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Skogsbränsle, aska och ekologi

Sammanfattning

Storskalig användning av bioenergi är en nödvändig åtgärd för att klara flera av de
stora miljöproblemen. Härvid är det viktigt att utnyttja de möjligheter som finns att
producera biobränsle utan att skapa nya miljöproblem. Avverkningsrester från skogen
är en viktig biobränslepotential. För att säkra att helträdsuttag blir ekologiskt uthålligt
bör man på sikt som rutin återföra askan, eller kompensera med annan växtnäring. I
första hand bör askan användas, av kretslopps- och resurshushållningsskäl. Det är inte
motiverat att konsekvent undanta vissa marknader från asktillförsel, men vissa marker
kräver extra försiktighet. Där kan ett bra alternativ vara att ge en låg dos stabiliserad
aska, med mycket långsam upplösning. Detta kompenserar för bränsleuttag utan att ge
snabba pH- eller salteffekter. Aska i en kompenserande dos och svårlöslig form
återför tungmetaller till marken i en takt och mängd som är jämförbar med att
avverkningsrester lämnas på hygget och bryts ned naturligt.

Helträdsuttag innebär väsentlig kväveavlastning, som i kombination med askåterföring
motverkar näringsobalans och försurning i södra Sverige. Ett sådant skogsbruk torde
ge totalt lägre kväveläckage jämfört med ett konventionellt skogsbruk. Vid högt
svavel- och kvävenedfall bör bränsleuttag med återföring av måttlig dos långsam-
verkande aska vara god markvård och mer skonsamt för ekosystemet, jämfört med
konventionellt skogsbruk.

Humustillstånd och flora/fauna kräver nJItid någon form av hänsyn. Sådana hänsyn
utgör inget hinder för ett omfattande uttag av bränsle från skogen. Med kompensa-
tionsåtgärder och bibehållen näringsstatus och tillväxt bör humusfrågan inte vara något
problem på de flesta marker. Men på magra torra marker är det lämpligt att, så som



Skogsstyrelsen för närvarande rekommenderar, avstå från helträdsutnyttjande med
hänsyn till humustillståndet.

Naturvårdshänsyn innefattar t ex att öka förekomsten av lövträd, gamla träd och död
ved (helst stamved). Åtgärderna gäller allt slags skogsbruk och är inte direkt kopplade
till bränsleuttaget. Uttag av avverkningsrester och återföring av aska har jämfört med
detta mindre betydelse, och ryms mycket väl inom ramen för ett naturvårdsanpassat
skogsbruk. Med rätt planering och genomförande av skogsbränsleuttag kan skogens
naturvärden bibehållas eller öka.

Det går alltså att utforma det bränsleproducerande skogsbruket så att dels negativa
effekter undviks och att dessutom positiva miljöeffekter erhålls.
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Forest fuel, ashes and ecology

Summary

Large-scale use of bioenergy is an essential measure if several of the major environ-
mental problems are to be solved. However, it is important to utilize the possibilities
available to produce biofuel without creating new environmental problems. Felling
residues from the forest are an important source of biofuel. In order to ensure that
whole-tree removal is ecologically acceptable it will be necessary in the long run to
routinely return the ashes to the forest or to compensate with other plant nutrients.
Ashes should foremost be used in order to balance the natural cycle and for reasons of
resource economy. It cannot be justified to consistently avoid certain types of land
when spreading the ashes, but some sites require extra care. Here it may be a good
alternative to give a low dose of stabilised ashes with very slow rates of solution. This
compensates for the fuel removals without causing rapid pH or salt effects. Ashes in a
compensated dose and in slowly dissolvable form will return heavy metals to the soil
at a rate and in an amount comparable with that when residues are left on the ground
for natural decomposition.

Whole-tree removal gives a considerable reduction in the nitrogen lead which, in
combination with the return of ashes, counteracts the nutrient imbalance and
acidification in southern Sweden. Forestry of that kind should lead to lower total
leaching of nitrogen in comparison with conventional forestry. In situations where
there is high deposition of atmospheric sulphur and nitrogen, fuel removals with
return of a moderate dose of slowly dissolvabla ashes should be a good soil
management measure and also be more considerate to the ecosystem in comparison
with conventional forestry.



The humus status and flora/fauna always require some kind of consideration. Such
consideration should not prevent comprehensive removals of fuel from the forest.
With compensation measures and retained nutrient status there should be no problems
with the humus status on most soils. However, on poor and dry soils, it is suitable to
avoid whole-tree removal - as also recommended by the Board of Forestry - on
account of the humus status.

Consideration to nature includes, for example, increasing the number of broad-leaf
trees, old trees and dead wood (preferrably the trunks). These measures concern all
types of forestry and are not linked directly with fuel removal. Removal of felling
residues and return of ashes are of minor importance in comparison with this and fit
well into forestry adapted to natural values. With correct planning and
accomplishment of the removal of forest fuel the natural values of the forest can be
retained or even improved.

Forestry where fuel is also produced can be designed whereby negative effects are
avoided at the same time as positive environmental effects are obtained.



FORORD

Vattenfall och Södra bedriver sedan 70-talet verksamhet inom bioenergiområdet.
Vattenfall äger och driver dessutom biobränsleeldade anläggningar som producerar
värme och värme/el.

Vattenfalls utvecklingsinsatser inom bioenergiområdet bedrivs sedan 1989 i
projektform och f r o m 1994 har Vattenfall Utveckling AB det samlade ansvaret
för genomförandet av Projekt Bioenergi. Det övergripande målet för projektet är
att klarställa bioenergins möjliga roll inom Vattenfalls framtida affärsverksamhet.
För att få underlag till en sådan bedömning analyseras hela bioenergisystemet, från
bränsleproduktion till slutlig användning.

Södra Skogsägarnas medlemmar förfogai över en stor biobränslepotential och
genom dotterbolaget Södra Skogsenergi AB producerar och levererar SÖDRA stora
mängder trädbränsle.

Mot denna bakgrund har ett femårigt samarbetsavtal tecknats mellan Vattenfall och
Södra Skogsägarna. Samarbetet bedrivs i projekt SkogsKraft som syftar till att
utveckla och demonstrera metoder och system för att trädbränslen skall praktiskt,
ekonomiskt och miljömässigt bli möjliga att använda i skala lämpade för produk-
tion av värme och kraft.

Forsknings- och utvecklingsarbetet bedrivs dels av specialister inom respektive
företag och dessutom av forskare vid högskolor samt konsulter. I huvudsak
avslutades projektet under 1993 med undantag för vissa biologiska försök som fort-
sätter till 1996.

Resultat från verksamheten redovisas bl a i rapportform. Denna rapport avhandlar
miljö och ekologi vid uttag av skogsbränsle och återföring av aska.

