökstiden bands en del av depositionskvävet i riset, så att lysimetrar med ris
tillfördes mindre kväve än kontrollen. Eftersom även plastris bidrog till ökat kväveläckage
drog författarna slutsatsen att riset Istadkom en gynnsam miljö för mikrobiell kväveomsätt-
ning, inte minst nitrifikation. Lokalen har hög kvävedeposition och visar tecken på
kvävemättnad. Om avverkningsrester tas bort bedöms de samlade effekterna av minskad
mineralisering/nitrifikation och snabb etablering av hyggesvegetation leda till att nitrat-
läckaget minskar till 10 % av läckaget vid konventionell avverkning (Emmett et al. 1991).

Om avverkningsrester lämnas på hygget införlivas så småningom rester av barr, kvistar och
grenar med markens övriga organiska material. Tabellen visar hur kväve från
avverkningsrester fördelats, på två försökslokaler (Björkroth 1983).

Ti"

Återfunnet kväve ur avverknings-
rester efter 16-17 år, %

Tönnersjöheden Kulbäcksliden /
(Halland) (Västerbotten)

Mark, tom 20 cm mineraljord 11 46 4
Oförmultnat hyggesavfall 2 21 *•
Träd, fältskikt 14 6
Ej återfunnet 73 27

Största delen av avverkningsresternas kväve tycks ha förlorats på Tönnersjöheden.
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Nästa tabell visar kvävemängd i humus efter ristäkt resp tillförsel av avverkningsrester,
efter 14-18 år (Björkroth 1983).

Försökslokal

TönnerB j öheden
Halland

Ulvsåkra
Småland

Yxsjö
Lappland

Tillfört N (kg/ha)
i avverkningsrester
(ibland extra ris)

370

420

180

Mängd N (kg/ha)
i humus

Hed ris utan ris

774 722

860 684

657 675

I mineraljorden var kvävehalten i genomsnitt 11 % högre efter 14-18 år där hyggesrester (i
de flesta fall med 1,5 • dubbel dos) lämnats kvar, på 6 olika lokaler.

På försökslokalen Bogesund uppvisade både humus och mineraljord under avverknings-

rester en kraftig nitrifikationsförmåga (ca 40 ppm NO3"-N/min) 15 år efter avverkningen.

Där riset tagits bort var nitrifikationsiormågan 0 - ca 5 ppm nitrat-N/min (Björkroth 1983).

Om nitrifikation uppträder har marken dåliga mekanismer för att hålla kvar kvävet.
Hyggesavfall stimulerar nitratbildning (Björkroth 1983). Staaf (1980b) spekulerar att
lättillgängliga kolföreningar som lakas ur riset gynnar de vanligaste nitrifierande
organismerna. Vidare hämmar riset hyggesvegetationens utbredning, och därmed minskar
dess kapacitet att binda kväve (Björkroth 1983).

Även efter det att hyggesavfall synbarligen brutits ned kan ett ökat kväveflöde förväntas,
genom nedbrytning av kväveinnehållande organiska föreningar som härrör ur
hyggesresterna (Björkroth 1983).

Bränsleuttagets inverkan pä C/N-kvoten

Kol/kväve-kvoten kan vara avgörande bl a för markens benägenhet att nitrifiera. Därför är
det av intresse hur uttag av avverkningsrester påverkar C/N-kvoten:

Plats,
behandling

mineraljord, 20 cm
Tönnersjöheden
Ulvsåkra, Bogesund
Kulbäcksliden, Yxsjö

Ivantjärnsheden
förnaskikt
humuslager
min.jord 0-10 cm

10-20 cm

Där ris tagits bort var C/N något lägre. Både Berg och Staafs, och i vissa fall Björkroths,
försök gällde behandling med dubbelt ris.

Markens förråd av kol och kväve undersöktes i fyra försök med ristäkt, 7-9 år efter
avverkningen. C/N-kvoten i humusskiktet sjönk efter avverkning. Kalhuggningen i sig gav
större effekt på C/N-kvoten än vad ristäkt gjorde. Minskningen i C/N-kvot efter avverkning
var dock mindre efter ristäkt än efter konventionell avverkning (Lundkvist et al. 1991).

tid
(år)

17
14-15
16-17

5
5
5
5

med

25
24
23

33
41
27
24

C/N-kvot
ris utan

,9
,1
,5

26
24
24

36
44
29
24

ris

,3
,8
,1

Referens

Björkroth
1983

Berg, Staaf
1983

t
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Sannolikt påverkas C/N-kvoten av om riset får barra av innan det tas ut, eller om alla
barren förs bort med riset.

