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Förord

Intresset för biobränslen har ökat under senare delen av 1980-talet som en
konsekvens av en ökad medvetenhet om de globala klimateffekter som
fossilbränsleeldning kan ge och om behovet av att diversifiera energi-
produktionen. Stora mängder biobränsle kan tas ut från de svenska skogarna, i
första hand som avverkningsrester i anslutning till det traditionella
skogsbruket.

När avverkningsrester tas ut från skogen för man samtidigt bort de mineraler
som finns i bränslet. Även nedfall från atmosfären och uttag av stamved leder
till förluster av mineraler. Skogsmarken i stora delar av Sverige är idag för-
surad och en brist på mineralnäringsämnen kan komma att uppstå som en
följd av luftföroreningar och skogsbruk. Markens mineralbalans är avgörande
för om biobränsle långsiktigt skall kunna tas ut ur skogen.

Huvuddelen av mineralema från bränslet återfinns i askan efter förbränningen
eller förgasningen. Genom att återföra aska från biobränsleförbränning till
skogsmarken kan mineralförlusterna i samband med bränsleuttaget
kompenseras och kretsloppet slutas. En tillförsel av aska och kalk kan
användas för att vitalisera försurad skogsmark och återställa markens
produktionsförmåga.

NUTEK, Sydkraft och Vattenfall har under några år tillsammans och var för
sig stött forskning rörande askhantering och askåterföring. Genom att skapa
ett gemensamt samanhållet utvecklingsprogram, "Ramprogram askåterföring",
kan en koncentrerad och förstärkt satsning göras för att klarlägga de
ekologiska, tekniska och ekonomiska förutsättningarna för återföring av
vedaska till skogen. Ramprogrammet leds av en styrgrupp med representanter
för finansiärerna och med två forskarrepresentanter. Vidare är representanter
för Skogsstyrelsen och Statens naturvårdsverk adjungerade till Styrgruppen.
Ramprogrammet beräknas i en första etapp pågå under perioden 1992-94.

Denna rapport avser rapportering av forskning rörande ekologiska effekter av
askåterföring som bedrivits vid Sveriges lantbruksuniversitet. Forskningen har
pågått sedan 1988 med stöd av NUTEK (tidigare Statens energiverk),
NUTEK/Vattenfall respektive Vattenfall/Södra Skogsägarna. Sedan 1992 har
forskningen i huvudsak finansierats av "Ramprogram askåterföring".

Stockholm i maj 1993

Sydkraft AB
Utveckling

Vattenfall AB

Kristeräfåhl
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Författarnas förord

Föreliggande rapport utgör slutrapport för den inledande etappen av det
NUTEK/Vattenfall-finansierade samarbetsprojektet Gröndel/aska SLU
(projekt 146 928-1). Projektet har organiserats som ett samarbete mellan SLU-
institutionerna Skoglig marklära och Ekologi och miljövård och bestod
ursprungligen av tre delprojekt:

1) Fältförsök - avrinningsstudier Hillevi Eriksson
Kaj Rosén

2) Lysimeterförsök - fält Hillevi Eriksson
3) Laboratorieexperiment - lysimeterstudier Anna Rudebeck

Heléne Lundkvist

Något senare utökades projektet med ett delprojekt som behandlade
askåterföringens inverkan på fosforomsättningen i skogsmark (projekt
146-293-3). Marianne Clarholm, vars tjänst finansieras av NUTEK, ansvarar
för detta delprojekt. Till projektet knöts även pågående studier som behandlar
granulerad vedaska som vitaliseringsgödselmedel. Delprojektet genomförs i
anslutning till och i samarbete med pågående gödslingsprojekt i Skogaby, Asa
och Flakaliden. Heléne Lundkvist är projektansvarig och projektet har
finansierats av Vattenfall och Södra Skogsågarna (kontrakt U(B)90-105).
Delrapportering från detta projekt ingår i denna rapport Ovan nämnda
projekt har under kalenderåret 1992 i huvudsak finansierats av "Ramprogram
askåterföring" (kontrakt UB 92/722).

I de ursprungliga projektplanerna poängterades att de uppställda frågorna
inte skulle vara möjliga att besvara inom den treåriga projektperioden.
Föreliggande rapport kan därför inte betraktas som en slutrapport i egentlig
bemärkelse. De i rapporten redovisade resultaten från de olika delområdena
avslutas med några korta punkter om vilka frågor vi anser vara viktiga att
satsa forskningsmedel på i framtiden.

De olika delområden som behandlas i rapporten har i ett inledande skede
författats av respektive ansvarig forskare och därefter gemensamt redigerats.
Således ansvarar Hillevi Eriksson för de delar som behandlar lysimeter- och
avrinningsområdesstudier i Bjuråker, Heléne Lundkvist för parcellförsöken i
Skogaby, Asa och Flakaliden samt askans påverkan på markfaunan, Anna
Rudebeck huvudsakligen för problemområdet aska/kvåveomsättning och
Marianne Clarholm för aska/fosforomsättning samt mikrobiologi.

Vi vill tacka laboratoriepersonalen på Institutionen för ekologi och miljövård i
Uppsala och på Institutionen för skoglig marklära i Garpenberg samt all
fältpersonal för ett omsorgsfullt utfört arbete.



Det är vår förhoppning att föreliggande rapport kommer att bidra till en
bättre förståelse för vad återföring av vedaska till skogen kan innebära och
vilken kompensation den kan erbjuda de skogsekosystem som blivit föremål
för ett ökat biomassauttag. Det är även vår avsikt att rapporten, tillsammans
med annan redovisning inom forskningsområdet, ska kunna utgöra en grund
för fortsatta forskningssatsningar om vedaskans egenskaper och användbarhet
som markförbättrare.

Uppsala den 26 april 1993,

Kaj Rosén
projektledare
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Sammanfattning - slutsatser

Upplösningshastigheten hos den granulerade vedaskan bestäms av
granulemas hårdhet och kemiska egenskaper. Askans förbränningsgrad
och/eller tillsatser har stor betydelse för den granulkvalitet som erhålls
vid en enkel granulering och därmed även för upplösningshastigheten.
En välförbränd aska från en fliseldad värmeverksugn i Eskilstuna har
utan tillsatser givit granuler som löses upp mycket långsamt. Även en
relativt dåligt förbränd aska gav granuler som inte löstes upp på flera år.
Våra resultat hittills tyder på att upplösningen av granuler från
välförbränd aska kommer att ta lång tid - troligen mer än tio år. Det torde
på sikt vara möjligt att utforma granuler som löses upp med en önskad
hastighet.

Resultaten från samtliga våra försök, laboratorieexperiment såväl som
parcell- och avrinningsområdesförsök i fält, tyder på att behandling med
hårda askgranuler i doser på upp till 3-4 ton per hektar endast ger liten
effekt på pH i marken under de första åren efter spridning. Den största
noterade effekten har skett i ytskiktet av humusskiktet Det finns dock en
klar tendens att askbehandling ökar basmättnadsgraden i hela
humusskiktet redan inom ett år. Fortsatt påverkan är att vänta eftersom
askan ännu bara till liten del lösts upp.

Både från porösa och från hårda granuler löses neutralsalter ut relativt
snabbt (t ex kaliumsulfat och kaliumklorid). En inledande utlakning av
neutralsalter har visat sig kunna medföra pH-sänkning i utlaknings-
vattnet från fastmark. Efter askspridning över ett helt avrinningsområde
noterades dock inte någon pH-sänkning, troligtvis därför att askgranuler
som hamnat i bäckar och myrar löstes upp snabbare och gav en mer direkt
basverkan. En tendens till uthållig pH-höjning i avrinningsvattnet har
noterats.

Hälften eller mer av askans kaliuminnehåll kan lösas ut även ur till synes
svårlösliga granuler på ett par år. En stor del av utlöst kalium kan
fastläggas i rostjordsskiktet. Kalcium- och magnesiumutlösningen går
långsammare. Utlakningsförlustema blir till synes små, men eftersom
askgranulernas upplösning är långsam är det, efter endast några års
studier, för tidigt att säga hur stora andelar av tillförda ämnen som
kommer att ha fastlagts i marken respektive lakats ut med avrinnande
vatten

jranulerad aska är inget snabbverkande fosforgödselmedel. Efter en
nedgång under de första åren efter tillförsel av aska verkar
fosfortillgången för träden åter öka. Vi har också kunnat konstatera att
mykorrhizamycel efter ett par år växer runt granulerna.



Tillförsel av svårlösiiga askgranuler medför inga risker för drastiska
salteffekter. Indikationer finns dock på att även en måttlig ökning av
salthalten kan öka mängden lättillgängligt kväve i marken.

Resultaten från våra laboratorieexperiment visar att askbehandling kan
leda till ökad ammoniumtillgång i marken. Vi har däremot hittills inte, i
vare sig fält- eller laboratorieexperiment, funnit någon påtaglig ökning av
nitratbildningen efter askbehandling.

En måttlig ökning av kadmiumhalten i markorganismer (enchytraeider)
har kunnat påvisas efter askbehandling, däremot inte några signifikanta
skillnader i kadmiumhalt i marken. I ett system där vedaska tillförs som
kompensation för biomassauttag i en form som har en måttlig
upplösningstakt bör skillnaden i tungmetallbelastning bli mycket liten
jämfört med kvarlämnande av hyggesrester. När man har utarbetat
belastningsgränser för tungmetaller i skogsmark kan dessa komma att
bestämma vilken den största tillåtna askgivan per omloppstid för ett
trädbestånd får vara.

I ett tidigt skede efter spridning av granulerad vedaska var effekterna på
populationsstorleken hos de undersökta markorganismerna
genomgående små.

Vad gäller askbehandlingens effekt på trädtillväxten är det ännu för tidigt
att dra några slutsatser. Askbehandlingen har hittills inte givit några
signifikanta effekter på näringstillståndet i trädens barr.



1. Inledning

1.1 Varför återföra vedaska till skog på fastmark?

Helträdsawerkning, dvs skörd också av grenar och toppar, sker idag i
första hand för framställning av trädbränslen. Dessa används för
närvarande huvudsakligen till produktion av värmeenergi. En viss andel
av stamveden (bark, bakar, sågspån, lignin, m.m.) används också till
energiproduktion vid skogsindustrierna. Förbränningen ger en basisk
vedaska vari huvuddelen av de näringsämnen som ingick i bränslet
återfinns. Undantag är dels vedens svavel och framförallt dess kväve som
i hög grad oxideras och bortgår i gasform under förbränningen, dels de
ämnen som lakas ut vid en eventuell "släckning" av askan. Det är väl
känt från äldre undersökningar att gödsling med aska på torvmark kan ge
ökad trädtillväxt (t. ex. Silfverberg 1987). Utgångspunkten för föreliggande
arbete har emellertid varit att från i huvudsak markvårdande aspekter
undersöka effekter av återföring av vedaska till fastmark.

Flera näringsbalansstudier för skogsmark i södra och mellersta Sverige
indikerar att flera näringsämnen, främst kalcium, kalium och
magnesium, förloras i en högre takt än vad de tillförs genom vittring och
deposition (Olsson och Lundin 1990; Olsson m fl 1992). Förlusterna sker
via utlakning, som ökar med ökad syrabelastning, och via skörd av
biomassa. Att förluster har skett under de senaste decennierna stöds av
undersökningar där analyser av äldre markprover har jämförts med nyare
från samma platser CFalkengren-Greerup m fl 1987; Hallbäcken 1992;
Eriksson m fl 1992).

Vid en noggrann helträdsskörd av grenar och toppar tillsammans med
stammarna förs ungefär dubbelt så mycket kalcium, magnesium och
kalium och nära tre gånger så mycket fosfor bort som vid konventionell
stamvedsskörd (jfr Björkroth och Rosén 1977; Rosén 1982).

Biomassaskörd medför även att den vätejonbuffring som annars skulle ha
skett i marken i samband med nedbrytning av den aktuella biomassan
uteblir. Över stora arealer i Sverige medför den sura depositionen och
biomassauttaget tillsammans troligtvis en markförsurning vars takt
överstiger den buffrande vittringens (se t ex Eriksson m fl 1992; Hallbäcken
1992). Markens buffringskapadtet förbrukas därmed på ett icke uthålligt
vis.

Att energi från biomassa till skillnad från fossil förbränning inte ökar
luftens koldioxidhalt, förutsatt att den biomassa- och markbundna
kolmängden inte tillåts minska påtagligt (Eriksson 1992), talar för en ökad
användning av skogsbränslen. Emissionerna av surgörande ämnen



bildade vid förbränning är också lägre per energienhet för biomassa än för
olja och kol (Anonym 1987). Utan kompensation till marken där de
skördades är emellertid trädbränslen teoretiskt sett mer försurande än
fossila bränslen, räknat per energienhet (Rosén 1988).

Med vetskap om de markförändringar som har skett och som kan komma
att ske söker man nu efter möjligheter att påverka den framtida
situationen, så att minskad trädtillväxt på grund av försurningseffekter
eller för låg tillgång till katjoner inte uppstår. Skogsmarksförsurningens
effekter på ytvatten behöver dessutom mildras från nuvarande nivå.
Tänkbara ämnen att tillföra/återföra är framförallt kalk och vedaska.

Återföring av vedaska till skogsmark där biomassauttag har gjorts, kan
kompensera för uttag av syrabuffrande ämnen och näring (kompen-
sationsgödsling, askåterföring). Önskan att åstadkomma uthållig
produktion är en anledning att recirkulera ämnen som ingår i råvaror till
olika produkter. Ytterligare en anledning är att undvika att skapa
avfallsproblem av ämnen som i sin ursprungsmiljö antingen är nyttiga
eller harmlösa.

Vedaska kan användas till att förbättra/återställa buffringskapadtet och
näringsstatus hos mark som redan har försurats och utarmats av för hög
syradeposition. En sådan åtgärd bör följaktligen också förbättra
avrinningsvattnets kvalitet Slutligen kan asktillförsel förebygga riskerna
för en försämrad markstatus på grund av surt nedfall, dvs kanske
upprätthålla avrinningsvattnets kvalitet. Åtgärder med dessa syften kan
kallas vitaliseringsgödslingar.