Projekt SkogsKraft juni 1994

OM*
Karin Widegren-Dafgård j ' tfan-Äke Lunden
Vattenfall AB /Södra Skogsägarna
Projekt Bioenergi
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1. INLEDNING

Hösten 1989 höll Vattenfall en serie om sex seminarier på temat skogsbränsle och
ekologi. Forskare och andra experter samlades för att diskutera ekologiska frågor
med koppling till uttag av biobränsle från skogen. De sex seminarierna samman-
fattades i en rapport inom projekt Skogskraft (Lundborg 1990).

Följande frågor belystes

Skogsmarkens kväveomsättning
Koldioxid och kolbalanser i skogsekosystem
Biobränsle och skogsmarkens forna och humus
Markkemi och markbiologi
Lövträdens positiva ekologiska egenskaper
Naturvård

Seminarierna gav ett mycket bra utgångsläge inför det ekologiska arbetet inom
ramen för såväl projekt Skogskraft som Vattenfalls bioenergiprojekt. Under de år
som gått har ytterligare kunskap kommit fram och sammanställts, både inom de
nämnda projekten och på annat håll. Några rapporter har grundligt belyst delprob-
lem inom området skogsbränsle och ekologi. Andra har relativt kortfattat berört hel-
heten.

Syftet med denna rapport är att utifrån dagens kunskap ge en samlad bild av vad
skog^bränsleanvändning betyder för skogens ekologi och miljö, samtidigt som den
vetenskapliga bakgrunden redovisas relativt utförligt. Rapporten tar dock inte upp
frågor om växthusgaser, kolförråd och kolbalanser.

Tidigare kunskapssammanställningar har spelat en stor roll i arbetet. Det betyder att
bakom referenserna Eriksson och Börjesson 1991, Kruuse 1992, Lundborg 1993,
Rosén 1991b m fl ligger ett stort antal originalarbeten som för enkelhetens skull inte
alltid citeras här. Avsnitt som innehåller mycket detaljinformation har skrivits med
liten stil. Kontentan av det finstilta återfinns även i den övriga texten.

Rapporten är uppbyggd kring tre kapitel som handlar om marktillstånd, askåterför-
ing och naturhänsyn. Vart och ett av dessa kapitel inleds med ett sammandrag av
kapitlets innehåll, och bedömningar av vad detta betyder för skogsbränslesystemet.
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2. SKOGSBRÄNSLE OCH MARKTILLSTÅND

Sammandrag och bedömning

Nedfallet av försurande svavel- och kväveföreningar i södra Sverige har
kraftigt ökat utlakningen av baskatjoner från skogsmarken. Det höga
kvävenedfallet ger ökad trädtillväxt. Hög tillgång till kväve i förhållande
till andra växtnäringsämnen kan leda till näringsobalans. Risken för
ökande skogsskador kan inte uteslutas.

Helträdsutnyttjande leder till ytterligare stora mineraiforluster och
beräknas inte vara långsiktigt uthålligt på större delen av den svenska
skogsmarken med mindre än att mineraler, t ex askan, återförs till
marken. I områden med lågt kvävenedfall kan kompensation med kväve
behövas för att hindra sänkt trädtillväxt. Allt talar för att helträdsuttag
med lämpliga kompensationsåtgärder är fullständigt uthålligt.

Helträdsuttag leder inte till någon drastisk minskning av mängden orga-
niskt material i marken. Avverkningsrester är endast en begränsad del av
totala fömatillskottet. Kvävenedfall och hrandbekämpning är faktorer som
verkar för uppbyggnad av markens förråd av organiskt material. Skogs-
styrelsen avråder dock från bränsleuttag på torr mark med tunt humus-
skikt.

Om lövsly och lövträd ges ökat utrymme i det bränsleproducerande
skogsbruket erhålls en ytterligare bränslefraktion, samtidigt som
lövträdens markförbättrande egenskaper tas tillvara.

Högt kvävenedfall orsakar ett flertal negativa miljöeffekter. Vid uttag av
avverkningsrester minskar skogens kväveförråd avsevärt, så att skogen får
större möjlighet att ta hand om kvävenedfallet utan negativa effekter på
lång sikt. Helträdsuttag med mineralåterföring beräknas på sikt leda till
att kvoten baskatjoner : aluminium i marklösningen ökar. Helträdsuttag
och askåterföring är alltså god markvård, och bör kunna bli ett effektivt
verktyg för att förstärka effekterna av skogsvitalisering.

Bakgrund

Luftföroreningar - skogsmarksförsurning - skogsskador - kronutglesning är idag
välkända problemområden. En övergång till miljövänligare bränslen, t ex biobräns-
len från skogen, skulle kunna dämpa bl a försurningsproblemet. Men då bör man
känna till konsekvenserna av skogsbränsleanvändning, så att en övergång till det
miljövänliga bränslet inte blir "ur askan i elden", för skogens vidkommande.

Detta kapitel beskriver förorenings- och försumingsproblemen, hur uttag av avverk-
ningsrester påverkar marken, samt behovet och konsekvenserna av askåterföring.



3

Nedfall av svavel och kväve. Försurning

Försurande svavel- och kväveföreningar tillförs dels med nederbörden (våtdeposi-
tion) och dels genom att gaser och partiklar fångas upp av växtligheten (torrdeposi-
tion). Huvuddelen av torrdepositionen tvättas av med nederbörden och når marken
med genomfallande regn. Mest svavel och kväve deponeras i granskog, som effek-
tivt filtrerar luften, mindre i tall- och lövskog, och minst på öppet fält. Belastningen
av försurande nedfall av svavel och kväve är i Sverige störst i sydvästra Götaland
och avtar norrut. Under 1988 kem endast 9 % av svavelnedfallet i Sverige från
svenska källor, resten kom från andra länder (Anonym 1990).

En del av försurningen i skogsmarken är naturlig och beror på jonbyte i samband
med trädens näringsupptag, och bildning av kolsyra och humussyror. Ökad tillväxt
och skörd i skogen har ökat denna biologiska försurning. En del av den mikrobiella
kväveomsättningen frigör också vätejoner. Denna naturliga försurning verkar främst
i markens ytliga skikt, medan djupare skikt påverkas mindre. Under 1900-talet har
luftföroreningar i form av svavel- och kväveföreningar kraftigt ökat markförsur-
ningen. Nedfallet av dessa verkar försurande, dels genom att vätejoner tillförs, dels
genom att neutraliserande baskatjoner (K+, Ca2+ , Mg2+) lakas ut. I norra Sverige
är det försurande nedfallet litet jämfört med den biologiska syrabildningen, men i
södra Sverige dominerar den atmosfäriska syradepositionen (Anonym 1990).

Skogens förråd av tillgängliga mineraler fylls på genom jordpartiklarnas vittring,
och genom nedfall. Förluster sker genom utlakning och skörd.