Högar med avverkningsrester.

Kvävet hålls effektivt kvar även i avverkningsrester som lagts i högar (försökstid 2 år). I
marken under högarna är mineralkvävehalterna höga. Detta kväve härrör från kraftig
mineral isering av forna och humus under rishögen (Lundkvist et al. 1991).

Hyggesrester som ska bli bränsle lagras i högar på hygget under en begränsad tid. Enligt
studier i Västergötland och Östergötland är kväveläckaget under första sommarhalvåret
lägre från humusskiktet under rishögar, jämfört med från humus utan rishög. En förklaring
kan vara, att mängden nederbörd som nådde marken, och mängden utlakningsvatten, var
lägre under rishögarna, jämfört med bar hyggesmark. Att lagra ris i högar en begränsad tid
under sommarhalvåret behöver således inte orsaka förhöjd kväveutlakning (Lundkvist,
1991). Om mineral isering och nitrifikation var förhöjda under högarna skulle kväveläckage
kanske inte påvisas förrän efter höstregnen. Extrakt av lysimeterjorden hade dock ingen
anmärkningsvärt hög jonstyrka (Lundkvist, muntl.).

Avverkningsrester och utlakning

Vid slutavverkning i Hälsingland lades riset i högar. Läckaget från B-horisonten var 5,9
och 4,6 kg N/ha första resp andra vegetationsperioden efter avverkning. Marken under
högarna (10-15 % av arealen) svarade första året för 27 % och andra året för 87 % av
läckaget (Rosén, Lundmark-Thelin 1987). Tabellen visar N-halter i genomrinningsvattnet:

Vatten

l:a veg.period

Nederbörd
"Throughfall", under rishög
Under humus + rishög
Under humus, ej ris
Under E-horisont, rishög
Under E-horiaont, ej ris
Under E-horisont, rishög
Under B-horisont, ej riu

mg/I

0,7
0,2
8,3
4,9
4,5
0,3
4,-4

ca 0

ATO3-N,

mg/l

0,2
0,02
6,1
0,7
5,2

5^2
0,03

or g N,

mg/I

Nederbörd
"Throughfall" under rishög
Under humus •• rishög
Under humus, ej ris
Under E-horisont,
Under E-horisont,
Under B~r.orisont,
Under B-horisont,

2:a vea.oeriod

rishög
ej ris
rishög
ej ris

0,2
0,2
18,5
0,8
11,6
0,4
1,5
0,2

0,2
0,02
5,4
0,03
1
0,03
2,3
0,5

0,3
2,0
15,6
2,1
9,9
1,3
2,8
1,0

0,4
2,0
17,3
2,8
6,5
0,9
3,7
0,2

Rishögarna läckte inte ammonium eller nitrat. Snarare bands nederbördskvävj: i
avverkningsresterna. En del organiskt kväve läckte från riset, men detta var endast en liten
del av vad som läckte från humus under rishög.

Rishögar ger hög och jämn markfuktighet, vilket gynnar mineral isering och
ammoniumbildning. Hyggesvegetation, som binder vatten och kväve, kan inte etableras
under högarna. Under högarna är fuktighet, pH och ammoniumtillgång gynns«tf./na fö.'
nitratbildning (Rosén, Lundmark-Thelin 1987).



62

Mineralkvävehalterna i humusen tre växtsäsonger efter avverkningen var (Rosén 1986):

Humus NH^-N, mg/100g NO^-N, mg/100g

Ej avverkad skog drygt 3 nära noll
hygge:
utan ris drygt 3 nära noll
under rishög 8-10 ca 4

Ammonium- och nitrathalterna i humusen mellan rishögarna var lika låg som i den ej
avverkade referensskogen, men betydligt högre i humusen under rishögarna.

Efter avverkning av sitkagran i norra Wales var den sammanlagda kväveutlakningen från
rotzonen under fyra år 208 kg/ha vid konventionell avverkning, och 148 kg/ha vid
helträdsawerkning (Fahey et al. 1991a). Lokalen visar tecken på kvävemättnad (Emmett et
al. 1991). Riset var jämnt fördelat (Stevens och Hornung 1990).