Den aska som i första hand kan anses tillgänglig för återföring till
skogsmark är den som produceras vid bark- och vedeldade värmeverk och
industripannor. Vedaskan som produceras räcker inte till att balansera
den svenska skogsmarkens närings- och vätejonbudgetar om både
nuvarande syrabelastning består och konsekvent helträdsawerkning
tillämpas. Även om all aska skulle komma att återföras måste utsläppen
av försurande ämnen minskas kraftigt för att den svenska skogsmarken
inte ytterligare ska försuras. Alternativet är återkommande
kompensationsgödsling med andra medel eller kalkning (Anonym 1992).



1.2 Karakterisering av vedaska

Asktyper

Från stora förbränningsanläggningar av traditionell modell erhålles två
typer av aska som kan skilja sig något i sammansättning. Flygaskan följer
med upp med rökgaserna och samlas normalt upp i reningsutrustningen.
Bottenaskan hamnar i ugnens botten. Halterna av vissa tungmetaller, t ex
Cd, Pb och Zn, är normalt sett högre i flygaskan när båda asktyperna
produceras (Eriksson & Börjesson 1991). Bottenaska kan innehålla
slaggklumpar och rester av jord och grus som följt med bränslet från
skogen. En ugn med s k cirkulerande fluidiserande bädd producerar
nästan enbart flygaska (>95%). Proportionerna mellan ämnena i denna
aska bör därmed direkt motsvara innehållet i veden, bortsett från de
ämnen som helt eller delvis oxideras till gasform i förbränningen.

Kalkverkan och pH

Metallkanonerna i vedaskan föreligger i första hand bundna till alkaliska
anjoner som CO32", OH" och O2', men i viss mån även till neutrala
anjoner som t ex SO42* (Iiem m fl 1983). En vattenlösning med
uppslammad vedaska håller ett pH på 11-13 (Iiem m fl 1983; Bramryd &
Fransman 1985) och kalkverkan varierar mellan 20% och 35% CaO
(Eriksson & Börjesson 1991). Detta motsvarar en potentiell basverkan
(alkalinitet) på 7 -12 kekv OH* per ton vedaska, där de lägre nivåerna
representerar dåligt förbränd eller förorenad aska.

Ämnesinnehåll

Eriksson & Börjesson (1991) har gjort en litteratursammanställning av
ämnesinnehåll i vedaskor av varierande typ och ursprung från Finland
och Sverige. Därefter har de sammanställt en tabell med "normalvärden"
genom att ta bort de 25% högsta och 25% lägsta värdena för varje ämne
(tabell 1.1).

Tabell 1.1. Normala halter av några ämnen i vedaskor (8 till 37 st) av varierande typ och
ursprung frän Sverige och Finland (från Eriksson & Börjesson 1991).

fviktsprocenti fppml

Ca
Mg
K
P
B
Zn
Cd

21,2-33,0
2,0-3,5
2,2-6,2
0,7-2,2

0,02-0,03
0,05-0,20

5.2-19.2



I vedaska återfinns huvuddelen av de näringsämnesmängder som ingick i
bränslet. Askhalter och proportioner mellan ämnen skiljer sig något
mellan olika arter och olika delar av träd. De viktigaste orsakerna till
variation i ämnesinnehåll mellan olika askor är emellertid halt av
oförbränt, innehåll av föroreningar (t ex kisel från sandbäddar) och om
och i så fall hur stora förluster som orsakats av vattenbegjutning med
påföljande urlakning av askan. De lägre värdena i tabell 1.1 beror troligtvis
på en eller flera av dessa faktorer.

1.3 Frågor och problem

Upplösningshastighet

De flesta äldre försök som gjorts med spridning av vedaska i skogsmark
har gjorts med lös aska. De har visat på att de inledande effekterna kan bli
chockartade med t ex kraftiga pH-höjningar. Troligtvis ger lös aska också
till en början extra höga salthalter i markvätskan vilket i sin tur kan skada
markorganismer och växtlighet. Vidare är det möjligt att vissa
tungmetallhalter initialt kan bli höga om askan löses upp snabbt,
åtminstone om doserna är höga. Om den lösa askan sprids ojämnt kan det
lokalt leda till frätskador på vegetation. Ett fläckvis ökat pH kan leda till
ökad mineralisering och nitrifikation med näringsutlakning som följd. Ju
snabbare askan löses upp desto större är troligen risken att askans egna
näringsämnen lakas ut ur marken.

En studie av Fransman (1991) visar att pH-höjningen i humusskiktet
under första året kan bli hög, även vid en måttlig dos lös aska (2 ton ha-1).
Under påföljande år sjönk sedan pH-värdet tillbaka mot ett lägre värde,
dock fortfarande förhöjt jämfört med utgångsläget. En sådan utveckling
kan tyda på att en viss del av askans basverkan har "förlorats" genom
utlakning i en puls under en kortare tid. En lägre men mer uthållig pH-
höjning i grund- och ytvatten skulle sannolikt vara mer gynnsamt för ett
försurat ytvattenekosystem som påverkas av asktillförseln.

Torr lös aska dammar och våt lös aska klibbar lätt och klumpar ihop sig.
Det är därmed tekniskt svårt att sprida lös aska jämnt över ytan och på ett
arbetsmiljömässigt bra sätt. Genom att granulera eller pellettera askan kan
man undvika sådana problem och dessutom fördröja askans upplösning.
Det är emellertid dåligt utrett hur lång upplösningstiden kan bli för
ämnena i vedaskor av skilda kvalitéer med olika granulerings- och
pelletteringstekniker och tillsatser.

Vad som ska anses som en önskvärd upplösningstid beror på syftet med
asktillförseln. Om syftet är att upprätthålla en viss mineralnäringsbalans
och syra/basstatus på en helträdsawerkad men måttligt syrabelastad
mark, är det troligtvis önskvärt att upplösningen är utsträckt över flera



decennier, likt nedbrytningen av hyggesrester. Om syftet är att återställa en
försurad mark till en viss status eller förebygga en försämring kan en
snabbare upplösning önskas. Den bör då bero på syranedfallets storlek och
hur man bedömer riskerna för negativa effekter av sänkt pH i mark och
avrinningsvatten och av minskad mineralnäringstillgång. Om
huvudsyftet är att minska den pågående försurningen av ytvatten kanske
man inte vill höja markens pH alls (för att undvika risker för ökad
mineralisering och nitrifikation), utan föredrar att de buffrande ämnena
löses ut i takt med att det sura regnet faller. I sydvästra Sverige motsvarar
detta för närvarande ett behov av ca 3 kekv OH" ha"1 år.

Upplösningshastigheten måste vidare avpassas så att tungmetallhalterna
inte blir för höga i skogsmarken.

Långsiktiga effekter på syra/bas-status

Genom tillförsel av baskatjoner (Ca, Mg, K och Na) med vedaska byts väte
och aluminium ut på utbyteskomplexen i marken och basmättnadsgraden
höjs (Fransman 1991; Khanna m fl 199x). Det innebär att mark-pH och
buffringskapariteten höjs. Eftersom askans anjoner till största delen är
baser (O2", CO32*, OH*) bör dessa neutralisera en stor del av de utbytta väte-
och aluminiumjonerna, så att de senare inte lakas ut och sänker pH i
avrinningsvattnet. När askan är upplöst bör den ha bidragit till att minska
surheten och/eller eka buffringskapaciteten totalt i de ekosystem som har
påverkats av tillförseln. Askan kan dessutom påverka mineraliseringen i
marken, vilket i sin tur kan förändra vissa egenskaper, t ex
katjonbyteskapaciteten. Det behöver utredas var och hur och ungefär i
vilken takt tillförsel av granulerad vedaska påverkar de berörda
ekosystemens syra/basstatus.

Återföring av baskatjoner

Flertalet ämnen föreligger i askan som oxider. I kontakt med luftens
koldioxid sker en gradvis övergång från oxid- till karbonatform (Nömmik,
muntl.). Askspridningen återför näringsämnen till skogsmarken.
Kalcium, magnesium och kalium föreligger i växttillgänglig form främst
som utbytbara katjoner på utbyteskomplexen (minusladdade
markpartiklar) eller som fria joner i marklösningen (Ca2+, Mg2+ och K+).
Förluster sker via utlakning och biomassaskörd. Nytillskott sker främst
genom vittring av bergartsmineral, via atmosfärsdeposition eller rörligt
grundvatten från högre belägna områden. De ämnen som finns i
granulerad aska återförs till marken i takt med att de löses ut ur
granulerna, förutsatt att de inte lakas ut ur marksystemet. Var i marken
hamnar de olika ämnena och vilka är riskerna för utlakning?
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Effekter på fosfortillgängligheten

Fosfor (P) är mycket stationärt i ekosystemet i jämförelse med andra
ämnen. Ämnet saknar gasfas och förloras endast genom läckage som små
mängder lösligt, organiskt P, eller adsorberat på partiklar som förloras
genom ytavrinning. Vid helträdsutnyttjande ökar uttaget av P i organisk
form mer än tre gånger i jämförelse med skörd av endast stammar.
Betydelsen av markens organiska material för trädens P-försörjning är
inte helt klarlagd men de observationer som gjorts hittills tillmäter det
stor betydelse. I Hubbard Brook, ett lövskogsekosystem i nordöstra USA,
kom 85% av det årliga P-upptaget från humuslagret (Wood m fl 1984). I
sydvästsverige har trädtillväxten ökat på senare år pga ökat N-nedfall.
Man har också observerat minskande P-halter i barr, både och i relation
till N (Aronsson 1985). Ett ökat P-uttag i sydliga skogar borde kunna
minska den framtida tillgången av P mer än motsvarande ingrepp i norra
Sverige. Att skörd kan ändra det tillväxtbestämmande ämnet visade ett
försök på igenvuxna våtmarker i Nederländerna där upprepade uttag av
biomassa ändrade grästillväxten från N- iHl P-begränsad (Verhoeven and
Schmitz 1991).

Om helträdsutnyttjande minskar den framtida P-tillgången för träden, kan
i så fall P i v^daska kompensera för det bortförda, organiskt bundna
fosforn? Vedaska innehåller 0,5 - 3% fosfor av okänd tillgänglighet. Allt
tyder på att största delen är inte omedelbart tillgänglig för växtupptag
(Weber m fl 1985; Khanna m fl 199x). Situationen kan dock ändras på sikt.
Ökat P-upptag efter asktillförsel till sur mark har observerats för
eukalyptus (Richards and Charley 1983). P kan ha överförts från askan
men även indirekta effekter kan tänkas ha uppstått, t ex ökad P-
tillgänglighet genom ökad nedbrytning av det organiska materialet.

Effekter på kvävedynamiken

Nitrifikation är en process som påverkas av markens pH. En höjning av
pH kan leda till ökad nitratbildning. Ökad nitratbildning kan i sin tur leda
till ökade kväveförluster för systemet antingen i form av gasförluster (N2
och N2O) eller genom utlakning. Med tanke på vedaskas basiska
egenskaper finns det anledning att undersöka om askspridning kan leda
till ökad nitrifikation. Höjt pH kan även påverka kvävemineraliseringen
och därigenom tillgången på ammonium, vilket också har betydelse för
möjligheterna till nitrifikation (Haynes 1986).

Effekter på salthalten

Snabb upplösning av askan skulle kunna höja salthalten och därmed den
osmotiska potentialen i markvätskan till en nivå som har negativa
konsekvenser för de markorganismer som är beroende av vattenfasen i
marken.



Askan och tungmetallerna

Återföring av vedaska leder inte till ökad mängd tungmetaller i
skogekosystemet om mängden aska som återförs motsvarar askhalten i
den mängd biomassa som tagits ut. Däremot kan vitaliseringsgödsling
med aska komma att handla om större mängder än så. Om upplösningen
av askan är snabb kan man befara att halterna av olika tungmetaller
temporärt blir höga. I det aktuella pH-intervallet medför emellertid en
höjning av mark-pH att rörligheten för flertalet tungmetaller (Cd, Hg, Pb,
Zn) minskar. Det bör undersökas om askåterföring i något skede efter
tillförseln leder till ökade halter i mark och markvatten och i så fall till
ökat tungmetallupptag i växtlighet och djur.

Effekter på markens organismer

Mikroorganismer: Effekterna av granulerad aska på mikroorganismerna i
marken kan förväntas vara små i början men öka med askgranulernas
upplösning. Problemet när man ska studera mikroorganismer är att den
observerbara massan är tämligen konstant och det är i stället flödet genom
massan över tiden som är det intressanta. I dag finns inga erkända
metoder för att studera dessa flödens storlek. En ökad bakterieproduktion
borde dock kunna spåras i en ökning av mängden av de största
bakteriekonsumenterna, protczoer. Även protozoer är utsatta för
predation. En del av protozopopulationerna bildar motståndskraftiga
vilcystor, bl a som skydd mot torka. En ökad mängd protozocystor skulle
därför indirekt tyda på en ökad produktion av bakterier, i sin tur orsakad
av en ökad tillgång på lämplig kolkälla för bakterierna, t ex genom ökad
nerbrytning av det organiska materialet eller genom ökad koltillförsel från
rötterna.

Enchytraeider: Det är väl känt från tidigare undersökningar i
gödslingsexperiment att enchytraeider (småringmaskar) är känsliga för
höga saltkoncentrationer i markvätskan (Lohm m. fl. 1976, Heungens
1980). Enchytraeidsamhällets sammansättning är vidare beroende av bl.a.
mark-pH (Stånden 1982). Enchytraeider utgör en dominerande andel av
djurbiomassan i barrskogsmark. Eftersom de reagerar jämförelsevis snabbt
kan de användas som indikatorer på miljöförändringar i marken.