Svavel, kväve, försurning
I Sverige deponeras mest svavel (S) i Skåne, 25-30 kg/ha år. i granskog. I övnga södra-sydvästra
Sverige deponeras 15-25 kg S/ha år. I höjd med Mälaren deponeras ca 10 kg/ha år. och i större delen
av Norrland 5-7 kg (Lövblad et al. 1992). Kväve deponeras både som ammonium och nitrat. I södra
Sverige är bidraget från kväveoxider och ammoniak av samma storleksordning. I Svealand och Norr-
land dominerar kväveoxiderna (Anonym 1990). I SV Sverige faller årligen 20-25 kg kväve per ha

ned i granskog. I övriga Sydverigi deponeras 10-20 kg N/ha-år. I höjd med Mälaren deponeras 8-10

kg/ha år, och i större delen a\ Norrland 2-6 kg. i granskog (Anonym 1991, hänsyn taget till tryckfel,
enl. Lövblad, muntl).

I större delen av landet är pH i humusskiktet lägre än 4.0. Surast är det i delar av inre Götaland och
västra Svealand som har mineralfattiga marker och hög syradeposition. Kalkrika regioner har högre
maHc-pH. I äldre skog på frisk mark av blåbär-Iingontyp är pH i rostjorden mellan 4,3-5. pH-inter-
vallet 4,3-4,5 i rostjorden anses vara en kritisk gräns för risk för aluminiumläckage och nedsatt
skogsproduktion. Så lågt pH hade under mitten av 80-talet ca 650 000 ha skog i södra Sverige. Störs-
ta delen av detta är barrskog. Vidare bar sydvästra Sverige lägre basmättnadsgrad och högre alumi-
niummättnad än övriga landet (Anonym 1990). I sydvästra Sverige har pH minskat ca 0,5-0,7 enhe-
ter i skogsmark på 60-70 cm djup, mellan åren 1927 och 1982/84, medan pH på detta markdjup i
Västerbotten var ungefär detsamma både på 20- och 80-talet (Hallbäcken och Tamm 1986, Tamm och
Hallbäcken 1988, Lundmark 1988). I Danmark och södra delama av Norge och Sverige uppskattas
10-30 % av den antropogena försurningen bero på Kvävenedfall och resten på svavel. I vissa delar av
Centraleuropa står kvävet för huvuddelen av försurningen, och kan komma att öka i betydelse för
försurningen även i de nordiska länderna (Brodin och Kuylenstiema 1992).

Markens motstånd mot försurning
Syror buffras på olika sätt, på lång sikt främst genom vittringen. Vid pH 5,0-4,2 byter H + plats med
baskatjoner på markens jonbytesplatser, så att marklösningens halt av vätejoner hålls nere. När ett



buffrande system inte räcker till, sjunker pH. I pH-intenaP.et 4.2-3,0. tar aluminiumbufferten över
(A1OOH + 3H+ = Al3 + + 2H-O). och vid pH lägre än 3.8 även jämbufferten (FeOOH + 3H+

= Fe3"1" + 2 H^O). De djupare markskikten har låg halt organiskt material. Där styrs försurningen

främst av utlakningen av baskatjoner- När pH är så lågt att aluminiumbufferten verkar, sjunker pH i
fortsättningen ytterst obetydligt. Men stora mängder aluminium går då i lösning (Anonym 1990).

Kritiska belastningen
Kritiska belastningsgränsen är en skattning av hur stor belastning av ett visst slag som ett ekosystem
långsiktigt tål utan att ekologiska skador uppkommer.

Den kritiska belastningsgränsen för försurande ämnen beräknas genom att försurande processer vägs
mot alkalHuserande. Försurande är svaveldeposition, kvävedeposition, och förlust (utlakning. skörd)
av alkaliska ämnen (Ca. Mg. K). Alkaliniserande är vittring. deposition av baskatjoner. nettoupptag
av kväve (skörd), samt utlakning av "aciditet" (Sverdrup et al. 1992).

Skogsmarken i de nordiska länderna är grövre och har mer svårvittrade mineraler än i många andra
europeiska länder, och har därför lägre kritisk belastning. Gränsen för försurande ämnen i svensk
skogsmark motsvarar ca 3-13 kg S/ha år i större delen av landet. Det sura nedfallet överskrider kntis-
ka belastningsen i drygt 80 % av den nordiska skogsarealen (Sverdrup et al. 1992). I sydvästra Göta-
land är svaveldepositionen flera gånger högre än vad de mest känsliga markerna tål, men även i res-
ten av Götaland, Svealand och längs Norrlandskusten är belastningen högre än den kritiska nivån
(Anonym 1990).

Kritiska belastningsgränsen för Inäve kan för skogsekosystem beräknas som summan av
* nettoupptaget av kväve i träden (sum. grenar, barr)
* mängden kväve som varaktigt binds i marken
* avrinningen multiplicerad med högsta accepterade nitratkoncentrationen i vattnet (Rosén 1991a).

"Nettoupptag av kväve i träden" (dvs hur mycket kväve som förs bort vid skörd, som medelvärde för
hela omloppstiden) är den största av dessa poster och avgör värdet på kritiska belastningen (Rosén
1991a). I södra Sverige är kritiska belastningsgränsen på känsliga marker (vid helträdsutnyttjande)

mellan 4-10 kg N/haår. I hela södra halvan av Sverige överskrider kvävenedfallet den kritiska be-

lastningen, mest. 10-13 ks N/haår. i de södra och svdvästra delarna.

Luftföroreningar och skogsskador

Stora arealer skog i bergsområden i centrala Europa är allvarligt skadade. Man tror
att skadorna orsakats av markförsurning och/eller höga koncentrationer av ozon och
svaveldioxid i luften. Storskaliga skogsskador har inte observerats i de nordiska län-
derna. För närvarande växer skogen "som aldrig förr", delvis beroende på den höga
kvävedepositionen. I sydvästra Sverige har emellertid träden drabbats av påtagliga
barrförluster. De skadade skogarna i Centraleuropa hade också en period med ökad
tillväxt innan skadorna blev tydliga. Man kan således inte avfärda risken att fortsatt
försurning kommer att skada de nordiska skogarna i mycket större omfattning än
idag (Brodin och Kuylenstiema 1992).

Kvävetillförsel påveikar träden genom att öka frostkänsligheten, öka kvoten mellan
krona/rot (försvårar vatten- och näringsförsörjningen), minska mykorrhizan (ger
minskat upptag av vatten, P och ev annan näring) (Persson och Nohrstedt 1993)



Skogen kan stressas av markförsurning, näringsobalans, extrema klimat, sjukdomar
och direKteffekter av luftföroreningar på blad och barr. Utbredningen av barrförlus-
ter sammanfaller dels med det försurande nedfallet samt förekomst av ozon m fl för-
oreningar, dels med kärvt klimat och mark med svag mineralogi (Anonym 1990).