Modellering av kväveomsättning i skogsekosystem

Rolff (1987) beskriver förråd och flöden av kväve i samband med modellering av vad uttag
av avverkningsrester betyder för skogsekosystemets kvävetillstånd:

"Kväveuttaget vid helträdsutnyttjande är i förhållande till markens totala kväveförråd oftast
försumbart. Ytligt betraktat borde således en eventuell nedsättning av produktionen också
bli försumbar. Ett så förenklat resonemang kan leda till felaktiga slutsatser."

Omsättningen av markkväve sker i två olika cykler, en snabb och en långsam. Ung förna
omsätts i den snabba cykeln och har därför stor betydelse för växternas tillgång på kväve
och tillvax'en.

Vid förnanedbrytning kommer en del kväve att bli kvar i svårnedbrytbara restprodukter. Ett
förråd av ganska hårt organiskt bundet kväve byggs upp. Mineraliseringen från detta förråd
är liten i förhållande till förrådets andel av markens totala kväveförråd. Vedart ad, ligninrik
förna kan gå in i detta förråd och under lång tid immobilisera oorganiskt kväve. Efterhand
byggs ett humustäcke upp. När ungskog börjar konsumera mycket kväve minskar förrådet i
det snabba kvävesystemet, och det "långsamma systemet" får bidra med kväve. Så
småningom börjar skogen producera mer ny förna, och därmed ökar kvävetillgången i det
snabba kväveförrådet.

Hel trädsuttag påverkar i första hand det snabba kvävesystemet, och därmed kväveutbud,
nya skogens tillväxt, ny förnaproduktion, kväveutbud, osv. Kväveförlusten vid
helträdsuttag är en liten del av markens totala kväveförråd, men en betydande del av det
tillgängliga förrådet. Helträdsutnyttjande "låser" därför skogsproduktionen på en lägre
nivå. Tillskott av oorganiskt kväve (deposition, gödsling) kan emellertid öka kväveutbudet i
den snabba kvävecykeln (Rolff 1987).

Kellomäki och Seppälä (1987) tillämpar en modell om skogsskötselåtgärder, näringscirkula-
tion och produktivitet i finska tallskogar. De finner an kort omloppstid, helträdsutnyttjande
och tidig gallring är faktorer som minskar produktiviteten på dessa förmodligen kvävebe-
gränsade marker. Dessa faktorer skulle också kunna avlasta kväverik skog på kväve.
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Kellomäki och Seppälä (1987) påpekar att kunskapen om nedbrytning av förna och humus
är otillräcklig för modellering av kväveomsättning i skog. Vidare gav deras modell väl stort
utslag för mineralisering av organiskt material, vilket kan resultera i mycket större
nitratläckage än vad man finner i verkligheten.

Wikström (1992) beräknade med en modell för kol- och kväveomsättning utlakningen av
kväve i skogsekosystem (ståndortsindex G 32) vid olika deposition och biomassauttag.
Tabellen visar systemets kväveförluster under rotzonen, som genomsnitt under
omloppstiden.

Deposition,
kg N/ha-år

10
20
20
20
20

Uttag av avverknings-
rester , %

0
0
50
75
100

Förlust,
kg N/ha-år

8
15
12
10
8

Vid uttag av avverkningsrester minskade kväveförlusterna. Beräkningarna gav betydligt
högre kväveläckage från rotzonen än vad som uppmätts i avrinningsvatten.

Vad händer med kvävet < avverkningsresterna på lång sikt?

Avverkningsrester är ingen direkt källa för kväveläckage. Snarare hålls kvävet effektivt
kvar i hyggesresterna, kanske till dess att nästa trädgeneration behöver mycket kväve.
Kvävet i hyggesresterna tycks i många fall ackumuleras långsiktigt i systemet. Död ved kan
betraktas som en N-sänka på kort sikt, men en N-källa på lång sikt (Harmon et al. 1986).
Det är ont om försöksdata som belyser detta. Men modellberäkningar som redovisats ovan
indikerar att helträdsutnyttjande minskar både ackumulation och utlakning av kväve på lång
sikt. Frågan är vad skillnaden i kväveackumulation betyder för risken för framtida
kväverelaterade miljöproblem.