Daggmaskar: I barrskogsmark finns normalt ett par arter daggmaskar som
lever ytligt i förnan och den övre delen av humusen. I sur skogsjord är
populationstätheten av dessa maskar låg, men efter kalkning har antalet
ökat (Persson 1988). Om askbehandling leder till en höjning av mark-pH
kan detta i sin tur ge en större daggmaskpopulation. Beroende på förnans
sammansättning, om det t. ex. finns inslag av lövförna, kan även
artsammansättningen av daggmaskar tänkas bli påverkad, så att grävande
daggmaskarter kan etablera sig (Edwards & Lofty 1977). Detta skulle i sin
tur på lång sikt leda till mer eller mindre långtgående förändringar i
markprofilens utseende och växtnäringsomsättning.
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2. Material och metoder

De frågor och problem som presenterats i föregående avsnitt har
undersökts med olika ansatser och med olika grad av upplösning i
studierna.
-1 avrinningsområden undersöks askans långsiktiga effekter som
integreras i yt- och markvatten från ett större område. I anslutning till
dessa är också lysimeterexperiment anlagda för studier av askans effekter
på mark- och markvattenkemi.
-1 parcellförsök med upprepningar i fält görs undersökningar, på längre
eller kortare sikt, av specifika effekter på mark, markorganismer och träd,
av askan.
-1 laboratorieexperiment undersöks under så renodlade förhållanden som
möjligt askans effekter på särskilda processer i marken.

2.1 Vedaskor använda i försöken

Askgranuler till försöken har producerats vid tre olika tillfällen. Eftersom
deras kvalitet och därmed deras effekter på ekosystemen har/kan ha skilt
sig åt, har vi valt att klart redovisa vilken aska som är använd i olika
sammanhang. De är namngivna efter de år de granulerades.

Askaffl var en granulerad flygaska som härörde från det fliseldade
värmeverket vid kärnsjukhuset i Skövde. Ugnen var av typen fast
snedrost. Halten oförbränt var hög. Vid granuleringen blandades askan
med 1% Va flex (kaldumlignosulfat) och 1% cement. Granulerna blev
förhållandevis mjuka och porösa.

Aska£9 var en granulerad flygaska som kom från en fliseldad
värmeverksugn i Eskilstuna. Ugnen hade en sk snabbfluidiserande bädd
av sand. Vid granuleringen tillsattes 4-5% cement. Detta gav antagligen
ingen större effekt på hårdheten eftersom välförbränd aska har goda
härdningsegenskaper i sig själv (Falk, mun ti.). Askans kiselinnehåll var
mycket högt, vilket tyder på att sand från sandbädden hade förorenat
askan. Börjesson (1992) har mätt kalkverkan i ospridd Aska:89 till ca 28%
CaO eller 10 mekv OH~ per gram aska. Dessa granuler var hårda och
kompakta.

Aska.Sl hade samma ursprung som Aska:89. Enligt analysen hade den ett
något lägre kiselinnehåll men högre fosforhalt (tabell 2.1). Aska:91 fick
inte någon cementtillsats vid granuleringen. De två Eskilstuna-
omgångarna skilde sig inte på något syn- eller kännbart sätt.
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Tabell 2.1 Ämnesinnehåll i askor som använts i försöken - stickprovsvården. Analyserna har
utförts på SGAB Analys i Luleå (upplösningsmetodik: Aska:88 - HF/HCIO4; Aska:89 och
Aska.-91 - LJBC>2-smålta). [viktsprocent].

Ca Mg K Na P Zn Si oförbrant
Aska:88 10 0,9 5.2 0,3 0,9 0,2 - 53
Aska:89 14 1,5 4,1 1,3 0,8 0,1 24 4,5
Aska:91 16 1,6 4,0 0,9 2,2 0,1 22 8,5

Aska:88 innehöll 21 ppm Cd och Aska:89 innehöll 6 ppm Cd.

22 Askgranulemas egenskaper

Utskakningsförsök

För att få ett begrepp om vedaskegranulernas möjlighet att bidra till
växtnäringsutbudet på kort sikt gjordes ett extraktionsförsök. Fem gram
granuler skakades 300 minuter med 200 ml av antingen destillerat vatten
eller 0,5 M ammoniumacetatlösning som stäUts till pH 4,2 (markens pH)
med ättikssyra efter asktillsatsen. Det sistnämnda förfarandet används vid
analys av växttillgängliga näringsämnen i jord.

Upplösningsförsök

För att få en uppfattning om askgranulemas beständighet och med vilken
hastighet olika ämnen lakas ut ur askan har ett fältförsök i maj 1990 lagts
ut i anslutning de fyra askparcellerna i Skogaby (se 2.4). Askgranuler
(Aska:89) av varierande storlek (0,1 - 4,7 g) torrviktsbestämdes, en och en,
efter torkning i ett dygn i 105°C. De placerades ute vid respektive
askparcell i koordinatsystem bestående av nät med maskstorleken 6x6 cm.
På så sätt kan varje enskild granul lokaliseras. Varje höst och vår plockas
ett visst antal av dessa granuler in. Askgranulernas enskilda torrvikt
bestäms på nytt och ett parcellmedelvärde beräknas utifrån medelvärdet
för varje parcell. Materialet storleksindelas sedan parcellvis i 0 -1 g, 1 - 2 g,
osv. och dess kemiska innehåll analyseras efter upplösning i koncentrerad
salpetersyra och perklorsyra med ICP (Inductivity Coupled Plasma). Dessa
analyser av innehållet är ännu inte klara.
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23 Avrinningsomiådes- och lysimeterstudier i Bjuråker

Avrinningsområdesstudierna och lysimeterförsöken i Bjuråker syftar till
att studera granulerad vedaskas effekter på markvattens och avrinnande
ytvattens pH, ämneskemi och salthalter under en lång tid efter tillförseln.
De ger en därmed en bild av granulerad askas effekter på utlakning av
olika ämnen samt hur asktillförseln påverkar olika markskikt och
ämnestransportema mellan dessa.

Avrinningsområdesstudier i Bjuråker

Tre avrinningsområden, belägna ca 2 mil norr om Bjuråker i norra
Hälsingland (300 - 400 m ö h), har studerats sedan 1977 med avseende på
avrinningsvattnens mängd och kemi (för beskrivningar, se Rosén 1982).
Avrinningen mäts kontinuerligt och vattenprover för pH-, konduk-
tivitets- och ämnesanalyser tas varannan vecka året runt. Vintern
1980/1981 avverkades två av områdena. Sniptjärn (40 ha) helträds-
awerkades på 90% av arealen och Kullarna nedre (160 ha)
stamawerkades till 75%. Det tredje området, Kullarna övre (40 ha),
förblev oawerkat. Kullarna övre och nedre bildar tillsammans ett
avrinningsområde, Kullarna övre+nedre (200 ha), som följaktligen är
avverkat till 60%.

Under försommaren 1989 spreds 1 ton per hektar av Aska:89 över det
plantskogsbevuxna Sniptjärnsområdet. Senhösten 1991 gjordes en ny
spridning, denna gång med 2 ton ts Aska:91 per hektar. Spridningarna
utfördes med helikopter. Före, under och en kortare tid efter
spridningarna mättes pH och konduktivitet i det avrinnande vattnet med
täta intervall.

Ett 1,5 ha stort område på Sniptjärn har markprovtagits höstarna 1988,
1989 och 1990. En förnyad markprovtagning ska ut/öras hösten 1992.1
markprovtagningen har förmultningsskiktet (F) delats i en övre del, F:l
och en nedre, F:2. Blekjordsskiktet (E) har behandlats likadant. (Förklaring
av skiktbeteckningar, se nedan.)

Lysimeterförsök i Bjuråker

Nio markproppar av vardera tre olika längdklasser fördes så ostörda som
möjligt över till PVC-rör (diameter=20 cm) med anpassade längder och
med perforerade bottenplattor (figur 2.1). Perkolationslysimetrarna
installerades utomhus i markhöjd i början av juli 1988. Försöksplatsen
var belägen på 360 m ö h ca 2 mil öster om avrinningsområdena (se ovan).
Markpropparna togs upp på Sniptjärnsområdet och hade jordarten sandig-
moig morän, och jordmånen podsol. De var beväxta med framförallt
kruståtel, men även mossa och örter.
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* Humuslysimetrarna innehöll skikten S (bottenvegetation+förnaskikt)
och F (förmultningsskikt) och var mellan 4 och 10 cm långa.

* Blekjordslysimetrarna innehöll S, F, Ai (övergång humus/blekjord) och
E (blekjord) och varierade mellan 10 och 14 cm i längd.

* Rostjordslysimetrarna var samtliga 35 cm långa och innehöll S, F, Ai, E,
samt B (rostjord) och B/C (övergång rostjord/underlag).

Behandlingarna för varje längdklass var kontroll, lågdos och högdos.
Antalet upprepningar var tre.

Behandlingsscheman:

Lågdos (1+1 ton aska ha*1):
* Behandling I: I juli 1988 applicerades ask- och kvävegranuler på
lysimetramas markyta i en dos som motsvarade 1 ton ts Aska:88 samt 50
kg Skog-AN-kväve per hektar.
* Behandling II: I april 1990 las en förnyad dos askgranuler på
lysimetramas markyta. Den motsvarade 1 ton ts Aska:89 per hektar

Högdos (2+3 ton aska ha*1):
* Behandling I: I juli 1988 applicerades ask- och kvävegranuler på
lysimetramas markyta i en dos som motsvarade 2 ton ts Aska:88 samt 50
kg Skog-AN-kväve per hektar.
* Behandling II: I april 1990 las en förnyad dos askgrr.iuler på
lysimetramas markyta. Den motsvarade 3 ton ts Aska:89 per hektar

Mätning och provtagning av uppsamlat vatten gjordes i genomsnitt en
gång i månaden under den tjälfria säsongen varje år. Senhösten 1991
avslutades försöket och markpropparna togs in för analys. I resultat-
diagrammen från lysimeterförsöket är enheten på y-axeln normalt mg per
lysimeter. Det kan räknas om till kg per hektar genom att multipliceras
med 0,36.

Figur 2.1 Humustysimeter installerad i falt (förklaring av skiktbeteckningar.se texten).
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Kemiska analyser

De resultat som redovisas i denna rapport grundar sig på följande
analyser:

I avrinnings- och lysimetervatten mättes konduktivitet och pH direkt.
Halter av Ca, Mg, K och Na analyserades på atomabsorptionsspektro-
fotometer (atomabs.). Halter av SO4-S, PO4-P, NO3-N och Cl analyserades
på jonkromatograf. NHj-N-innehall analyserades med FIA (Flow
Injection Analyzer) liksom total-N och total-P efter oxidation. Halter av
Cd, Zn och Al bestämdes med grafitugn hos ett urval av vattenproverna.

S-, F- och Ai-skikt frystes och maldes före analys och mineraljords-
proverna (E och B) torkades och siktades. I markskikten i lysimeterkärlen
bestämdes pH(H2O) efter försökets avslutning. I markprover från
Sniptjärns avrinningsområde bestämdes pH(H2O) samt innehåll av
utbytbara katjoner. Ca, Mg och K extraherades med 1 M NH4CI, liksom Na
i humusproverna. Al och H extraherades med 1 M KQ, liksom Na i
mineraljordsproverna. Extraktens metallkatjonhalter (Ca, Mg, K och Na)
analyserades på atomabs. och aciditet hos Al och H bestämdes genom
titrering. När basmättnaden bestämdes bestod täljaren av nämnda
metallkanoner.

2.4 Parcellförsök i Skogaby, Asa och Flakaliden

För att undersöka 1) vedaskans effekt på markens aciditet, basmättnad och
förråd av baskatjoner och 2) kopplingen mellan askans tillväxteffekter på
träden under några olika förutsättningar och de markbiologiska
mekanismerna bakom dessa tillväxteffekter har behandlingsled med
vedaskgödsling anslutits till nyligen startade vitaliseringsgödslings- resp
näringsoptimeringsförsök i Skogaby, Flakaliden och Asa.

Samtliga tre fältförsök är parcellförsök med fyra upprepningar, som lagts
ut i randomiserade block (Skogaby) eller totalrandomiserats (Flakaliden
och Asa). Behandlingar som vi utnyttjar för jämförelser är i Skogaby:
vitaliseringsgödsel (Skogvital 2x500 kg ha*1 år1 , behandlat 1988 och 1989),
vedaska (3,2 ton ts ha'1 Aska:89 tillförd 1989), kontroll (övriga
behandlingsled som ingår i Skogaby-försöket är ammoniumsulfat,
bevattningsgödsling, bevattning, torka+anunoniumsulfat,
torka+vitahseringsgödsel och torka) och i Flakaliden och Asa: fastgödsel
(fullgödselbehandling), vedaska+N (motsv. 3,2 ton ts ha'1 Aska:89 (se
nedan) + SkogAN i samma dos som fastgödselledet), kontroll (övriga
behandlingsled som ingår i Flakaliden och Asa är näringsbevattning,
bevattning och torka). För detaljerade beskrivningar av försöken hänvisas
till "The Skogaby Project. Project description 1990, SNV" och till Linder
och Flower-Ellis (1991).
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Försöksområdena kan karaktäriseras på följande sätt:

Skogaby i Halland representerar områden med hög kvävebelastning där
askan kan vara ett alternativt vitalgödselmedel. När aska återförs som
kompensation för skogbränsleuttag i områden som detta behöver den inte
kompletteras med kvävegödsling. Skogaby askgödslades i månadsskiftet
juni-juli -89 med 3,2 ton ha"1 Aska:89.

Flakaliden i Västerbotten är ett område som inte har någon påtaglig
kvävedeposition. Detta försök har därför i samband med askgödslingen
även fått ett tillskott av kvävegödsel. Flakaliden fyller även rollen som
nordlig, biologiskt långsammare, jämförelsepunkt i vår studie. Flakaliden
äskades i juni -88 med 1,2 ton ha*1 Aska:88 och i slutet av juni -89 med 2,4
ton ha'1Aska:89 och kan därmed anses ha fått en total dos som motsvarar
den (3,2 ton ts ha'1 Aska:89) i de båda andra försöken. I Flakaliden
kompletteras askan med N-gödsel i samma dos som fastgödselleden i
experimentet får (75-100 kg N ha"1 år1). För att undvika ammoniakavgång
gjordes kvävegödslingen före askgödslingen och med ett ordentligt regn
mellan de två behandlingarna.

Asa i Småland tjänar dels som sydlig, biologiskt snabbare, jämförelsepunkt
till Flakaliden, dels som jämförelse till Skogaby då området är klimatiskt
likartat men vad gäller kvävedeposition betydligt mindre utsatt. Asa
äskades i månadsskiftet juni-juli -89 med 3.2 ton ha'1 Aska:89 och N-
gödslas efter samma schema som fastgödselleden i experimentet (75-100 kg
N ha-* årl).