Luftföroreningar och skogsskador
Höga halter av ozon, svaveloxider, kväveoxider eller ammoniak kan skada blad och barr. Skadade
bladytor läcker näring och riskerar parasitangrepp. Andra effekter är störd ämnesomsättning och
sänkt produktion. Markförsurning påverkar träden på flera olika sätt. Så länge utbytet vätejoner-
baskatjoner är omfattande kommer marklösningen att innehålla högre halt baskatjoner, vilket stimu-
lerar trädtillväxten under en övergående period. Detta tillstånd upphör när basmättnadsgraden blivit
kritiskt låg, och aluminium går i lösning. Låg tillgänglighet av baskatjoner och fosfor i förhållande
till kväve ger näringsobalans (Anonym 1990). Väte- och aluminiumjoner konkurrerar med baskat-
joner på rötterna och försvårar upptaget av baskatjoner. Halterna aluminium och tungmetaller ökar,
eventuellt till giftig nivå. Dessutom ökar utlakningen av baskatjoner, och markens buffrande förmåga
minskar. Träden skadas, antingen direkt av försurningen eller indirekt, pga minskat motstånd mot
andra stressfaktorer. Mycket tyder på att det finns ett samband mellan trädtillväxt och kvoten mellan
halterna baskatjoner och aluminium i markvätskan. Om kvoten är över 1 undviks skador på trädens
rötter, medan en kvot under 1 kan innebära risk för rotskador och sänkt tillväxt (Sverdrup et
al. 1992). I de få svenska fältförsök där trädtillväxt relaterats till "BC/A1" har man ännu inte påvisat
något samband (Nohrstedt och Persson 1993).

Inverkan av helträdsuttag på markkemin

När träden tar upp katjoner avges samtidigt vätejoner från rötterna, vilket försurar
marken. Efter kalawerkning höjs pH i markens ytskikt, 1-1,5 enheter. Till en del
beror detta på att nedbrytning av organiskt material frigör baskatjoner, men också
på att trädens näringsupptag upphört. pH-höjningen kvarstår i storleksordningen 10
år. Om avverkningsrester förs bort blir pH-ökningen 0,1 - 0,3 enheter lägre än om
riset lämnas kvar. Även basmättnadsgraden blir lägre (Nykvist och Rosén 1985,
Staaf och Olsson 1991). I det långa tidsperspektivet blir i många fall förlusten av
baskat-joner större än tillförseln genom vittring (Rosén 1991b).

På mineralsvaga marker är redan det konventionella skogsbruket enligt modellbe-
räkningar sannolikt inte långsiktigt uthålligt. Där är vittringshastigheten så låg att
den inte hinner kompensera för de mineralförluster (framförallt Ca) som uppstår när
trädens stammar skördas. På svensk "medianskogsmark" beräknas vittringen räcka
till för uthållig stamskörd (Warfvinge et al. 1992). Det sura nedfallet lakar ut ännu
fler baskatjoner (Ca, Mg, K) vilket medför minskat motstånd mot försurning, risk
för näringsobalans, och på sikt risk för skogsskador. När avverkningsrester dessut-
om förs bort ökar förlusterna av Ca, Mg och K drastiskt (Rosén 1991b). Ett sådant
skogsbruk blir än mindre uthålligt, vad gäller mineral försörj ningen. (Uttag av stub-
bar som bränsle ger hög utlakning och är av flera skäl mindre aktuellt, se kap. 4.)

Man kan även beräkna budgetar över enskilda ämnen. Figur 2.1 visar den långsik-
tiga balansen mellan vittring och skördeförluster av baskatjoner, vid stamskörd och
vid skörd av stam samt 75 % av grenar och barr (mineralförluster pga surt nedfall
och utlakning är inte inräknade i underlaget till figuren!). Sådana beräkningar leder
fram till uppfattningen att man bör kompensera för mineralförluster efter helträds-
uttag, för att vara säker på att verksamheten är långsiktigt uthållig.
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Figur 2.1. Mineralbalans "vittring minus skörd" (10-percentil, räknat från svag
mark). Övre raden: Endast stamskörd. Undre raden: Skörd av stam, plus 75 %
av grenar och barr vid slutawerkning. Kartorna gäller endast mark där uttag
av avverkningsrester medges enligt Skogsstyrelsens rekommendationer.
Källa: Ståndortskarteringen, Inst Skoglig Marklära, SLU.
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Inverkan av lövträd

Lövträd är en väsentlig biobränslepotential. Flera lövträd har en gynnsam inverkan
på markens ytskikt. Vid jämförelser mellan björk och gran (på samma slags mark)
var pH i björkskog 0,5-1 enhet högre i humus och 0,3-0,7 enheter i övre mineral-
jorden, jämfört med granskog. Björkförna är näringsrikare än granförna och har
högre pH. Björken har djupa rötter. Dess näringsupptag sker i en stor jordvolym
vilket ökar chansen att vittringen hinner frigöra nya mineraler i samma takt. Gran-
skogen filtrerar upp en stor mängd föroreningar ur luften som sedan sköljs ned i
marken. Dessa skillnader mellan björk och gran är mer eller mindre generella mel-
lan löv- resp barrskog (Liljelund et al. 1986). Björkens djupa rötter kan troligen
också fånga in mineraler som är på väg att lakas ut. Bok verkar dock försurande på
marken (Lunden, muntl.)

Med tanke på lövträdens markvårdande egenskaper kan det vara en intressant möj-
lighet att ge lövsly och lövträd ökat utrymme i skogen, i synnerhet i det bränslepro-
ducerande skogsbruket. Lövträden har också betydelse som skärmträd (Tham 1988,
Lundmark 1988). Senare kan en väsentlig del av lövträden bli bränsle vid gallring.
Eftersom gamla lövträd bidrar till ökad biologisk mångfald bör även en lämplig
mängd lämnas att åldras (se kapitel 4).

Helträdsuttag och markens organiska material

Skogsmarkens organiska material, humusen, härrör ur dött växt- och djurmaterial.
Det behövs för att hålla vatten och näring i skogsmarken. Avverkningsrester bidrar
till påfyllning av humusförrådet, vid sidan av stubbar, rötter, och det kontinuerliga
fallet av löv och barr.

I tyska skogar, där man förde bort fallförna i flera generationer, minskade humus-
mängden med upp till hälften. Ett 40-årigt försök med förnatäkt har dock ännu inte
resulterat i minskad humushalt (Björkroth 1983).