Om systemet blir så kväverikt att vegetationen inte hinner med att ta upp allt tillgängligt
kväve har kvävemättnad inträffat. Växande skog konsumerar mycket kväve, och har i större
delen av landet vanligen lågt kväveläckage. Däremot uppstår kväveläckage lätt i kväverika
system efter slutawerkning, särskilt om markberedning görs.

Markberedning ^

Man markbereder för att ge trädplantor en bra etableringsmiljö. Vid markberedning
minskar konkurrensen från hyggesvegetationen och risken för snytbaggeangrepp, och
luftning, marktemperatur och markfuktighet blir gynnsamma för rotutveckling.
Markberedning stimulerar vidare mineraliseringen av organiskt material, så att
växtnäringsutbudet ökar. Då ökar också risken för näringsläckage (Lundmark 1986, 1988;
Rosén och Lundmark-Thelin 1986). ••

I
Markberedning kan göras olika intensivt, genom fläckmarkberedning, olika former av
högläggning, harvning, och plöjning. Plöjning är en radikal metod som används bl a för att
stimulera näringsfrigörelsen i tjocka, inaktiva mårlager i kalla områden. Harvning används
i nästan hela ståndortsregistret (Rosén och Lundmark-Thelin 1986, Lundmark 1988). På
finjordsrika jordar behövs kraftigare luckring är på grövre jordar (Örlander och Gemmel,
1989). Olika former av markberedning påverkar olika stor del av den behandlade markytan:

I
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"Hög på humus" påverkar 35 %, harvning 54 % och plogning 69 % av den behandlade
markarealen (Lundmark 1988).

I norra Hälsingland studerades läckaget från hyggen efter olika behandlingar. Tabellen

visar utlakningen (kg N/haår) första året efter markberedning:

ingen markberedning harvning plogning
ris i högar

lämnar
humusskiktet 22 32 41

lämnar
rostjorden 8 13 29

Kvävehalten (mg/l) i markvattnet under rostjorden var

obehandlat, utan ris 1,7
obehandlat, under rishög 6,9
under harvtilta 9,4
under harvfåra 6,2
under plogtilta 23,4
under plogfåra 3,1

En stor del av det läckande kvävet var nitrat. Förlusterna i bäckvattnet var bara 4 kg

N/haår. Troligen fastläggs mineralkvävet eller avgår i gasform på vägen från rostjorden
till avrinningsvattnet. Ju kraftigare markberedningsmetoder som används, desto större blir
oftast mineraliseringen av humusskiktet, och risken för näringsläckage (Rosén och
Lundmark-Thelin 1986).

I tre olika försök med markberedning var kvävehalterna i markvattnet högst 2 år efter
behandlingen under hög på humus el let tilta:

Moig morän, fuktig starr-fräkentyp
under rostjorden 9 mg/1

Sandig moig morän, fuktig högörttyp
under rostjorden ca 13 mg/l

Finjordarik mark, Finland ca 7 mg/l

Motsvarande kvävehalter i markvattnet i obehandlad mark eller under "fläck" var ca 0,5-3
mg/l (Örlander och Gemmel 1989, citerar Lundmark-Thelin resp Mälkönen).

På hygget blir markytan och hyggesrester lätt uttorkade, och nedbrytningen av ris går
långsamt. Vid markberedning myllas en del avverkningsrester ned under humus och
mineraljord, där nedbrytningsbetingelserna är betydligt gynnsammare (Johansson, 1987).

Nedbrytningen av gröna tallbarr följdes i ett markberedningsförsök i Jämtland. Efter 4 år
fanns ca 90-110 % av det ursprungliga kvävet kvar i barr som legat på markytan, men
endast 20-50 % av kvävet i barr som legat under tiltor. Om hänsyn tas till hur stor del av
arealen som påverkas vid olika slag av markberedning, blir resultatet: 27-30 % av
barrkvävet förloras på 4 år vid sk högläggning (en mild form av markberedning), 34-45 %
förloras vid harvning och 38-60 % vid plogning, förutsatt att riset är jämnt fördelat
(Johansson 1987).
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Om riset läggs i processorhögar görs markberedningen mellan högarna och riset myllas inte
ned. Då ökar i stället kvävemineralisering, nitrifikation och utlakning under rishögarna
(Rosén och Lundmark-Thelin 1987). Men enligt uppgifter ovan är utlakningen under
rishögar något lägre än under harv- och plogtiltor.