Våra insatser i de här fältexperimenten är inriktade mot studier av
växtnäringsämnenas omsättning och transport i marken och upptaget av
växtnäringsämnen i träden. Vidare genomförs specialstudier (se nedan)
av markbiologi och markprocesser. Material från fältförsöken utnyttjas i
våra laboratoriestudier av askans effekter på markprocesser.
Uppläggningen av undersökningsprogrammet för mark och trädvariabler
följer den som gäller för fältförsöken som helhet I samtliga försök
utnyttjas dock alla fyra behandlingsupprepningama för de
undersökningar som görs vad gäller vedaska. Askparcellerna ligger inom
respektive försöks ursprungliga försöksområde och översiktlig
beskrivning av marktillståndet före askningen finns liksom data från
inmätningar av träden på parcellerna. Skogaby och Flakaliden har
undertryckslysimetrar för markkemiska undersökningar satts ut. I
Skogaby har grundvattenrör satts ut. I Asa har hittills inga installationer
gjorts.
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Programmet för den kontinuerliga uppföljningen av vedaskans effekt på
marktillstånd och trädtillväxt genomförs i samarbete med forskare inom
respektive gödslingsförsök och omfattar följande undersökningar;
Mark
- Lysimeterstudier av transporten av växtnäringsämnen genom marken.
- Ärlig markkemisk provtagning med bestämning av aciditet, katjons-
utbyteskapacitet och basmättnad i marken.

Trädtillväxt
- Årlig bestämning av höjd- och diametertillväxt.
- Bestämning av årligt fömafall.
- Årlig analys av näringsinnehåll i barr.

2.5 Fosfortillgänglighet och mikroorganismer

Effekten av asktillförsel på fosfortillgången för träden beror troligen på
utgångsläget i marken. På nordliga lokaler är trädtillväxten starkt
begränsad av kvävetillgången och P-tillgången är god relativt kvävet. I
södra Sverige med ett högre kvävenedfall och mer näring bunden i
biomassa, så kan situationen ändras. Undersökningen av askans effekt på
fosfortillgängligheten koncentrerades därför till Skogaby nära västkusten
med ett årligt N-nedfall på 20-30 kg ha'1. Olika parametrar relaterade till
trädens fosforförsörjning undersöktes över tiden i ett led där 4 ton
granulerad aska tillförts i juli 1989. Askledet har jämförts med
vitaliseringsledet (alla näringsämnen utom N), eftersom det har
föreslagits att aska också skulle kunna användas i vitaliserande syfte.
Vitaliseringsbehandlingen startade ett år före asktillförseln och fick sitt
gödsel tillfört under 2988 och 1989.

För att undersöka granulerad askas effekt på markens fosfortillgänglighet
har flera metoder använts:

Nylonpåsar med anjonbytare (Lundeli 1989) skars ner snett i humuslagret
i december 1990 och togs upp i april 1991. Under icke växtsäsong minskar
konkurrensen från rötter och mikroorganismer och en ökad P-tillgång
skulle kunna upptäckas genom ett ökat P-innehåll i jonbytarpåsarna.

Sur fosfatasaktivitet (Tabatabai och Bremner 1969). Sura fosfataser är
enzym som produceras främst av växtrötter och svamp för frigörelse av
markens organiska fosfor. Mängden ökar vid ökat behov av P.

Biotest med radioaktivt fosfor och rubidium (Harrison m fl 1990, Jones
rn.fl., 1987)). Färska rena rötter doppas ner i en lösning som innehåller 32P
respektive ^Rb som analog för kalium. Mängden upptaget P i roten under
en viss tid ger ett relativt mått på trädets behov av P resp. K.
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P i mikrobiell biomassa (Brookes m fl 1982). Genom att döda den
mikrobiella biomassan i ett jordprov med kloroformångor (fumigering),
extrahera fram P ur jorden och sedan dra bort värdet för extraherbart P i
ofumigerad jord, kan man bestämma mängden fosfor i
mikroorganismerna. Man anser att dessa är en viktig källa/sänka för P och
att förändringar i systemet först kan upptäckas i denna pool.

Växttillgängligt P (Oisen och Sommers 1982). Värdet för ett ofumigerat
jordprov extraherat med 0,5M NaHC03 kan ses som ett mått på
växttillgängligt fosfor.

Protozoer antalsbestämdes med en indirekt "most probable number"
metod (Darbyshire m fl 1973), som utförs med 2-stegsspädning i
mikrotiterplattor med Aeromonas sp som födobakterie.

2.6 Kvävedynamik - laboratorieförsök

I en serie laboratorieförsök har granulerad vedaskas effekter på markens
kväveomsättning och framförallt dess effekter på nitrifikation undersökts.
I försöken har markmaterial från Skogaby i Halland och Flakaliden i
Västerbotten efter behandling (tabell 2.2) inkuberats på laboratoriet under
sex månader till ett år. För att kunna se både omedelbara behandlings-
effekter och eventuella långsiktiga effekter har tre av försöken utförts på
obehandlad jord som behandlats på laboratoriet och det fjärde på
fältbehandlat material. I Skogaby I ingick en serie med granplantor och en
utan.

Den fältbehandlade jorden som använts i Skogaby m samlades in i maj
1990, knappt ett år efter behandlingen med aska och två år efter
vitaliseringsgödslingen. Inga askgranuler fanns kvar i det material som
sedan inkuberades på laboratoriet.

Följande kemiska variabler undersöktes med jämna mellanrum under
försökets
gång:
* NH4-N och NO3-N, extraktion i 1 M KC1, analys på FIA (Flow Injection

Analysis)
•pH(H2O)
* konduktivitet
* CO2-avgivning mättes på gaskromatograf (ej i försöket med granplantor),
ger ett mått på mikrobiell aktivitet.
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Tabell 2.2 Behandlingar och doser i de fyra olika laWörsoken.

Behandting

Försök

labbehandlat

Skogaby 1

humus/min, jord

rum/min med

gran

Flakaliden

humus

Skogaby II

humus

fäHbehandlat

Skogaby III

föma

humus

min.jord 0-5 cm

Kontroll

X

X

X

X

X

X

X

Aska:89

3.21 ts ha'1

X

X

X

X

X

X

X

Aska:89 AN

3,21 ts ha'1 100kgNha-1

AN

100 kq N ha-1

X

X

X X

X X

Skogvital

2x0,51 ha-1

X

X

X

n

5

5

4

4

4

4

4

Vid start och slut av försöket bestämdes basmättnad, totalkväve och
totalkol i försöksmaterialet. I Skogaby I bestämdes även innehållet av Cd,
Zn, Fb och Cr i jorden. Granplantorna mättes, delades upp i fraktioner och
vägdes efter torkning. De olika fraktionernas innehåll av kol och kväve
bestämdes för att kunna utnyttjas vid en senare budgetberäkning.

2.7 Markfauna

Enchytraeider

I de tre parcellförsöken har enchytraeidpopulationen provtagits en gång
per år, om hösten; 4 jordprover (4,5 cm diam., 15 an djup) per parcell har
delats upp i 5 cm skikt för extraktion av enchytraeider med våttrattsteknik
(O'Connor 1962). De framtagna enchytraeidema har sedan slagits samman
till ett prov per parcell och skikt för statistisk bearbetning av resultaten.
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Daggmaskar

Provtagningar för att undersöka daggmaskpopulationens storlek och
artsammansättning gjordes i de tre parcellförsöken under hösten 1991.
Från 4 markprover (20 cm diam., ner till mineraljorden) per parcell
extraherades daggmaskar med Tullgren-metodik. För vidare bearbetning
slogs delproverna från en parcell samman.

2.8 Kadmium i mark, bär och enchytraeider

Mark

Analys av exrraherbart kadmium (Cd) ingår bland de analyser som görs
vid de markkemiska revisionerna av parcellförsöken. (Cd i markvatten, se
2.3.). Vidare har totalhalter Cd i forna och humus analyserats med
grafitugnsteknik ock atomabsorptionsspektrofotometer vid ett par
tillfällen i samband med enchytraeidprovtagningar (se nedan).

Bär

Cd-halten har bestämts i lingon resp. blåbär som samlades in på
fältförsöket i Flakaliden i oktober 1991. Bären samlades in längs
diagonalerna i parcellerna. Efter frystorkning av bären gjordes Cd-analys
med grafitugnstel-nik och atomabsorptionsspektrofotometer.

Enchytraeider

Cd-halten i enchytraeider av arten Cognettia sphagnetorum (Vejd.) har
bestämts på delprover från det material som samlats in för
populationsskattningarna av enchytraeider (jfr. nedan). Cd-analyser med
grafitugnsteknik och atomabsorptionsspektrofotometer har utförts på
enskilda frystorkade maskar som dessförinnan förvarats levande i
destillerat vatten under 5-10 dagar så att tanninnehållet tömts. Analys av
8-15 maskar per parcell utgör underlaget för det parcellmedelvärde, som
använts för vidare statistiska beräkningar inklusive variansanalys.
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3. Resultat och diskussion

3.1 Askgranulemas upplösning

Utskakningsförsöket

Extraktion av askgranuler med vatten frigjorde ca 20% av deras kalium-
och 0,5% av deras kalciuminnehåll (tabell 3.1). Endast en liten del är alltså
direkt tillgänglig för utlakning. Med ammoniumacetatlösningen
extraherades 34% av askans K, 81% av Ca, 57% av Mg och 20% av P. Vad
som i praktiken blir växttillgängligt när askan löses upp i fält beror på om
och hur ämnena fastläggs i marken. Det är speciellt svårt att bestämma F-
leveransen eftersom frigjort P kan reagera med likaledes frigjort Ca och
bilda svårlösliga föreningar (Khanna m fl 199x). Extraktion tillsammans
med en jonbytare som samlar upp P vartefter det frigörs men också
successiva utskakningar med stora mängder extraktionsmedel kan ge mer
korrekta värden.

Tabell 3.1. Mängden näringsämnen (kg ha-i) tillförda i Vitalitetsbehandlingen" och den
granulerade askbehandlingen i Skogaby. Oe två översta raderna ger totala mängder.
Huvudparten av näringsämnena i SkogVital var i lättlöslig form, medan bara en liten del av
näringen i askan var vattenlöslig. De mängder som extraherades med 0.5M ammonuimacetat.
ställd tin pH 4,2 efter asktillsats, ansågs vara växttillgangliga.

P K Ca Mg S_

SkogVital 48 43 218 46 75

Vedaska

Extraherbart i vatten

Växttfnaänalkit

25

0

5

129

24

44

448

2

364

47

0

27

9

nd

nd

Upplösningsförsöket i Skogaby

Askgranulerna i upplösningsförsöket i Skogaby har under tiden maj 90 till
juni 92 minskat i medeltal 2,6% i vikt (figur 3.1). Viktsminskningen hos
de enskilda granulerna varierar mellan 0,3% och 6,5%. Det verkade inte
finnas något samband mellan askgranulemas storlek och deras förändring
i vikt
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Figur 3.1 Viktsförändring hos askgranuler under två år i fält. (n-3, medelvårdetS.E.)

Bjuråkersförsökea

När lysimeterförsöket i Bjuråker avslutades och lysimetrarna togs in för
uppdelning och analys, plockades S-skiktet noggrannt på kvarvarande
granuler som låg nerbäddade i bottenvegetationen (mossa eller grässvål).
Av den mörkfärgade (kolrika) Aska:88 hittades mindre än 5% av
askdosens ursprungsvikt och av Aska:89 återfanns i genomsnitt 80% av
ursprungsvikten. Det är dock möjligt att plockningen trots allt inte var
fullständig.

Från utlakningsmätningarna beräknades att Aska:88 under ett och ett
halvt år orsakade en extra utlakning från humuslagret, av ämnen som
direkt eller via jonbyte bör bero av askan. Den beräknades motsvara 15%-
20% av askdosens vikt (främst K, Ca, Mg, S och Q), a kapitel 3.3 redovisas
fördelningen mellan ämnena.) Motsvarande extra utlakning från
humuslagret under två år efter behandling med Aska:89 beräknades till
5%-8% av askdosens vikt (främst K, S och Q). En bättre uppskattning av
upplösningshastigheten i deta försök kommer att kunna göras när
analyserna av innehållet i lysimetramas markskikt är slutförda. Si har
inte mätts i detta försök.

En annan uppskattning har gjorts av Börjesson (1992). Han bestämde
återstående halter av olika ämnen i Aska:89 som legat ute i två år (två
vegetationssäsonger och två snövintrar) på Sniptjärns avrinningsområde.
De ämnen vars halter hade förändrats påtagligt jämfört med ospridd aska
var K, Na, S, Cl och Si. Utgångsvikten hos de inplockade granulerna var
okänd, men genom att anta att inget järn har lämnat granulerna,
uppskattade Börjesson att cirka 7% av ursprungsinnehållet hade lämnat
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Aska:89-granulema efter två år. Karbonatisering och upptag av
humusämnen hade motverkat en viktsminskning hos Aska:89 enligt
Börjesson. I samma försök påvisade han en lika låg upplösninghastighet
hos en annan Eskilstunaaska, som granulerats utan cement. Hos en tredje
aska från Eskilstuna, som granulerades med 6% melass och 2%
natriumlignosulfat, verkade upplösningen ha gått betydligt snabbare.
Framförallt hade även Ca- och Mg-halterna sänkts med flera tiotals
procent i askan. Dessa granuler var i genomsnitt mindre och hade legat
ute ett år längre än Aska:89, men dessa två faktorer förklarar knappast hela
skillnaden.

Slutsatser

Skillnaden mellan den uppmätta (långsamma) upplösningshastigheten
av Aska:89 i Skogaby och den indikerade (snabbare) upplösningen av
samma aska på lysimetrarna i Bjuråker är påfallande. Om inte hela
skillnaden beror på att inplockningen var ofullständig i lysimeterförsöket,
kan en tänkbar förklaring vara att lysimetersgranulerna legat under snö
en vinter (fuktig miljö med lågt pH) och en annan att de har legat
nedbäddade i en bottenvegetation av mossa. I Skogaby finns ingen eller
mycket lite markvegetation.