Björkroth (1983) undersökte mängden organisk substans i några 14-17 år gamla
försök med ristäkt. Några av försöken hade fått dubbel eller 1 Vi dos ris. Mängden
kol i humusskktet var ungefär lika stor oavsett om riset förts bort. Däremot var
kolhalten i mineraljorden i genomsnitt 9 % högre på ytor som fått (ofta dubbelt
lager) ris (Björkroth 1983).

Någon drastisk minskning i mängden markorganiskt material observerades inte
heller efter ca 25 år i försöksytor med helträdsavverkning, jämfört med konventio-
nell avverkning (Lundkvist et al. 1991).

Förr var bränder en betydelsesefull faktor som begränsade uppbyggnaden av humus-
skiktet, och präglade naturen t ex på tallhedar. Idag minimeras bränderna, samtidigt
som kvävenedfallet är högt. Skogen växer i välsluta bestånd. De sistnämnda fakto-
rerna borde betyda mer för humusskiktets uppbyggnad än vad uttag av avverknings-
rester gör.



I Sverige avråder Skogsstyrelsen från bränsleuttag på torra marker med tunt humus-
lager (Anonym 1986), för att minimera risken att markens organiska material ut-
armas. I praktiken skördar man endast ca 75 % av avverkningsresterna på hygget.
Stubbarna lämnas kvar. Möjligen får humusfrågan mindre betydelse i framtida res-
triktioner mot helträdsuttag, och kompensationsåtgärder får större betydelse. Om
näringsstatus, trädtillväxt och förnaproduktion vidmakthålls torde humusfrågan inte
vara något problem (undantag magra eller degenererade marker) (Rosén 1991b).

Effekter av helträdsuttag på trädtillväxt

Efter uttag av avverkningsrester växer ibland nästa grangeneration saktare, motsvar-
ande 0,5-4,5 års förlängd omloppstid. Tallens tillväxt tycks inte påverkas av hel-
trädsutnyttjande. Men plantor av både gran och tall överlever bättre på hyggen där
riset tagits bort (Sinclair et al. 1992), trots att det torrare hyggesklimatet är mindre
gynnsamt för granplantor (Bucht, muntl).

Ristäkt innebär att marken kan planteras 1-2 år tidigare än brukligt, vilket delvis
motverkar att omloppstiden förlängs. Vidare kan helträdsteknik för bränsleproduk-
tion vid gallring bli den ekonomiska "morot" som avgör att gallringen blir av, och
på så sätt bidra till väl genomförd skogsskötsel.

Det är plant- och ungskog som växer saktare efter helträdsuttag. Det brukar förkla-
ras med att mer kväve har förts bort (t ex Möller 1990). Men avverkningsrester av-
ger nästan inget kväve de första åren (undantag: mycket kväverik skog). Snarare
binder de en del kväve från omgivningen. Däremot inverkar hyggesresterna på
markklimatet, så att nedbrytningen ökar och mer kväve frigörs ur äldre markorga-
niskt material. Sänkt tillväxt efter ristäkt kan alltså till stor del bero på att hygges-
resternas indirekta effekter uteblir (Lundborg 1993).

Skogsstyrelsens ekologiska restriktioner
Skogsstyrelsen anger i sk "allmänna råd" restriktioner om på vilka marker helträdsutnyttjande kan
komma ifråga, och hur stora uttagen kan göras (Anonym 1986). Viktiga förutsättningar vid utform-
ningen av dessa råd har varit (Bucht 1990): Skogen och skogsmarken ska skötas så att
* den varaktigt ger en hög och värdefull virkesavkastning
* inga oacceptabla miljöeffekter uppstår exempelvis avseende flora, fauna, mark och vatten.

De från produktionssynpunkt viktigaste effekterna av helträdsuttag är
* näringsämnesförluster
* markens vattenhållande förmåga försämras
* energi- och födokällan för de marklevande organismerna reduceras
* ståndorten förlorar haskatjoner vilket bl a medför lägre pH-värde i marken
* det organiska materialet bedöms ha inverkan på vittringen

"De allmänna råden är något olika i olika delar av landet. Särskild hänsyn har tagits till ostkusten
med stor risk för försommartorka, det svårföryngrade området i Norrlands inland och området i syd-
västra Sverige med stort nedfall av försurande ämnen. Generellt gäller att trädrester ej bor tillvaratas
på torra marker, lavmarker, eller friska marker med grov jordart och sämre markvegetationstyper
(ljung, kråkbär, lingon). Generellt gäller att trädrester kan tillvaratas på friska marker med fin jordart
och marker med medelgrov jordart och bättre markvegetationstyper(blåbär-örter), och på fuktiga



marker. På alla marker gäller att trädrester ej bör tillvaratas mer an en gång under beståndets växttid.
Konsekvensen av dessa ekologiska restriktioner är att drygt hälften (13,7 milj m3f) av den i landet
totalt t.Ilgängliga kvantiteten (26,2 milj mJf) kan utnyttjas. Idag används endast en bråkdel ... av
denna (Bucht 1990)". De allmänna råden är inte överallt förenliga med en långsiktigt uthållig skogs-
produktion, om inte näringsämnen återförs till marken. Uttaget bör kunna öka om man tar hänsyn till
möjligheten att kompensera för näringsförlustema (Bucht 1990).

Kompensation och askåterföring

Tillväxnedsättning kan motverkas med gödsling. På magra ståndorter, särskilt i
Norrland, kan man t ex överväga att kompensera för kväveförluster. Det gäller även
andra områden där kvävenedfallet under nästa skogsomlopp väntas bli lägre än vad
som motsvarar kväveförlusterna vid skörden. På sådana marker är det lämpligt att
låta hyggesresterna torka så att de kväverika barren faller av före uttaget. Men i
södra Sverige kompenserar det höga kvävenedfallet gott och väl för kväveförluster
vid helträdsuttag (se nedan. Figur 2.4). (Nuvarande höga skogstillväxt i södra Sve-
rige är delvis en följd av det höga kvävenedfallet och intensivare skogsbruk.)

Kompensation med NPK resulterade i att helträdsgallrade ytor (4 lokaler, G32, T26, T26, T18, från
södra till norra Sverige) fick lika hög eller högre tillväxt, jämfört med ogödslade ytor som gallrats
konventionellt. Mineralgödseln gav en snabbare näringseffekt än avverkningsresterna (Jacobsson
1990/91, Pettersson 1990/91)

För att helträdsutnyttjande ska vara uthålligt måste mineraler återföras till skogsmar-
ken. Mest tilltalande är att återföra askan, så att mineralerna hålls kvar i kretslop-
pet. Dessutom kan kalk eller andra medel behövas för att ersätta mineraler som för-
lorats genom svavel- och kvävenedfallet.