När finfördelade fraktioner av hyggesrester blandades med torvjord och inkuberades 3 mån

i 20 °C, immmoboliserades kväve motsvarande 8,1 kg N per ton gröna tallbarr, och 2 kg N
per lon stamved (Nömmik 1991). Troligen kan nedmyllade avverkningsrester temporärt
binda kväve från omgivningen.

Efter avverkning av tallskog (T24, lingontyp) nära Värnamo utlades ett kalk- och
markberedningsförsök. Nästan hela förna/humusskiktet my Ilades ned genom harvning.
Tabellen visar medelvärden från provtagning efter 2 och 4 år, ned till 20 cm i rostjorden
(Lundmark och Nömmik, 1984).

Behandling

Obehandlat
Harvad

Oorganiskt kväve, kg/ha varav nitrat

24
41

Harvningen ökade alltså förekomsten av mineralkväve. Intressant var att då
markberedningen kombinerats med kalkning var förekomsten av mineralkväve betydligt
lägre. Se vidare avsnittet om kalk och aska.

Vid markberedning i Virginia var kväveförlusterna efter ett år (Fox et al. 1986):

Behandling

Referens, ej avverkat

"shear-disc", 75 * av
forest floor myllades ned

ris i högar (windrows),
shear-disced mellan högar
90 % av forest flooor
myIlades ned

N-förlust med avrinning, kg/ha-år
NH^-N NO-j'-N tot. N

0,32

0,30

0,68

0,85

3,11

1,2

3,52

8,47 18,42

Ristäkt underlättar markberedningen, men vid harvning påverkas ungefår lika stor del av
arealen oavsett riset. Möjligen blir omrörningen mindre där ris finns kvar. Ofta väntar man
ett par år med markberedning och plantering om i.set ligger kvar. Utan ris kan man
plantera tidigare och trädens kväveupptagning kommer snabbare igång. En ekologiskt
skonsammare form av markberedning är högläggning, vars genomförande försvåras om ris
finns på hygget (Bo Leijon, muntl.). Om man markbereder efter ristäkt kommer mindre ris
att myllas ned och "komposteras".

Lundmark (1988) framhåller att det är mindre lämpligt att markbereda ståndorter med hög
markbiologisk aktivitet, på grund av risk för starkt ökad mineralisering och nitratbildning.
Det handlar främst om bördiga ståndorter med brunjord och humusformen mull eller
mulliknande moder. En ökad utlakning på dessa ståndorter skulle sannolikt inte leda till
näringsbrist och minskad framtida tillväxt, men väl en stor risk för negativa miljöeffekter
på yt- och grundvatten.
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Om avverkningsrester får ligga kvar och på sikt införlivas med markens kväveförråd leder
detta till ökad bördighet. Frågan är då hur stor roll avverkningsresterna spelar för risken
för kväveutlakning under nästa hyggesfas, 80-100 år senare.

Den ökade körningen i samband med att avverkningsrester hämtas skulle kunna ge
markstörningar som leder till ökad kvävemineralisering (Hendrickson et al. 1989).

Avverkningsrester, kväve och skogstillväxt

Kvävedepositionen

Nuvarande kvävedeposition har medfört ökad trädtillväxt, "skogen växer som aldrig förr".
Även i S Sverige väntas den höga kvävetillgången maskera det försämrade marktillståndet
(försurning, mineralförluster) ytterligare en tid innan markstörningar avspeglas i sänkt
trädtillväxt (se Rosén et al. 1992b).

Uttag av avverkningsrester

För gran gäller att uttag av toppar och grenar efter avverkning leder till sänkt tillväxt för
nästa generation, motsvarande 0,5-4,5 års förlängd omloppstid. Däremot tycks tallens
tillväxt inte påverkas av helträdsutnyttjande (Sinclair et al. 1992). Till en del torde
hyggesresternas tillväxtstimulerande verkan vara en effekt av ändrat markklimat, som
innebär ökad mineral isering och ökat utbud av mineralkväve för de unga plantorna.

Å andra sidan innebär ristäkt att marken kan planteras 1-2 år tidigare än brukligt, något
som bidrar till kortare omloppstid. Vidare kan helträdsteknik för bränsleproduktion vid
gallring bli den ekonomiska "morot" som avgör att gallringen blir av, och på så sätt bidra
till väl genomförd skogsskötsel.