Askans förbränningsgrad och/eller tillsatser har stor betydelse för den
granulkvalitet som erhålls vid en enkel granulering och därmed även för
upplösningshastigheten. Den välförbrända Eskilstunaaskan (Aska:89) har
utan tillsatser givit granuler som löses upp mycket långsamt. Troligtvis
kommer upplösningen att ta över tio år. Även en relativt dåligt förbränd
aska ger granuler som inte löses upp på flera år. Det torde på sikt vara
möjligt att utforma granuler som löses upp med en önskad hastighet.

Både från porösa och från hårda granuler löses neutralsalter ut relativt
snabbt (t ex K2SO4 och KC1).

Att studera mera

• Med vilken hastighet löses olika ask- och granultyper upp i olika
miljöer? Hur viktiga är olika omvärldsfaktorer som t ex mark-pH,
markvegetation och klimat för upplösningshastigheten?
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3.2 Effekter på markens syra/basstatus

Bjuråkersförsöken

I markvattnet som samlades från humusskikten med perkolations-
lysimetrar i Bjuråker fanns en tendens till en temporär pH-sänkning i
ask/kväve-leden under hösten 1988 efter behandling I (figur 3.2). Därefter
jämnas skillnaderna ut. Efter denna behandling fanns det också en
liknande, men svagare, tendens till kortvarig pH-sänkning hos blek- och
rostjordslagrens vatten. Behandling II med Aska:89 våren 1990 ger en
antydan till förnyad pH-sänkning i humusvattnet. Tendenserna i övrigt är
oklara.

Sänkningen av pH kan tolkas som en effekt av att det främst var
lättlösliga neutralsalter (t ex sulfater och klorider) som lakades ut i början.
Katjoner från askan bytte ut vätejoner i marken som inte neutraliserades
av en basisk anjon (02-/ CQ32', OH"). Det bör då ha inneburit att
basmättnaden har ökat och därmed också markens buffringskapacitet.
Efter detta törsta skede förväntade vi oss att askans basverkan skulle börja
ge effekt i form av ett förhöjt pH i i askledens markvatten jämfört med
kontrollens, vilket inte skedde under de tre och ett halvt år försöket pågick
(figur 3.2). Förklaringen kan vara att det har skett någon form av
anjonbyte i ytskiktet av humuslagret så att basverkan har stannat ytligt
och neutrala anjoner har följt med de utlösta katjonerna nedåt i profilen,
där en del av dem byts mot vätejoner. En sådan effekt kan fördröja den
pH-höjning i markvattnet som rimligtvis bör följa så småningom och har
angivits som möjlig förklaring när liknande tendenser till sänkt
markvatten-pH i kalkningsförsök har noterats (Nohrstedt 1992). I
kalkmedel har i princip alla tillsatta anjoner basisk verkan.

Resultaten från pH-mätningarna i markskikten efter lysimeterförsökets
avslutning indikerar att askans basverkan stannar ytligt, åtminstone
under de första åren efter behandling (figur 3.4). Det finns dock en svag
tendens till att askan har höjt mark-pH i hela markprofilen.

Under båda askspridningarna över avrinningsområdet Sniptjärn
försommaren 1989 och senhösten 1991 steg pH omgående från drygt 6 till
drygt 7 i avrinningsvattnet, för att sedan sakta sjunka tillbaka under
påföljande dagar. I analysvärdena från de reguljära provtagningarna (var
14:nde dag) efter 1989 års spridning i slutet av maj är det, under sommaren
och hösten samma år, svårt att urskilja någon effekt jämfört med
referensområdet (figur 3.3). Den pH-höjning som båda områdenas
bäckvatten uppvisar då är troligtvis en följd av att grundvattenståndet var
mycket lågt. (Dammen hos det skogklädda Kullarna övre torkade helt ut
under några veckor.) En större andel av vattnet härör då från mineraljord
där buffring sker (se t ex Ramberg 1981). Kanske redan från och med år
1990/ om än tydligare efter den andra spridningen (2 ton AskaSl ha*1) som
genomfördes i slutet av oktober 1991, pekar trenden på att Sniptjärns
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avrinningsvattens pH har höjts några tiondelar, så att det nästan
konsekvent håller ett högre pH-värde än Kullarnas vatten (figur 3.3).
Denna effekt kommer att testas statistiskt när tidsserien blivit något
längre.

Det finns en tendens till höjning av basmättnadsgraden i humusskiktet på
det provtagna området i Sniptjäms avrinningsområde (figur 3.5).

pH I lysimetervatlen

•t
II.1

Hgur 3.2 pH i markvatten insamlat med perkolationslysimetrar i Bjuråker under tjalf ri säsong
under perloden juli 1988 • okt 1991.
I. Jutt-88 - Aska£8:1 tonma (+50 kg N/na) resp. 2 ton/na (+50 kg/ha)
II. april-90 • tillaggsdos med Aska£9: +1 tonma resp. +3 tonma
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1986 1987 1988 1989 1990 1991

Avrinningsområde Kullama —— Sniptjåm

Figur 3.3 pH i avrinningsvatten från Sniptjäm och Kullama nedre+övre. Askspridning över
Sniptjarn:
A. maj-89 - Aska:89:1 ton/ha B. okt-91 • AskaSI: 2 ton/ha

pH (vatten) i lysimetermarkens skikt

Rgur 3 4 pH(H2O) i markskikten efter avslutning av lysimetertörsöket i Bjuråker (ej
humuslys.) S • E: n-6, B • B/C: n-3
1+1 ton/ha lågdos: 1 ton Aska:88+50 kg N/ha (juli-88) +1 ton Aska:89/ha (april-90)
2+3 ton/ha högdos: 2 ton Aska:88+50 kg N/ha (juli-88) + 3 ton Aska:89/ha (april-90)
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Basmåttnadsgrad

Figur 3.5 Basmåttnadsgrad i markskikt på 1,5 ha provyta på Sniptjåms avrinningsområde.
1988 - före spridning; 1989 respektive 1990-3 månader respektive 15 månader efter
spridning av 1 ton Aska:89 per hektar

Slutsatser

Resultaten från samtliga våra försök, laboratorieexperiment såväl som
parcell- och avrinningsområdesförsök i fält, tyder på att behandling med
hårda askgranuler i doser på upp till 3-4 ton per hektar endast ger liten
effekt på pH i marken under de första åren efter spridning. Den största
noterade effekten har skett i ytskiktet av humusskiktet Det finns dock en
klar tendens att askbehandling ökar basmättnadsgraden i hela
humusskiktet redan inom ett år. Fortsatt påverkan är att vänta eftersom
askan ännu bara till liten del lösts upp (jfr. 3.1).

En inledande utlakning av neutralsalter kan medföra pH-sänkning i
utlakningsvattnet från fastmark. Detta utbyte bör ha givit en motsvarande
höjning av buffringskapaciteten genom en höjning av basmättnads-
graden. Den omedelbara pH-höjning som uppmättes i avrinningsvattnet
under och dagarna efter spridningen berodde troligtvis på basverkan hos
granuler som hamnade i bäckar, diken och mark där grundvattenytan når
markytan (utströmningsområden) där upplösningen går snabbare. För
avrinnande ytvatten är det därför troligt att en puls av surare vatten från
fastmarken helt eller delvis kan motverkas av en sådan pH-höjning i
utströmningsområdena om aska sprids över hela avrinningsområden.
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Att studera mera

* Endast en liten del av den totala mängden aska har hittills lösts upp. De
effekter, och tendenser till effekter, av askåterföring på markens och
avrinningsvattnets syra/basstatus, som hittills har påvisats behöver följas
upp med undersökningar över en längre tid.

* Hur påverkar dos och typ av aska markens och markvattnets
syra /basstatus på olika marktyper i kortare och längre tidsperspektiv?

* Vad händer i markens ytskikt när de basiska komponenterna i askan
reagerar med det organiska materialet? Vilka organiska anjoner finns i
utlakningsvattnet?

*Hur skiljer sig askans påverkan kvalitativt från avverkningsresters
påverkan på mark- och mark vattens syra /basstatus?

3.3 Återförinp v̂ baskatjoner

Bjuråkersförsöken

Den första askspridningen med 1 ton Aska:89 per hektar över Sniptjärn
1989 medförde inte någon ökad utlakning av Ca jämfört med
referensområdet Kullarna övre+nedre (figur 3.6). Den haltökning som
observerades under sommaren 1989 hos båda områdena är sannolikt en
effekt av den låga nederbördsmängden under denna period (jfr 3.2).
Halterna av Mg i avrinningsvattnen varierade på ett liknande sätt som
halterna av Ca, men på en lägre nivå. För K kunde man däremot notera
två toppar i halt i Sniptjärnsvattnet som med all sannolikhet berodde på
asktillförseln (figur 3.7). Den första uppmättes i första provtagningen efter
spridningen och den andra då nederbörden ökade efter sommaren.
Grundat på de aktuella (låga) avrinningsruvaerna, uppskattas dessa
halthöjningar ha motsvarat en extra kaliumutlakning på mindre än ett
tiondels kg per hektar. Den kan jämföras med mängden tillfört kalium
som var ca 40 kg per hektar.

Det fanns, som nämnt ovan, ingen tendens till effekt på utlakning av Ca i
avrinningsvattnet efter behandling med Aska:89. Den extra Ca-
utlakningen (behandling minus kontroll) från 35 an djup i
lysimeterförsöket var också mycket liten eller ingen alls under åren (1990-
1991) efter behandling II med Aska:89 (figur 3.8, tabell 3.2). Detsamma
gäller Mg (figur 3.9, tabell 3.2) och K (figur 3.10, tabell 3.2).

Den extra utlakningen från 35 cm djup är inte signifikant för något av
ämnena, varken under perioden htl988 -1989 efter behandling I eller 1990
-1991 efter behandling II (beräknat för högdosbehandlingen, tabell 3.2). De
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uppmätta förlusterna av Ca och Mg från detta djup under perioden efter
behandling I är emellertid inte helt försumbara i relation till innehållet i
askgivan (tabell 3.2).

En uppställd jonbalans för vattnet som samlats från 35 cm-lysimetrama
under de två första månaderna efter behandling I indikerar att
nitrattillsatsen i det här fallet har haft stor relativ betydelse för den
utlakning av Ca och Mg som skett från rostjorden i och med att nitratets
andel av utlakade anjoner är stor (figur 3.17). I vattnet från humus- och
blekjordslagren har nitrattillsatsen uppenbarligen haft mindre relativ
betydelse för jonsammansättningen. Större delen av den sammanlagda
extra utlakningen av Ca, Mg och K från dessa skikt i askkväveleden bör
därmed bero på direkt eller indirekt inverkan av askan.

Trots den höga utlakningen av K från humus- och blekjordsskikten efter
behandling I (Aska:88 och ammoniumnitrat) i lysimeterförsöket var K-
utlakningen vid 35 cm djup lägre än Ca- och Mg-utlakningen från samma
djup, i förhållande till innehållet i askan (tabell 3.2). Det kan förklaras av
att det har skett en fixering av K i lermineral i rostjorden. Att utlakningen
av K från 35 cm djup var högre i högdosledet efter behandling II med
Aska:89 kan därför möjligen bero på att utrymmet för K-fixering började
fyllas (tabell 3.2).

Det är inte säkert att ämnena i lysimetervattnen härör direkt från askan.
Det kan ha skett katjonbyten i markskikten så att relationerna mellan
jonerna i markvattnet har förändrats på vägen genom dem. Behandlingen
kan också ha påverkat mineraliseringshastigheten i marken och därmed
ökat utlakningen. Utlakningen från humusskiktet i lysimeterförsöket ger
rimligtvis ändå en uppfattning om hur mycket av olika ämnen som har
lösts ut ur askan. (Markskiktsanalyserna är inte slutförda.) Under htl988 -
1989 motsvarar de sammanlagda mängderna i humusvattnen 69%-98% av
K, 14%-19% av Mg och 9% av Ca som beräknas ha tillsatts med Aska:88 i
behandling I (jfr tabell 3.2). Utlakningen från högdosleden är signifikant
större än kontrollens för alla ämnena både från humus- och blekjordsskikt
efter behandling I. Den extra utlakningen från humuslagret under 1990 -
1991 efter behandling II med Aska:89 är betydligt lägre. Den motsvarade
27%-40% av det K, ca 5% av det Mg och möjligen någon procent av det Ca
som tillsattes med askan, (jfr tabell 3.2). Utlakningen från högdosleden är
signifikant större än kontrollens för K och Mg men inte för Ca efter
behandling n. Dessa värden kan jämföras med en studie som visar att Is-
halten har minskat med ca 45%, Mg med 10% och Ca med 1-2% i Aska:89-
granuler, när de legat ute i två år på Sniptjärnsområdet (Börjesson 1992).
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Katdumutlakntng
Magneslumutlaknlng

Irln humuslagret

Irln blekjordstagret

Irln 35 cm djup

II,t 90 91
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Figur 3.8 Kalcium i markvatten Insamlat med perkolationslysimetrar i
Bjuräker under tjäHri säsong under perioden hill 1988 - okt 1991
I. kiN-88 • Aska:88.1 ton/ha (+50 kg N/ha) resp. 2 ton/ha (+50 kg/na)
II. aprit-90 - tillaggsdos med Aska:89: +1 ton/na resp. +3 ton/ha

Figur 3.9 Magnesium i markvatten insamlat med perkolationslysimetrar i
BJuråker under tjaifri säsong under perioden juli 1988 - okt 1991
I. juH-88 - Aska:88:1 ton/ha (+50 kg N/ha) resp. 2 ton/ha (+50 kg/ha)
II. april-90 - tilläggsdos med Aska:89: +1 ton/ha resp. +3 ton/ha



Kalkimuilaknlng
Tabell 3.2 Extra utlakning (utlakning frän behandlade led minus utlakning från
kontrolled) av Ca, K och Mg från olika matkskikt i lysimeterförsöket i Bjuråker (n»3).
1988-1989: efter behandling I. med 1 resp. 2 ton Aska:88 + 50 kg N per hektar
(1 ton Aska:88 - 100 kg Ca, 52 kg K och 9 kg Mrj)
1990-1991: efter tilläggsbehandling II. med 1 resp. 3 ton Aska:89
(1 ton Aska:89 - 140 kg Ca, 41 kg K och 15 kg Mg)
För högdosbehandlingen (2ton Aska:88+3 ton Aska.89) anges om utlakningen
ar significant högre än kontrollens (*p<0,05, "p<0,Ci, —p<0,001)