I Sverige pågår flera forskningsprojekt, där man studerar hur aska ska återföras till
skogen på ett sätt som inte medför negativa ekologiska effekter, och så att det blir
till nytta för skogsmarken. Idag vågar vi påstå att granulerad aska i rimliga doser
som kompenserar för skördeförlusterna, och spritt i produktionsskog, ir.te nämnvärt
stör skog och mark (Rosén et al. 1993, Eriksson och Börjesson 1991, Jacobsson et
al. 1992). Mer om askåterföringens inverkan på skogen finns beskrivet i kapitel 3.

Helträdsuttag och askåterföring är markvård

Skogsbränsleuttag med askåterföring motverkar försurning

Den kritiska belastningsgränsen för försurande ämnen beräknas genom att försur-
ande processer vägs mot alkaliniserande (se avsnittet om försurning). Vid skörd av
trädbiomassa förloras både försurande kväve och neutraliserande baskatjoner. De
balanserar i stort sett varandra (Sverdrup et al. 1992). Om man skördar avverk-
ningsrester som bränsle och återföraskan, ändras i princip inte baskatjonbalansen,
jämfört med om man enbart skördar stammen. Däremot tredubblas kväveuttaget
(Rosén et al. 1992). Detta bör verka alkaliniserande.
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Kvoten oaskatjoner : aluminium, eller BC/Al. i marklösningen är ett annat sätt att
beskriva markförsurningen. När BC/Al är över 1 anses det inte föreligga någon risk
för försurningsbetingade rotskador, medan värden under 1 kan innebära risk för rot-
skador. Tillförsel av baskatjoner ger högre kvot, och hög syradeposition och träd-
tillväxt (skörd) sänker kvoten. Enligt modellberäkningar får endast 21 % av den
svenska skogsmarken en kvot större än 1, sedan jämvikt med skogsskötsel och
deposition har inträtt. Man har också beräknat att kvoten var större än 1 i stort sett i
hela Sverige år 1840 (Sverdrup et al. 1992).

Modellberäkningar visar att sk helträdsutnyttjande + kompensation för mineral-
förluster leder till betydligt högre BC/Al-kvot, jämfört med ett skogsbruk där enbart
stammen skördas (Warfvinge et al. 1992). Skillnaden kan förklaras med att mycket
kväve förs bort vid helträdsuttag (Sverdrup et al. 1992). Se Figur 2.2.

Figur 2.2. Beräknade BC/Al-kvoter vid olika former av skogsskötsel, sedan systemen nått
jämvikt med miljö- och skötselfaktorer. Varje ruta visar BC/Al-kvoten för 10-percentilen
(räknat från den mest försurningskänsliga marken) i rutans skogsmark. Efter (Warfvinge et
al. 1992).
a = endast stamskörd, + 50 % kompensation för mineraler
b = endast stamskörd, + 100 % kompensation för mineraler
c = skörd av stam, grenar och barr, + 100 % kompensation för mineraler.
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Uttag av avverkningsrester och full kompensation för mineralförlust skulle alltså
kunna öka de försurningskänsliga markernas BC/Al-kvot, i många fall till över 1.
Detta är betydligt gynnsammare ur försumingssynpunkt än i konventionellt skogs-
bruk, även om man där helt eller delvis kompenserar för mineraler.

Ändring i miljö och skogsskötsel får genomslag i markkemin på ca 10-20 år (Sverd-
rup, muntl). BC/Al-kvoten indikerar det markkemiska tillståndet, men det är oklart
vilket värde kvoten har för att prognosticera trädtillväxten (Persson och Nohrstedt
1992).

Kväveuttagets alkaliniserande effekt förklaras inte närmare i (Sverdrup et al. 1992,
Warfvinge et al. 1992). Men man kan föra följande resonemang: Kvävets kretslopp
påverkar protonflödena på många sätt, men det är endast vid nitratbildning (nitrifi-
kation ger 2H + ) åtföljt av nitratutlakning (inget nitrat tas upp av rötter i utbyte mot
O H ) som kväveomsättning är försurande. Ju mer kväve som ackumuleras i syste-
met desto större blir risken för försurande nitrifikation på lång sikt.

Kväveavlastning

Uttag av avverkningsrester efter kalavverkning innebär på kort sikt att hyggets
kvävemineralisering, nitratbildning och nitratutlakning dämpas. Även på längre sikt
blir tillgången på kväve i marken mindre riklig. Se Figur 2.3 (Lundborg 1993).
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44-175
kg N/ha.år
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40 ppm
nitrat-N/min

40 mg N/l •
32 mg N/l •
13 mg N/l •
* = ris i hög

Figur 2.3. Kvävesituationen i skogsmark där avverkningsrester tagits bort, i förhållande till
alternativet att lämna dem kvar på marken. 100 % motsvarar situationen i \tor där riset
lämnats kvar. Efter litteraturuppgifter från svenska och utländska försök som sammanställts
i (Lundborg 1993).

När man skördar avverkningsrester påverkas skogens kvävetillstånd kraftigt både på
kort och längre sikt. Då ökar skogens tålighet (kritiska bekastningsgräns) mot kvä-
venedfall. Om både stam, grenar och barr skördas är värdet på kritisk belastnings-
gräns ca 3 gånger högre än om enbart stammen skördas. Skillnaden motsvarar kvä-
vet i grenar och barr (Rosén et al. 1992). Figur 2.4 visar att kvävenedfallet över-
skrider kritiska belastningsgränsen i mycket lägre utsträckning om grenar och barr
skördas, dvs då tål skogen kvävedepositionen mycket bättre.
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B

Figur. 2.4. Kvävenedfall utöver kritiska belastningsgränsen, kg N/haår. Medianvärde.
A: Endast stamskörd.
B: Skörd av stam + (högst) 75 % av grenar och barr vid slutawerkning.
Kartorna gäller endast mark där bränsleuttag medges enligt (Anonym 1986).
Källa: Ståndortskarteringen, Sveriges Lantbruksuniversitet.
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Kväve i nedfallet, bränslet och i rökgaserna.
Grenar och barr är betydligt kväverikare än stamveden. Därför förs mycket mer kväve bort vid
helträdsutnyttjande än vid konventionell avverkning. Kvävenedfallet i granskog är ca 20 kg/ha,år i
södra-sydvästra Sverige, och 6-12 kg/ha,år i norra Götaland - Svealand. Om endast stamved tas
tillvara förs i genomsnitt motsvarande 20 % av nedfallet kväve bort med skörden i Sydvästsverige,
och 25-50 % i nora Götaland och Svealand. Om även grenar och toppar tas tillvara i gallring och
slutavverkning ökar kväveuttaget i Sydvästsverige till motsvarande 45 9t av nedfallet, och till 55-110
% i norra Götaland - Svealand. Om skogen skördas redan efter 40-50 år, och alla grenar och barr tas
tillvara, skulle motsvarande ca 90 % av det nedfallna kvävet föras bort i Sydvästsverige, och 80-170
% i norra Götaland - Svealand. Kvävet i bränslet motsvarar ca 60 % av nedfallet kväve i Sydväst-
sverige, och 60-125 % lite längre norrut. Det går alltså att inrikta skogsskötseln mot en betydande
"kväveavlastning". Skogsstyrelsens föreskrifter till nya skogsvårdslagen (1994) medger så korta
omloppstider som 45 år för de bördigaste granskogarna (G36).