Markägarens valsituation

För skogsägaren innebär avgörandet huruvuda avverkningsrester ska tas ut som bränsle ett
val mellan bl a

a. risk för sänkt tillväxt, en effekt som eventuellt blir mätbar inom några år, men vars
ekonomiska betydelse slår igenom helt först efter ca 100 år, och

b. risk för kväveackumulation, tilltagande kvävemiljöproblem och kvävemättnad, störd
markkemi och sänkt skogsproduktion i framtiden. Risken gäller på kort eller tom mycket
lång sikt, beroende på region.

Aska och kalk

Omfattande biobränsleuttag förutsätter att mineraler återförs, t ex i form av aska (Rosén
1991b). Det finns få uppgifter om hur aska påverkar markens kväveomsättning. Man kan
befara att pH-höjningen efter tillförsel av aska/kalk leder till ökad nitrifikation. Dock har
ingen förhöjd nitratutlakning påvisats efter tillförsel av 3 och 6 ton/ha granulerad aska
(försökstid 3 resp 2 år) i granskog i Halland (Möller 1992, Rosén et al. 1992a).
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Erfarenheter frän skogskalkning kan ge vissa indikationer på effekten av vedaska. Därför
redovisas här resultat från kalkningsförsök. Efter kalkning av skogsmark blir trädtillväxten
ofta nedsatt under ca 5-20 år, varefter den normaliseras. Detta tolkas som en effekt av
minskat kväveutbud (Persson et al. 1990/91) och inträffar mest i kvävefattiga system. I
södra Sverige och i kväverika system blir det ingen tillväxtnedsättning efter kalkning
(Wijk, muntl.).

Kvävemineraliseringen i humus med lågt pH (4,0-4,5) och hög C/N-kvot (35-42) var lägre
i prover från kalkade (5 ton CaCO$!ha) försöksytor jämfört med okalkade ytor. Även

nitrifikationen var lägre i kalkad humus, troligen på grund av minskat utbud av ammonium.
Kalkning ökade däremot nitrifikationen i humus från NPK-gödslade ytor. Troligen ökar
kalkningen mikroorganismernas biomassa och aktivitet, och därmed deras förmåga att
immobilisera oorganiskt kväve (Popovic 1984).

Nömmik et al. (1984) undersökte skogsjordar som tillförts 5-10 ton CaCCtyha 8-27 år
tidigare. Vid inkubation i 8 veckor mineraliserades 1,8 % av kvävet i mårhumus frän 5
okalkade podsoljordar, medan motsvarande kalkad humus inte frigjorde något oorganiskt
kväve. Kalkens hämning av kvävemineraliseringen var alltså ganska långvarig. Kväve-
mineraliseringen i brunjordar hämmades inte av kalk. COj-avgivningen var ca 50 % högre

i kalkad humus jämfört med okalkad. Kalkning hade alltså långsiktigt ökat
kolmineraliseringskapaciteten, och kraftigt hämmat kvävemineraliseringen.

Efter avverkning av tallskog (T24, lingontyp) nära Värnamo utlades ett kalk- och
markberedningsförsök. Kalkbehandlingen var 5,7 ton CaCO^Iha. Vid harvning myllades

nästan hela förna/humusskiktet ned. Tabellen visar förekomst av mineralkväve, samt
mineraliserat kväve efter inkubering av markprover 8 veckor på lab, medelvärden från
provtagning 2 och 4 år efter markbehandling.

Behandling

Obehandlat

Kalkad

Obehandlat

Harvad

Kalkad+harvad

Oorganiskt
kväve,kg/ha

18

22

24

41

34

varav
nitrat

1

1

3

7

7

Mineraliserat
kväve, kg/ha
efter inkubation

27

15

26

63

43

Anmärkning

ned till 5 cm
i rostjorden

ned till 20 cm
i rostjorden

M

tf

Harvningen ökade förekomsten av mineralkväve, men i kombination med kalkning blev
förekomsten av mineralkväve mycket lägre. Harvning ökade också jordens mineraliserings-
förmåga kraftigt, men även detta motverkades av kalkning. Icke harvad mark hade också
minskad mineraliseringsförmåga efter kalkning. Trots detta var nitratbildningsförmågan
hög i mark som både harvats och kalkats (motsvarande 37 kg N/ha efter inkubering på lab).
Resultaten tolkas som att kalkstensmjöl reducerar nettomineraliseringen av kväve och
risken för utlakning under hyggesfasen på denna ståndortstyp. Kalkning + harvning
medförde intensivt uppslag av mjölkört, vilket sannolikt band mycket kväve och på sikt
borde bidra till förbättring av mårhumusens kvalitet (Lundmark och Nömmik 1984).