90 91

II

Figur 3.10 KaHum I markvatten insamlat med perkolatlonslyslmetrar I
Bjuråker under tjåtfri säsong under perioden Juli 1988 - okt 1991
I. juli-88 • Aska:88:1 torvha (+50 kg N/ha) resp. 2 ton/ha (+50 kg/na)
II. aprfl-90 - tilläggsdos med Aska:89: +1 ton/ha resp. +3 ton/ha

[kg/hal lågdos högdos

1988-1989 (I) 1 ton Aska:88/ha (+N) (I) 2 ton Aska.88/ha UN)
extra utlakning:
av Ca från:

humus 8,9 17,4
blekjord 15.3 16.9
35 cm 9,8 6,2 ej

av K från:
humus
blekjord
35 cm

av Mg från:
humus
blekjord
35 cm

1990-1991
extra utlakning:
av Ca från:

humus
blekjord
35 cm

av K från:
humus
blekjord
35 cm

av Mg från:
humus
blekjord
35 cm

(II) -i

51.1
17,0
1.6

1.3
2.4
1.9

• 1 ton Aska:69/ha

1.7
•1.1
2.2

16,3
14,3
0,4

0.8
0.2
0.4

72,3
75,6
1.6

3,4
4,2
1.7

(1!) + 3 ton Aska.89/ha

3,8
-1,9
1,1

33,5
17,9
5,0

2.4
0,4
0,6

•
é

ei

**

•

ej

ej
ej
ej

*

ej
ej

*

ej
ej



Hur stora ämnesmängder som lösts ut ur askan och fastlagts i
humusskikten kommer att besvaras bättre när analyser av
näringsinnehållet i lysimetramas markskikt har utförts. Att en stor del av
den mineralnäring som lämnar askan fastläggs i humusskiktet antyds av
att tendensen till höjd basmättnadsgrad är tydligast där i det
markprovtagna området i Sniptjärn (figur 3.5). Fastläggningen i
blekjorden verkar vara förhållandvis liten av samtliga ämnen och i
rostjorden relativt stor av K, men måttlig av Ca och Mg (tabell 3.2).

Slutsatser

Hälften eller mer av askans kaliuminnehåll kan lösas ut även ur till synes
svårlösliga granuler på ett par år. Kalcium- och magnesiumutlösningen
går långsammare. Av de katjonmängder som passerat humuslagret kan
alla tre ämnena, speciellt kalium, passera blekjorden i relativt hög grad
utan att fastläggas. Kalium kan å andra sidan fastläggas i mycket hög grad i
rostjorden, där kalcium och magnesium fastläggs i lägre grad. Det är för
tidigt att dra slutsats om hur stora de relativa utlakningsförlustema blir på
längre sikt. Förluster av katjoner som tillsatts med askan blir troligtvis
större om det sker en samtidig tillsats av lättrörliga anjoner.

Att studera mera

* Hur påverkar dos och typ av aska baskatjonernas fördelning i och
utlakning från olika marktyper?

* Vilka långsiktiga effekter har asktillförseln på baskatjonupptaget i
träden?

* Hur påverkas utlakningen av kombinationer av olika typer av kväve-
och askmedel?

* Hur stor är potentialen för kaliumfixering i olika typer av skogsmark
och på vilken sikt är fixerat kalium tillgängligt för växterna?

3.4 Effekter på kvävedynamiken

Inkuberingsförsök på laboratoriet

Försöken visar att vedaska kan påverka kväveomsättningen i skogsmark.
Skillnaden i resultat mellan försöken med jord som behandlats på
laboratoriet (lab) och de med jord som behandlats i parcellförsök i fält, kan
delvis tolkas som skillnaden mellan effekter av övergående art som man
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kan förvänta sig omedelbart efter en askspridning, och effekter som kan
uppkomma på längre sikt.

Haltema av ammonium var signifikant högre efter behandling med
granulerad aska (Aska:89) jämfört med kontrollerna i det försöksmaterial
som behandlats på lab (figur 3.11) under de första 100-200 dygnens
inkubering. Skillnaden mellan behandlingarna minskade med tiden och i
ett fall (Flakalids-inkuberingen) var ammoniumhalten högre i den
obehandlade jorden än i den askbehandlade när försöket avslutades. CO2-
avgivningen, som återspeglar den mikrobiella aktiviteten, var däremot
lägre i det askbehandlade materialet än i det obehandlade under hela
försöksperioden. I det material som behandlats i fält fanns inga skillnader
i vare sig ammoniumhalter eller CO2-avgivning mellan de olika
behandlingarna.

De högre ammoniumhalterna i början av inkuberingen skulle kunna
vara en effekt av atl salthalten direkt efter asktillförseln höjdes. Tillförsel
av salt kan leda till ökad mineralisering och det finns flera teorier om hur
detta går till. En möjlighet är att det är en osmotisk effekt, eventuellt i
kombination med vissa kemiska reaktioner. En annan är att saltet har en
toxisk verkan på mikroorganismer, varvid de dör och kväve frigörs
(Haynes 1986). Detta skulle i så fall förklara varför CO2*avgivningen blir
lägre efter askbehandlingen. Oavsett vilken mekanism som ligger bakom
är en effekt av höjd salthalt kortvarig och bara aktuell precis efter en
askspridning (jfr figur 3.18). Dess betydelse för kvävedynamiken kommer i
fält knappast att vara stor så länge askan sprids när det finns ett växtupptag
av det kväve som frigörs. Ju långsammare upplösning av askan desto
mindre blir dessutom denna salthaltseffekt.

I ett längre perspektiv är det troligare att askan kommer att påverka
kvävetillgången genom att höja pH, vilket i sin tur får konsekvenser för
mineraliseringen. I försök med kalk har man sett att kalkning antingen
kan leda till ökad kvävemineralisering, med större tillgång på
ammonium som följd, eller leda till en ökad immobilisering av kväve,
det vill säga en omvandling till organiskt kväve. En sådan immobilisering
får till följd att mängden tillgängligt kväve minskar (Persson 1988).
Förenklat kan man säga att i kväverik mark kan man vänta sig ökad
nettomineralisering och i kvävefattig mark minskad nettomineralisering
(Persson 1988).

Inget av försöken visade någon behandlingseffekt av aska på pH. Däremot
höjdes pH 0,6-1,5 pH-enheter i alla behandlingar, även i den obehandlade
jorden (figur 3.12). Antagligen är detta en följd av att ammonium bildas
när kvävet mineraliseras varvid ammoniak binder en vätejon (NH3 + H+
=> NH4+). De rena kväveleden i Skogaby I och II utgjorde undantag från
detta. I Skogaby I sjönk pH först och steg sedan tillbaka så att det ungefär
låg på startvärdet vid försökets avslutning. I Skogaby II ändrades pH
mycket lite.
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Nitrifikation påvisades i försöket med fältbehandlat material där
förnaskiktet från askbehandlade och vitaliseringsgödslade parceller
började nitrifiera efter ungefär 200 dagars inkubering (figur 3.13). På grund
av stor variation uppmättes inga sigmfikanta skillnader mot kontrollen
men tendensen var tydlig.

Avsaknaden av växtupptag gjorde att ammonium ackumulerades.
Tillgången på ammonium tillsammans med det höjda pH-värdet ledde
till att miljön blev mer gynnsam för nitrifikation. När försöket startade låg
aska och vital 0,2 respektive 0,4 pH-enheter över kontrolledets pH 4,2
(figur 3.12). Denna skillnad i pH-värde vid start kan vara orsak till att det
inte kom igång någon nitrifikation i kontrollens fömaskikt. Som en följd
av nitrifikatiönen i försöksleden med aska och vitalgödsel sänktes pH i
dessa behandlingar (2NH4+ + 302 => 2NO2" + 4H+ + 2H2O, åtföljs av en
oxidation från nitrit till nitrat, vilken inte påverkar pH).

I övriga skikt syntes inte i någon av behandlingarna tecken på
nitrifikation. Det beror troligtvis på att pH var lägre i dessa. Inte heller det
labbehandlade materialet i Skogaby II och Fiakalidsinkuberingen
nitrifierade. I den plantbevuxna, askbehandlade jorden i Skogaby I var
halterna av nitrat något högre än i den obehandlade jorden.

accumulated NH4-N
Otg/g organic material)

3000

2000-

1000-

control

wood ash

100 200 300 400 Days

Flour 3.11 Granulerad vedaskas effekt på halten av ammoniumkväve i humus från
Rakaliden som inkuberats på lab under ett år. (n-4, medetvardetS.E.)

Under vegetationsperioden tas ammonium normalt upp av växterna och
ackumuleras inte i marken så som skedde i labförsöken. Vid upptaget
motverkas dessutom den pH-höjning, som bildandet av ammonium lett
till, av att rötterna avger vätejoner. Så länge det finns vegetation som tar
upp eventuella ökade mängder av ammonium i marken är de
förutsättningar för nitrifikation som uppstod på lab normalt inte aktuella
när man sprider aska i de låga doser som använts i försöken. Genom att
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den granulerade aska som använts i dessa försök (Aska:89) enligt våra
resultat har en mycket långsam pH-höjande effekt (se 3.2) har någon
nitrifikation som följd av att askbehandlingen höjt pH inte kunnat
påvisas. En sådan effekt kan fortfarande vara möjlig på längre sikt.

I markprover behandlade på lab med både granulerad aska och
ammoniumnitrat, märktes ingen effekt av askan på halten av nitrat vid
jämförelse med dem behandlade med enbart aska eller enbart
ammoniumnitrat.

control
vitality fertiliser

wood ash

100 200 300 4 0 0 Days

Hgur 3.12 pH (H2O) i föma frän Skogaby som behandlats i fält med granulerad vedaska och
vitalgödsel ("Skogvital") och inkuberats pä lab under ett är. (n-4, medelvårde±S.E.)

accumulated N03-N
(ng/g organic material)
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100 200 300 400 Days

Flgur 3.13 Effekter av granulerad vedaska och vitalgödsel ("Skogvitar)på mängden
nitratkväve i föma frän Skogaby som behandlats i fält och inkuberats pä lab under ett är. (n-4,
medelvärde±S.E.)
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Bjuråkersförsöken

Vi kunde inte notera någon Ökning av nitrathalterna i Sniptjäms
avrinningsvatten jämfört med referensområdets avrinningsvatten (figur
3.14). På den provtagna ytan i Sniptjäms avrinningsområde fanns bara en
svag tendens till pH-höjning efter två år. Risken för ökad nitrifikation bör
därmed ännu inte ha ökat av den orsaken. Upplösningen av askan har å
andra sidan bara påbörjats (jfr 3.1). I en studie i södra Sverige där 0.3 ton
ha"1 lös aska spritts över ett avrinningsområde kunde man inte heller
påvisa någon ökad nitratutlakning under de första åren efter spridningen
(Westling och Hultberg 1990/91). Om asktillförseln i Sniptjärn hade
medfört en ökad mineralisering kunde det ha yttrat sig i förhöjda
ammoniumhalter i det avrinnande vattnet, men dessa halter föreföll
också vara opåverkade.
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Figur 3.14 Halter av nitrat-N i avrinningsvanen från Sniptjärn och Kullama nedre+övre.
Askspridning över Sniptjäm:
A. maj-69 - Aska:89:1 ton ha*1
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Behandling II med enbart askgranuler (Aska:89) i april 1990 på
perkolationslysimetrarna i Bjuråker medförde inte heller förhöjda
nitrathalter i det utlakade vattnet under första året efter behandling (figur
3.15). Endast vid ett tillfälle under de första tre åren av lysimeterförsöket
sågs tydliga spår av nitrifikation (förhöjd nitrathalt och sänkt pH), men det
var i en av kontrollerna.

De förhöjda nitrat- och ammoniumhalter i lysimetervattnet som
uppmättes efter behandling I med Aska:88 och Skog-AN tillsammans,
härörde troligtvis huvudsakligen från det tillsatta ammoniumnitratet.
Utlakningen från humuslagret under hösten 1988 motsvarade ca 90% av
tillsatt nitratmängd (figur 3.15) och 60-70% av tillsatt ammonium (figur
3.17). När behandlingen gjordes var tillväxtperioden för gräset i
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Figur 3.15 Nitrat-N i markvatten insamlat med perkolattonslysimetrar i Bjuråker under tjatfri
säsong under perioden juli 1988 - okt 1990 (mg/lys - 0,36kg/ta)
I. juli-88 • Aska:88:1 ton/ha (+50 kg N/ha) resp. 2 ton/ha (+50 kg/ha)
II. april-90 - tillaggsdos med Aska£9: +1 ton/ha resp. +3 ton/ha
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lysimetrarna avslutad, vilket kan vara anledningen till att nitratet rann
igenom humusskiktet i så hög grad. Den samtidiga tillsatsen av rörliga
katjoner med askan och en lättrörlig anjon (NCV ) med kvävegödslet kan
ha ökat utlakningen av bådadera (se 3.3 och figur 3.17). Det går dock inte
att utesluta att behandling I med Aska:88 inte medfört nitrifikation,
eftersom behandlingsleden fick både aska och kväve och kontrollen inte
fick någotdera. En del av det utlakade nitratet kan alltså ha härört från
nitrifikation. Mot detta talar att nitratutlakningen är i princip lika stor för
de båda askdoserna (figur 3.17). (Tillsatsen av ammoniumnitrat var lika
stor.) Skillnaden i nitratutlakning från blekjordslagret kan förklaras av att
vattengenomströmningen var något större i genomsnitt i högdosledet än i
lågdosledet.

Under första året efter behandling H (med enbart Aska:89) var
nitratutlakningen mycket låg i alla djup för samtliga behandlingar.
Resultat från Sniptjärnsområdet tyder dock på att Aska:89 knappt hinner
påverka pH i marken på så kort tid (se kap. 3.2).

Parcellförsöken i Skogaby, Asa och Flakaliden

De preliminära resultaten från parcellförsöken tyder på att behandlingen
med aska hittills inte medfört någon ökad utlakning av nitrat (samarbete
med J Bergholm och H Grip).