Ett ton grenar och barr innehåller ca 5 kg kväve. Vid förbränning deltar kväve både från bränsle och
luft i komplicerade kemiska reaktioner. Endast motsvarande 5-10 % av kvävet i bränslet släpps ut i
biologiskt tillgänglig form (mest som NOX) i rökgaser och flisnings- och transportarbetet. Resterande

kväve går ut som inert kvävgas. Detta förutsätier att man bränner i stora anläggningar med kväve-
rening (Lundborg 1993). Utan kväverening blir utsläppen från förbränning motsvarande 5-10 7c av
bräiislekvävet i fluidbäddpannor. och 10-15 7c i rostpannor (Anonym 1992). Idag släpps i genomsnitt
ca 100 mg NO-,/MJ ut från pannor (alla slags bränslen) som är större än 10 MW (Hanell. muntl). Det
motsvarar ca 10 7c av kvävet i biobränsle. Utsläppen från biobränsle är av samma storleksordning
som de från andra bränslen, men det är endast biobränsle som för bort kväve ur skosren.
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3. ASKAN ÅTER TILL SKOGEN

Sammandrag och bedömning

Spridning av aska till fastmark är långsiktig markvård, snarare än göds-
ling. Kretsloppsaspekten är ett tungt skäl för att prioritera aska som
mincralmedel för spridning i skogen. Man kan komplettera med andra
medel.

Aska innehåller mineraler som träden tagit upp, men väldigt lite kväve. K,
Ca och Mg är viktiga komponenter. Askan ökar markens basmättnads-
grad, och kan, beroende på löslighet, även höja markens pH. "Lös" aska
och stabiliserad (granulerad) aska har på många sätt skilda egenskaper och
bör utvärderas var för sig. Lös aska ger relativt snabba effekter medan
stabiliserad aska vanligen är svårlöslig (med undantag av neutralsalter)
och kan tom vara mycket långsamverkande.

Ett antal risker med askspridning har uppmärksammats. De är

* risk för nitrathildning och kväveläckage om mark-pH höjs
* risker med tungmetaller
* risk för störning av känsliga arter eller biotoper

De nämnda riskerna hör samman med spridning av icke stabiliserad aska,
och/eller höga givor, på speciella "ris'x"-ståndorter. Forskningsresultat
tyder mycket starkt på att riskerna kraftigt minskar och troligen elimine-
ras om askan sprids i en kompenserande dos och i en för ståndorten anpas-
sad svårlöslig form. Tungmetallfrågan är inget stort problem. Vid ren
kompensation gäller kretslopp (inget nettotillskott). Det ekologiska "utrym-
met" för tungmetallri///ora/ tillåter oftast även vitalisering med aska.

Askspridning hör systemmässigt samman med bränsleuttag. Systemet
helträdsuttag + askåterföring ger en effektiv kväveavlastning, hör kunna
motverka kväveutlakning och den pågående kväverelaterade flora för-
ändringen, och avlastar dessutom skogen temporärt på tungmetaller.

Befintlig kunskap och pågående forskning

Det finns gott om erfarenheter av tillförsel av aska i pulverform till torvmark, sär-
skilt höga (10-30 ton/ha) givor. Syftet med att lägga aska på torvmark är att öka
trädtillväxten (Eriksson och Börjesson 1991). Aska till fastmark ska kompensera för
uttag av skogsbränsle, eller "vitalisera" marken. Då räcker det med lägre givor. Det
är skonsammare om askan är bunden, t ex som granuler. På senare år har man lagt
ut försök med 1-6 ton/ha granulerad aska till fastmark. Hittills finns preliminära
resultat, till grund för rekommendationer och en del beslut, men det finns inte detal-
jerade svar på alla frågor. Detta kapitel betonar i första hand askan som kompensa-
tion för bränsleuttag. Först redovisas askans egenskaper och en del effekter. Där-
efter diskuteras vissa risker som anses höra samman med askspridning.
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Aska eller andra medel? Kretslopp och resurshushållning.

Eftersom man ännu inte vet säkert om askåterföring är helt fritt från komplikatio-
ner, kan man kanske ifrågasätta att askan ska åter till skogen. Om marken behöver
"vitaliseras" (Liljelund et al. 1990), eller kompenseras för skördeförluster, finns ju
kommersiella mineralmedel. Men kretslopp och resurshushållning är tunga skäl för
just aska. Med askan tillförs skogen inget nytt utöver vad som fanns från början,
och mindre av ändliga mineralresurser tas i anspråk. Och /Kwmillförseln av oönska-
de ämnen till skogen (och biosfären) via tillförsel av mineralmedel hålls så låg som
möjligt.

Det kan dock förekomma "svinn" av aska och näringsämnen på olika sätt. Aska kan
sintra eller förglasas under förbränningen och kan därmed bli ointressant som mine-
ralnäring i tidsperspektivet en skogsgeneration. Sameldning av rent biobränsle med
rivningsvirke, sopor eller kol ger en aska som sannolikt inte bör spridas i skogen.
Tungmetallrik aska bör deponeras. Det är möjligt att aska från mindre pannor inte
kommer in i återföringssystemet. Det är också oklart huruvida t ex K och P fullstän-
digt återfinns i askan. Dessa faktorer talar för att man kan behöva komplettera askan
med andra mineralmedel för att fullt ut kunna kompensera för bränsleuttaget.

Barkaska hör samman med konventionellt skogsbruk, som beräknas kunna pågå på
lång sikt utan kompensation för stamskörden (se kapitel 2). Därför kan barkaskan
ses som en komplettering till askan från hyggesresterna. Idag produceras drygt fyra
gånger mer barkaska än aska från väri^e- och kraftvärmeverk (Åbyhammar et al.
199X).

Askans innehåll, upplösning och inverkan på marken

Aska innehåller mineraler som träden tagit upp, men väldigt lite kväve. För att be-
döma askans ekologiska effekter behöver man känna till dels vad den innehåller,
dels hur snabbt den löses upp och de olika ämnena blir tillgängliga. Askan består av
salter som löser sig snabbt, basiska föreningar som löser sig i sur miljö, och en
svårlöslig restsubstans som med tiden kan bli tillgänglig genom vittring (Eriksson
1993).