Humus som bildas vid högre pH är stabilare och innehåller mer kväve jämfört med sur
mårhumus. Bildning av stabil kväverik humus kan vara en mekanism för kväveretention
(Tamm 1991).

I
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Nettomineral iseringen av kväve i förna och mårhumus minskade efter kalkning, både i
jordprover som kalkats på lab och prover från kalkade försöksfält. Orsaken kan vara att
ammoniak och aminosyror binds till markens organiska material vid högre pH. I kväve-
fattig jord minskade kalkning förnans kvävemineralisering, medan humus eller mineraljord
knappast påverkades. I jord med låg C/N-kvot (24-27) minskade nettomineraliseringen av
kväve i förnan efter kalkning, men ökade i humusen och övre mineraljorden. Utifrån *
extrapolering av försöksdata och en del antaganden uppskattades att kalkning totalt sett
ökade mineralkväveutbudet med 8 % i kväverik jord, och minskade det med 7 % i
kvävefattig jord. Siffrorna bör ej användas för generalisering (Persson et al. 1990/91).

Kalkeffekten sprids endast långsamt ned i markprofilen. Förnan påverkas först, och den
första effekten av kalkning blir minskat kväveutbud. Beroende på förnalagrets tjocklek
påverkas humusen efter 1-2 år, och mineraljorden efter 3-8 år. Det ökade kväveutbudet i
humus och mineraljord i kväverik mark bör alltså märkas först efter några år. Förnan torde
ha sänkt kvävemineralisering så länge detta skikt är påverkat av kalkningen. Eftersom den
kalkade förnan behåller mer kväve, bör den ge upphov till kväverikare humus, som på sikt
kan kompensera för en tidigare minskning i kvävemineralisering (Persson et al. 1990/91).

Man har erfarit att daggmaskarnas antal ökar efter kalkning. Även råhumusmasken som
trivs i sur mark ökar efter kalkning. Det leder till att markens organiska material bearbetas
och finfördelas. Som följd av detta ökar även kvävemineraliseringen (T. Persson, muntl).
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Ordlista

Aciditet i marken

B-honsont

Bonitet

C-honsont

C/N-kvot

Demtnfikation

Forna

Humus

Moder

Mull

Mår

Nitnfikation

Podsol

Ståndort

Ståndortsindex (SI)

(positiva Al-joner + H + ' - (karbonat + organiska anjoner + OH")

Kallas även anrikningshorisont, ett av mineraljordens övre skikt.

Ståndortens naturgivna förmåga att producera virke, uttrycks som
genomsnittlig volymstillväxt per hektar och år.

Undre markskikt, föga påverkat.

Kvoten mellan kol- och kvävehalterna

Mikrobiell ömvändning av nitrat till kväveoxider (främst N2O) och

N2.

Döda växt- och djurrester

Organiskt material i olika nedbrytningsstadier. Innehåller även
mindre, levande organismer och finrötter.

Övergångsform mellan humusformema mår och mull.

En form av humus. Humusen innehåller grävande daggmaskar och
är blandad med mineraljord. Den har lucker struktur och är otydligt
avgränsad mot mineraljorden.

En form av humus. Humusen är väl avgränsad från mineraljorden
och ofta filtartad.

Mikrobiell oxidation av ammonium till nitrat

Jordmånstyp, som kännetecknas av tydligt avgränsat humuslager
(mår), blekjord och rostjord.

Växtplats med enhetliga egenskaper vad gäller klimat, mark och
biotiska faktorer.

Den övre höjd som ett bestånd uppnår vid viss ålder (för tall och
gran vanligen 100 år). Exempel: "G32" = ståndort där gran bedöms
bli 32 m på 100 år. "T26" = ståndort där tall bedöms bli 26 m på
100 år.

t
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