Slutsatser

Som en följd av förhöjd salthalt i markvattnet, direkt efter tillförsel av
granulerad aska, kan tillgången på ammonium i marken öka. Denna
salthaltseffekt blir mindre ju lägre dos och ju mer svårlösliga granuler
som används. Om det ammonium som på så vis frigörs ackumuleras i
marken höjs pH, vilket tillsammans med den ökade tillgången på
ammonium gör förhållandena mer gynnsamma för nitrifikation.
Fältförsöken visar dock så här långt inga tecken på att nitrifikation skulle
ha inträffat som en följd av askbehandling. Om askan sprids granulerad i
en kompenserande dos på en mark som helträdsawerkats är det t.o.m
möjligt att det blir lägre ammoniumhalter och långsammare pH-höjning
än om man lämnar kvar hyggesrestema. Innan mer är känt om den
eventuella risken för nitrifikation rekommenderar vi att askspridning i
praktisk skala utförs under vegetationsperioden och på marker där det
finns en etablerad vegetation.

Att studera mera

• Hur påverkar dos och typ av aska kvävets dynamik på olika marktyper,
även jämfört med avverkningsrester?
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3.5 Effekter på fosfortillgången

Skogaby

De fyra upprepningarna i Skogaby är olika vad gäller P-tillgången, troligen
på ett systematiskt sätt (figur 3.16). 1990 hade två av upprepningarna helt
tillfredställande P-innehåll i barren medan två låg under 13 mg g-i ts, en
preliminärt föreslagen gräns för P-brist (Nihlgård 1990). Den sura
fosfatasaktiviteten konfirmerade att 1,3 mg g-i ts är tillräckligt för att P-
tillgången inte ska vara tillväxtbestämmande och att tillgången var lägre i
de rutor som ligger mellan 1,3 och 1,1 mg P g-1 ts i barren. Den starka
uppgången i sura fosfataser tyder på att tillgången ligger under efterfrågan.
Olika P-tillgång i de olika upprepningarna är troligen en bidragande orsak
till de relativt stora spridningar som observerats i andra parametrar
relaterade till P-tillgång. Följaktligen har få skillnader mellan askledet och
kontrollen kunnat beläggas statistiskt, trots att medelvärdena skiljer sig
åtskilligt, numeriskt sett.
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Figur 3.16 Sur fosfatasaktivKet i humuslagret per ytenhet för individuella ytor (december
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En sammanställning av resultaten av studierna av P-tillgänglighet där
askledet jämförts med vitaliseringsledet och kontrollen finns i tabell 3.3.
Kontrollens värde har satts till hundra för att kunna jämföra mätningar
utförda vid olika tider.

Sammantaget tyder allt på att askan på kort sikt (några år) inte har bidragit
med något P till systemet. Tvärtom kan framförallt Ca men även Fe och
Al i askan ha reagerat med P frigjort från marken genom nedbrytning
(Plank m fl 1975; Phung m fl 1978) och därigenom minskat den redan
knappa tillgången på P för träden. I de senare mätningarna finns dock en
tendens till att P-utbudet håller på att öka i askledet. Orsaken till detta
skulle vara att mineraliseringen av det organiska materialet har ökat. Att
N och P ökade samtidigt i barren (icke signifikant ökning) i februari 1991
och att trädens tillväxtförlopp var det samma som bevattningsledet, där
ökad mineralisering är belagd, tyder på att askbehandlingen har inducerat
ökad mineralisering av det organiska materialet. Samma tendens till
positiv effekt på trädtillväxten som för askledet, har inte noterats i
vitaliseringsledet. Tillväxtobservationerna är dock preliminära (Nilsson
och Wiklund 1992).

Tabell 3.3 Behandlingseffekter på fosfor- och kaliumtil^ången i Skogaby efter tillförsel av
granulerad aska (A) i juni 1989 respektive"vitaliseringsgodselmedlet" SkogVital (V) i juni 1988 och
1989. Resultaten har normaliserat genom att kontrollens (C) värde satts tilHOO.

Test/parameter

Surafosfataser

Mkrobiellt P

Växttiltgångligi P, extr NaHCOs

32p upptag av finrötter

86 Rb (anatoa för K) finrotuDDtaa

P i finrötter

P i barr
(U Rosengren, H Lundkvist opubl)

PibarrfaOföma
(K Wiklund. L-0 Nilsson. ODubl)

Provtag-
nincstid
dec 90
juni 91
aug9i

dec 90
juni 91

dec 90
juni 91

aug9i
sept92

auo9i

aug9i

feb90
feb91
feb92

sommar 90

A

130
113
128

84
113

63
83

77
90

97

89

84
98

101

80

C

100
100
100

100
100

100
100

100
100

100

100

100
100
100

100

v
62
77
86

113
135

88
90

30
44

79

132

151
151
160

136
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Att asktillförsel kan öka P i ett längre perspektiv visar ett försök i Öringe,
nära Skogaby. Där tillfördes 2.9 ton ha"1 vedaska i pulverform till ett ca 40-
åriga granbestånd 1984. Fem år senare innehöll barren i askledet 1,85 mg P
g-1 ts medan kontrollen innehöll 1,40 mg P g-Us. Inga tillväxtökningar
noterades i askledet och P tillståndet var tillfredställande (> 1,3 mg g-l ts)
även i kontrollen (uppgifter om Öringe från Torleif Bramryd, Lunds
universitet).

Vid provtagning i Skogaby i september 1992 observerades att de granuler
som hamnat fuktigt och nu hunnit en bit ner i humuslagret var fulla av
"ludd" dvs svampmycel på den del som legat nedåt. Den grop granulen
legat i var i många fall helt inklädd med mycel som i sin tur var knutet till
rötter. Svampmycelet torde därför tillhöra mykorrhizasvampar. Vad
mycelet tog upp är inte självklart men traditionellt anses mykorrhizan
vara viktig för trädets P-försörjning. Om mykorrhizahyfer aktivt söker sig
till granulerna är det inte nödvändigt att ett ämne kommer ut i
markvätskan (och hinner påverka basmättnadsgraden) innan trädet tar
upp det.

Resultat från övriga lokaler

I den geografiska gradienten Skogaby (Halland), Asa (småländska
höglandet) och Flakaliden (Västerbotten) fann vi en gradient i sur
fosfatasaktivitet (tabell 3.4). Samtidigt fanns en tendens till lägre P-
innehåll i årsbarren i askledet och en minskad mängd P i förhållande till
N. Trots detta fanns inga signifikanta skillnader i mängden producerade
sura fosfataser i askleden i jämförelse med kontrollen. I Asa där P-värdena
i barren på kontrollrutorna ligger på gränsen till brist, hade medelhalterna
sänkts ytterligare genom asktillförseln (tabell 3.4).

Tabell 3.4 Sur fosfatasaktivitet i humuslagret hösten 1991. kontrollens varde satt till 100,
samt P koncentration och P/N kvoter i årsbarren hösten 1990/vmtem 1991 i en syd-nord
gradient Skogaby-Asa-Flakaliden. Alla försöken ar planterade med gran, n«4.

Försöksområde/ Sur fosfatasaktivitet Fosfor • arsoarren P/N i årsbarren
Behandling (mg P g-1 ts)

Aska Kontroll Aska Kontroll Aska Kontroll
Skogaby 129 100 1,19±0,07 1,23±0.09 7,9 8,2
Asa 117 100 1,11 ±0,04 1,28±0,28 8.1 10,0
Flakaliden 101 100 1.25±0.17 1.86 8J 17.8

I Bjuråker har askdosförsök med perkolationslysimetrar utförts. Vid
försökets avslutning mättes den sura fosfatasaktiviteten i humuslagret. I
lågdosledet (1+1 ton aska ha*1) uppmättes inte någon ökad aktivitet. I
högdosledet (2+3 ton aska ha*1) erhölls en ökning av den producerade
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fosfatasmängden, dock inte signifikant. Eftersom mest gräs och inga
fosforupplagrande träd växte i lysimetrarna bör efterfrågan på fosfor ha
varit liten. Ökningen kan bero på ökad intracellulär fosfatasaktivitet vid
ökad tillgång på tillgängligt C p g a ökat pH.

Varken behandling I med Aska:88 och Skog-AN (1988) eller behandling E
med Aska:89 (1990) har givit någon effekt på fosfattransporten mellan
humus- och blekjordskikten. Halterna är låga och inte vid någon tidpunkt
är skillnaderna mellan ask- och kontrolled signifikanta.

Slutsatser

Granulerad aska är inget snabbverkande P-gödselmedel. Effekten av
asktillförseln på P-tillgången är långvarig och varierande. Efter en
nedgång under de första åren efter tillförseln verkar P-tillgången öka i
samband med att granulerna hamnar längre ner i förnaskiktet. Detta kan
delvis bero på att mykorrhizamycel växer runt granulerna.

Att studera mera

* Askans fortsatta påverkan på fosfortillgången i ett område med svag P-
status och relativt högt nedfall av N (t ex Skogaby) lämpligen i
kombination med ett område med aska + N tillförsel och likaledes svag P-
status i barren (t ex Asa).

* Svampmycelets samverkan med granulerna. Är det P eller något annat
som attraherar svampen?

* Asktillförsel till helträdsutnyttjade ytor med svag P-status

3.6 Salthaltseffekter

Bjuråkersförsöken

Resultaten från lysimeterförsöken tyder på att det är lättlösliga
neutralsalter som först lämnar askan (se 3.1 och 3.3). En jonbalans
uppställd för månaderna efter behandling I (Aska:88+ Skog-AN) indikerar
att de kan ha utgjorts av bl a CaSO4/ K2SO4 och KQ (figur 3.17). likaså efter
behandling II (Aska:89) var effekterna på kalium-, sulfat- och klorid-
utlakning från humuslagret påtagliga (kalium, se figur 3.8). Däremot var
kalciumutlakningen mycket liten (figur 3.6). Den inledande utlakningen
av neutralsalter verkar kunna resultera i pH-sänkning i markvattnet
under en tid efter spridningen (se 3.2).
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Behandling I gav en konduktivitet i utlakningsvattnet från humusskiktet
på ca 700 pJS cm*1 vid första provtagningen, ungefär en månad efter
behandling I (figur 3.8). Hur mycket av effekten efter behandling I som
beror på Aska:88 respektive kvävet kan inte särskiljas, speciellt som
effekterna av de båda tillsatserna kan ha påverkats av varandra.

Tillförsel av ytterligare tre ton Aska:89 per hektar i april 1990 (behandling
II) gav som högst en konduktivitet på ca 200 uS cm'1 och det var först efter
tre månader. Fördröjningen kan ha berott på att nederbörden var liten
under våren eller att tjälen långsamt gick ur marken. Effekten var spridd
över nästan hela första året. I avrinningsområdets bäckvatten steg
konduktiviteten från normala knappa 30 uS cm"1 till ca 60-70 uS cm*1

under de båda askspridningarna 1989 (Aska:89) och 1991 (Aska:91). När
spridningarna avslutats sjönk
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Figur 3.17 Sammanlagd utlakning från perkolationslysimetrama i Bjuråker av kat- och
anjoner de första två månaderna etter behandling I i juli-88 med Aska:88:1 ton/ha (+50 kg
N/ha) respektive 2 ton/ha (+50 kg N/ha)
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ledningsförmågan långsamt tillbaka under de påföljande dagarna, i likhet
med pH-värdet. I de reguljära provtagningarna som görs varannan vecka
ser man inte någon effekt av askspridningen när man jämför med
referensområdet (figur 3.19). Resultaten tyder på att för Aska:89 löses även
de lättlösliga neutralsalterna ut i måttlig takt och att riskerna för
chockeffekter av salthalter efter spridning med denna aska bör vara
relativt liten. Vissa effekter i markens ytskikt av salthaltshöjningen är
ändå möjliga, jfr 3.4.

Konduktivitet i lysimetervatten

(rån humuslagret

t 90 91

Iran blekjordslagret

90 91

Iran 35 cm djup

Figur 3.18 Konduktivitet i markvatten insamlat med perkolationslysimetrar i Bjuråker under
tjaifri säsong under perioden juli 1988 • okt 1991
I. juli-88 - Aska:88:1 ton/na (+50 kg N/ha) resp. 2 ton/ha (+50 kg/ha)
II. april-90 - tillaggsdos med Aska£9: +1 ton/ha resp. +3 ton/ha
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Avrinningsområde —— Kullarna —-— Sniptjärn

Figur 3.19 Konduktivitet i avrinningsvatten från Sniptjärn och Kullarna nedre+övre.
Askspridning över Sniptjäm:
A. maj-89 - Aska:89:1 ton/ha B. okt-91 - AskaSI: 2 ton/ha

Laboratorieförsöken

Konduktiviteten i extraherat markvatten frän den askbehandlade jorden
var som mest 300 uS cm*1, vilket var 237 uS cm"1 mer än i den
obehandlade (figur 3.20). Det verkar finnas en kombinationseffekt av aska
och kväve då summan av konduktiviteten i de två separata
behandlingarna blir högre än den som uppmättes i
kombinationsbehandlingen.

conductivity (jiS/cm)

800

600-

400-

200-

control

wood ash

ash+ammonium nitrate

ammonium nitrate

0 56 125 197 268 337 Days

Flgur 3.20 Konduktivitet i humus (rån Skogaby som behandlats och inkubeiats på lab under
ett år. (n-4, medelvårdetS.E)
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Slutsatser

Tillförsel av svårlösliga askgranuler, typ Aska:89, medför inga drastiska
salthaltseffekter. Indikationer finns dock på att även måttliga salthalter
kan ha en viss inverkan på markens kvävedynamik (jfr 3.4).

Att studera mera

* Hur påverkar en ökning av salthalten i markvattnet mikroorganismer
och ammoniumtillgång i marken?

3.7 Askan och tungmetallerna

Tungmetaller i mark och vatten

Kadmium och zinkanalyser har utförts dels på avrinningsvatten,
provtaget i samband med askspridningarna över Sniptjärnsområdet i
Bjuråker, dels på det insamlade lysimetervattnet från en och två månader
efter respektive askbehandling. I avrinningsvattnet var haltema av
kadmium under detektionsgräisen (0,03 ppb) i samtliga prov utom två,
dels i Sniptjärns-områdets bäckvatten veckan före askspridningen 1989
(0,06 ppb), dels i ett prov som togs i en mindre bäck en bit upp i området
(0,08 ppb) när konduktiviteten var som högst i den stora bäcken under
själva spridningen. Likaså var zinkhalten under eller mycket nära
detektions-gränsen (0,003 ppm) i samtliga prov. När dubbla askmängden
spreds över samma område hösten 1991 låg halten under
detektionsgränsen i samtliga prov som togs i anslutning till spridningen.

Behandling I (Aska:88+ Skog-AN) medförde en kadmiumhalt på 6 ppb i
första månadens lysimeterinsamlat vatten från humuslagren (tabell 3.5).
Detta kadmium kan antingen häröra från askan eller från utbytes-
komplexen i marken (jfr pH-sänkningen, se 3.2). I andra månadens vatten
har kadmiumhalten sjunkit ner till 0,9 ppb. Motsvarande värden på
kadmiumhalten i första och andra provtagningen av humusvatten efter
behandlingen med Aska:89 är 0,1 och 0,2 ppb. Kadmium- och zinkhalter i
rostjordsvattnen ligger nära eller under detektionsvärdena i samtliga
mätningar.

I laboratorieförsöken har behandlingen med aska inte lett till förhöjda
halter av kadmium, zink, bly eller krom i jorden.
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Tabell 3.5 Halter av Cd (ppb) och Zn (ppm) i markvatten insamlat med perkolationslysimetrar i
Bjuråker (n-3). 1 :a resp..2:a: provtagningstillfälle efter respektive behandling
lågdos: juli-88 - 1 ton Aska:88+50 kg N/ha +april-90 - 1 ton Aska:89/ha
högdos: juli-88 - 2 ton Aska:88+50 kg N/ha + april-90 - 3 ton Aska:89/ha

aug-88 sept.-88 maj-90 juni-90

Cd (ppb) i
vatten från:

humus
kontroll
lågdos
högdos

blekjord
kontroll
lagdos
högdos

rostjord
kontroll
lågdos
högdos

Zn(ppm)i
vatten från:

humus
kontroll
lågdos
högdos

blekjord
kontroll
lågdos
högdos

rostjord
kontroll
lågdos
högdos

0,50
2,41
5,63

0,23
1,94
1,96

0,13
0.06
0,18

0,09
0,03
0.51

0.06
0,15
0,22

<0.02
<0,02
0,04

0,24
0,41
0,87

0,18
1,00
0,74

<0,04
0,19
0.13

0,05
0,06
0.11

0,04
0,08
0.09

<0,02
<0,02
<0,02

0,14
0,16
0.23

0,20
0,32
0,26

0.11
0.11
0,11

0,08
0,05
0,12

0,04
0,07
0.06

0,02
0,05
0,05

0,25
0.24
0,48

0.29
0,33
0,41

0,15
0,08
0.13

0.10
0,08
0,21

0,10
0,09
0,06

0,05
0,05
0,06

Resultaten av markanalyserna från Flakaliden 1991 visar att Cd-haltema i
fömaskikt cch humusskikt inte har påverkats signifikant av
behandlingen med vedaska, även om haltema i båda skikten ligger något
högre än i kontroll- respektive fastgödselledet (tabell 3.6).

Tabell 3.6 Kadmiuminnehåll, ug g*1 ts, i föma och humus från Flakaliden i oktober 1991.
(medelvärde ±S.E.. n-4).

berarrfng

föma

humus

kontroll fastgödsel aska+AN

0,71 ± 0,04 0,78 ± 0,05 0,86 ± 0.03

0,66 ± 0,03 0,77 ± 0,08 0.82 ± 0,07
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I Skogaby 1991 var mängderna extraherbart Cd högre i det askoenancuaae
ledet än i de övriga, 0.62 ng g"1 ts i ask-, 0.39 |ig g"1 ts i vitalgödsel-
respektive 0.48 jig g*1 ts i kontrolledet. Skillnaden mellan askled och
vitalgödselled var signifikant. Den kan möjligen förklaras med att askan
medfört en ökning av Cd-innehållet i marken medan vitalgödsel-
behandlingen, som lett till en pH-ökning (Lundkvist 1992) minskat
rörligheten hos det Cd som finns i marken.

Kadmium i bär och enchytraeider

Cd-halterna i lingon och blåbär skiljer sig inte mellan behandlingsleden i
Rakaliden (figur 3.21).

Cd I bSr, Flakallden 1991

• kontroll

Q fastgödsel

• Aska:68/89+AN

lingon blébår

Figur 3.21 Kadmiumhatten, WJ g"1, i lingon och blåbiåb* Iran FlakalkJen år 1991
(medelvärden ±S.E., n*4)

Cd-halten i enchytraeider av arten C. sphagnetorum var vid
provtagningstillfället 1990 signifikant (p<0,05) högre i askledet i Skogaby
än i kontroll- och vitalgödselleden (figur 3.22). I Skogaby och Asa har
tendensen under två års provtagningar varit att C. sphagnetorum från
askbehandlade försöksled haft högre Cd-halt än de från kontrolledet och
att Cd-halten i djur från askledet ökat från 1990 till 1991.
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Cd Mg/g ts i .5

• kontroll

Q vitalgödsel

• Aska89

1990 1991

Cd Mg/g ts 3,0

• kontroll
Q fastgöds»!

• Aska89+AN

1990 1991

Cd Mg/g ts

• kontroll

Q fastgödsel

• Aska88/89+AN

1990 1991

Hgur 3.22 Kadmiumhalten i enchytraeider av arten C. sphagnetorum efter askbehandling i
parcellförsöken i Skogaby, Asa och Fiakaliden (medelvärden ±S.E., n-4).
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Diskussion

Av ovanstående resultat kan man dra slutsatsen att upplösningen av
kompenserande doser av granulerad aska är tillräckligt långsam och har
tillräckligt små effekter i övrigt, så att den ur tungmetallsynpunkt inte kan
anses vara sämre än kvarlämnande av grenar och toppar i skogsmarken
(eller hyggesbränning). Om fossil förbränning är huvudalternativet till ett
system där gren- o toppförbränning är kombinerat med återföring av
askan i granulform, kan man dra slutsatsen att det senare är bättre ur
tungmetallsynpunkt eftersom askåterföringen endast innebär en
cirkulation av tungmetaller som finns i systemet. Förbränningen av kol
och olja och i vissa fall även naturgas tillför nya tungmetaller till
biosfären.

Nästa fråga är om dagens tungmetallhalter i skogsmarken, som delvis är
en följd av mänskliga aktiviteter, redan nu kan anses vara för höga och
behöver sänkas. Möjligheten att "rena" askan ifrån tungmetaller har
diskuterats och även testats i försök hos Vattenfall. Om inte detta kan
göras till en rimlig kostnad måste man väga riskerna med att inte "rena"
markerna från tungmetaller mot riskerna med att inte kompensera för
biomassauttagens försurande och näringsutarmande verkan eller mot
nackdelarna med att använda andra kompenserande medel. Om andra
kompenserande medel skulle föredras är det inte längre fråga om
recirkulation av resurser, utan istället om en ökad resursexploatering.
Riskerna med att återcirkulera tungmetaller till skogsmarken måste också
vägas mot riskerna med att koncentrera dem i askdeponier.

Tungmetallinnehållet i askan bör vara begränsande för storleken på givan
som blir tillåten att sprida. Belastningsgränser för tungmetallnivåer i
skogsmark är under utarbetande på SNV.

Slutsatser

I ett system där vedaska tillförs som kompensation för biomassauttag i en
form som har en måttlig upplösningstakt bör skillnaden i
tungmetallbelastning bli mycket liten jämfört med kvarlämnande av
hyggesrester. När man har utarbetat belastningsgränser för tungmetaller i
skogsmark kan dessa komma att bestämma vilken den största tillåtna
askgivan, t ex under en omloppstid, får vara.

Att studera mera

* Under vilka förhållanden och med vilka doser kan spridning av olika
typer av vedaskgranuler påverka tungmetallinnehållet i växt- och
djurliv?
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3.8 Effekter på markorganismer

Daggmaskar

Det askbehandlade ledet i Flakaliden hade en signifikant (p<0,05) högre
daggmasktäthet 1 Asa var det ingen signifikant skillnad mellan
behandlingarna, men även där var daggmaskpopulationen större i det
askbehandlade försöksledet (figur 3.23). I Skogaby fanns inga daggmaskar
över huvud taget. Alla funna daggmaskar var av den ytligt levande arten
Dendrobaena octaedra. Det är ännu för tidigt att uttala sig om eventuella
effekter på marken av ökningen i antalet daggmaskar.

Daggmask, Flakaliden och Asa 1991

• kontroll

Q fastgödsel

• Aska88/89

Flakaliden Asa

Figur 3.23 Daggmaskpopulationens storlek i Flakaliden och Asa år 1991, (medelvärden
±S.E. n-4).

Enchytraeidet

Det finns inga statistiskt signifikanta skillnader (p<0.05) mellan
behandlingarna vad gäller enchytraeidpopulationens storlek vid de olika
provtagningstillfällena i något av försöken (figur 3.24). Om något, tycks
askan i Flakaliden och inledningsvis i Asa ha motverkat negativa effekter
av kvävegödsling. Populationstätheten är högre i behandlingsledet med
aska+N-gödsel än i det med enbart N-gödsel där den som väntat är låg.
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Figur 3.24 Enchytraeidpopulationens storlek efter askbehandling i parcellförsöken i
Stogaby, Asa och Flakaliden (medelvärden ±S.E, n-4).
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Mikroorganismer och protozoer

Sjutton månader efter asktillförseln undersöktes antalet protozoer i ask-,
kontroll- och vitaliseringsleden i Skogaby. Totala mängderna ciliater,
flagellater och nakenamöbor hade ökat något i båda behandlingarna men
skilde sig inte från kontrollens. En liten del av markens protozoer
omvandlas till beständiga vilcystor. Vid en högre omsättning av bakterier
och protozoer borde mängden vilcystor öka med tiden. I en
specialundersökning dödades huvudparten av de aktiva individerna
genom kraftig intorkning. Jordproven blöttes därefter upp och hölls våta.
Behandlingen gav upphov till bakterieproduktion vilket i sin tur ledde
till att protozoacystorna kläcktes. Mängden protozoer bestämdes efter 0, 2
och 5 dagar.

Ciliater Flagellater
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Rgur 3.25 Utvecklingen av två huvudgrupper av protozoer, ciliater och flagellater, i humus
som först torkats ut och därefter blötts upp. Antalsbestämningar gjordes 0 och 2 dagar etter
uppblötningen. Värdena representerar främst djur som kläckts ur vilcystor. Vilcystoma anrikas
över tiden och deras antal kan förväntas ge ett mer integrerat mätt på produktionen i den
snabbt omsatta gruppen protozoer än antalsbestämningar av det just vid provtagningstillfället
aktiva individerna. V - vitaliseringsledet, A « askledet, C = kontrolledet.
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Dag O fanns inga skillnader mellan behandlingarna (figur 3.25). Mängden
cystor var således inte olika i de olika behandlingarna. Dag 2 var dock
mängden ciliater och flagellater signifikant högre i ask- och
vitaliseringsleden. Tillväxtförhållande för bakterier måste ha varit bättre i
ask- och vitaliseringsleden jämfört med kontrollen. Detta borde i sin tur
vara resultatet av en ökad kolhydrattillgång, antingen genom en tidigare
högre tillförsel via rötterna eller genom ökad nedbrytning av det äldre
organiska materialet. Mellan dag 2 och 5 var tillväxten långsam och
födobegränsad i jämförelse med perioden innan. De små fiagellaterna blev
troligen utsatta för predation av ciliaterna. Resultaten dag 5 är därför
svårtolkade och visas ej. En pH-höjning liksom en ökad mineralisering av
det organiska materialet borde gynna bakterier och protozoer.

Undersökningen kommer att upprepas när askan bedöms ha
åstadkommit större effekter på det organiska materialet.

Med de metoder som står till buds i dag har inga skillnader i effekter på
mikroorganismer kunnat beläggas mellan det granulerade askledet och
kontrollen. Den okonventionella metoden med protozobestämningar
efter uttorkning antydde att det är en högre bakterieproduktion i askledet
och i "vitaliseringsledet" i jämförelse med kontrollen. I sin tur tyder detta
på en större tillgång på lättlösligt kol i de behandlade leden i jämförelse
med kontrolledet.

Att de registrerbara förändringarna är små i denna undersökning
överensstämmer med en undersökning av art- och mängdförändringar
hos mykorrhizasvampar på utplanterade tallplantor 1 år efter tillförsel av
3 ton lös vedaska i Torrmyra i Småland. Man fann där endast små
skillnader i infektionsmönster och grad av infektion (Erland och
Söderström 1991).

Slutsats

I ett tidigt skede efter spridning av granulerad vedaska var effekterna på de
undersökta markorganismerna genomgående små.

Att studera mera

* Långsiktiga effekter på markorganismsamhället av återföring av vedaska

* Långsiktiga effekter på omsättningen av markens organiska material
efter återföring av vedaska.
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3.9 Effekter på träden

Askbehandlingen har hittills inte givit några signifikanta (p<0,05) effekter
på trädtillväxten. Grundytetillväxten på det askbehandlade ledet i Skogaby
(samarbete med L-O Nilsson och K Wiklund) har hittills varit något högre
än på kontrolledet, men huruvida detta är en tendens som kommer att stå
sig kan bara framtiden utvisa.

Preliminära resultat från Flakaliden och Asa (samarbete med S Linder och
J Flower-Ellis) tyder på att trädtillväxten i behandlingsledet med aska+N-
gödsel följer den i det fullgödslade behandlingsledet.

Näringstillståndet i barren (samarbete med S Linder och J Flower-Ellis
resp. med U Rosengren) har hittills inte heller påverkats signifikant
(p<0,05) av askbehandlingen i parcellförsöken. Däremot har
vitalgödselbehandlingen haft en signifikant effekt på näringstillståndet i
barren och lett till bl.a ökade halter av P, Ca och Zn. På kort sikt har
granulerad aska således inte givit samma effekt som vitalgödsel.
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