Men ännu finns ganska få uppgifter om askors upplösning. Granulerad aska har
långsammare upplösning än lös aska, men neutralsalter löses ut relativt snabbt. K
löses ganska snabbt ut även ur hårda askgranuler. Upplösningen går fortare i fuktig
miljö. Man kommer troligen att kunna tillverka granuler som löses upp i en "stånd-
ortsanpassad" takt. Självhärdad och krossad aska är ett av ekonomiska skäl intres-
sant alternativ. Forskning pågår för att undersöka egenskaperna hos denna produkt.
Sannolikt avgör aggregatens storlek hur snabbverkande en stabiliserad askprodukt
blir (se Eriksson 1993)

Obefuktad aska har egenskaper som liknar osläckt kalk, och verkar frätande. Finför-
delad aska höjer markens pH påtagligt. En lägre men uthålligare pH-höjning vore
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önskvärd. Hårt granulerad aska har liten effekt på mark-pH, medan lösa granuler
åstadkommer en viss pH-höjning. Markvattnet kan faktiskt bli surare, medan mark-
partiklarna "laddas" med baskatjoner. Basmättnadsgraden ökar.

Granulering och andra fonner av stabilisering
Askor med lig kolhalt kan självhärda vid kontakt med vatten, si att kemiska omvandlingar liknande
de i cement sker. Denna egenskap utnyttjas vid granulenng eller andra former av stabilisering av aska
(Eriksson 1993). Granulema kan bli mer eller mindre härda, bl a berv>ende på kolhalten. Aska kan
också stabiliseras genom tillsats av olika slags bindemedel, t ex cement. Ett annat alternativ är aska
som självhärdar medan den ligger pä deponi. och sedan krossas.

Askors innehall
Tabellerna visar litteraturuppgifter på innehåll av makroelement resp spårelement t olika askor.

Aska
Halt av makroelement (%)

Na Ca Mg P S Al Mn

37 olika askor1:2

12 flygaskor1:3

10 bottenaskor1 ; 3

Skövde 1988 4 - 5

Eskilstuna 1989 4 ; S

Eskilstuna 1 9 9 1 4 ; 5

67 flygaskor5'6

58 bottenaskor5;6

3.0

5,0

3.6

11

4.3

4.3

7,2

5.2

0.4

0.6

0.5

2.5

1.4

1,0

1.1

1.2

27.7

12

13

21

15

17

20

20

2.4

1.6

1.4

1.9

1.6

1.7

2.5

2.5

1.2

0.8

0,9

1.9

0.8

2.4

1.1

1,1

1.4

0.1

1.1

0.2

1.6

1.3

2.7

2.0

2.3

1.0

0.9

1.8

1.4

1.8

1.2

1.2

0.9

1.5

1.5

Aska
Halt av spårelement Img/kg)

As B Cd Cr Cu Hg Ni Pb Zn

37 olika askor1;2

\2 flyoaskor1;3

10 bottenaskor113

Skövde 1988 4 ; 5

Eskilstuna 1989 4 - 5

Eskilstuna 1 9 9 1 4 ; 5

10-67 flygaskor5'6

12-58 bottenaskor5'6

6.0

16

7.6

9.9

7.6

237

300

220

12

12

0

44

6

12

0 1

34

35

23

42

163

150

130

140

120

0.06

0.1

0,005

29 62

150

15

160

46

1130

1700

470

4260

1050

1080

1700

480

1: ej korrigerat för oförbränt kol
2: medianvärd» (Eriksson och Börjesson 1991)
3: medianvarde (Friksson 1993)
4: stickprov (Rosén et al. 1993)
5: korrigerat för oförbränt kol. dvs avser halt i mineralfraktionen
6: medel eller median, 1-6 prover från 15-17 anläggningar iHolmroos 1993)

Haltema l37Cs i askor från 14 anläggningar varierar mellan 360-7600 Bq/kg i flygaskor och 26-2885
i bottenaskor. Motsvarande värden var för 40K 130-2630 resp 250-2886 Bq/kg (Holmroos 1993).

Askans upplösningshastighet och växttillganglighet
Av de ingående ämnena är det K, Cl, Na, och sulfat som är mest vattenlösliga. Ca har lägre vatten-
löslighet, och de flesta andra ämnen är mer eller mindre svårlösliga i vatten så länge pH är högt
(Eriksson 1993). Tabellen visar hur stor andel av några ämnen i vedaska som lösts upp genom spe-
ciella extraktioner, och som bedömts vara växttillgängliga
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Andel vaxtrillgangligr l%i
Aska K Ca Mg P S Zn Cu Pb Cd

Eskilstuna1

5 flygaskor2

5 flygsskor3

2 flygaskor4

bottenaska4

95

95

85

78

50

95

81

76

51

3.4

70

78

75

70

14

14

0.4

0.1

86

100

100

45

69

40

46

44

0,8

95

23

25

0.1

0.2

50

7

4

4

0.06

100

86

83

0.05

0.08

1: los aska. bide vaxttillganglig och potentiellt tillgänglig andel (Lee 1991)
2: resultat frän upprepade milda extraktioner. i % av resultat från kraftig syraextraktion (Eriksson 1993)
3: härdad och finkrossed aska. for övrigt som 2 (Eriksson 1993)
4: upprepade milda extraktioner. men pH i extrakt var over 10 (Holmroos 1993)

Nästa tabell visar hur stor andel (%) av några ämnen i granulerad aska som bedömts vara växt-
tillgängliga (Rosén et al. 1993. Börjesson 1992).

K
Ca
Mg
P
S
Zn
Cu
Pb
Cd

Härd granul
"aska 89"

34
31
57
20

A s k g r a n
Hård granul
"aska 89"

58
22
12

6
40

3
21

0
24

u 11 Y p
Granul
-90"

58
34
11

8
48

2
14

1
17

Med melass och
lignosulfonat

37
43
23
22
55

5
20

2
38

Växttillgängligheten bestäms via extraktion. men resultaten är beroende av extraktionsmetod. Frak-
tioner som inte är växttillgängliga kan bli det på sikt, genom vittring, sedan askans pH-höjande effekt
upphört. Rötter och mykorrhiza kan bidra till upplösningen genom att avsöndra sura substanser och
komplexbildare intill askpartiklama (Eriksson 1993). Granuler som legat ute tre år i Halland var om-
givna av en tät matta av svampmycel, av allt att döma mykorrhiza (Rosén et al. 1993).

Granulerad aska har långsammare upplösning än lös aska. Men både porösa och hårda askgranuler
avger neutralsalter relativt snabbt. Efter två år i skogen hade "hårda" granuler minskat i medeltal 2.6
% i vikt. Under de första åren är viktminskningen inget bra mätt på utlösningen av mineraler ur
askan, eftersom den kan maskeras av att askan binder karbonater och humusämnen. Hälften eller mer
av askans K löses ut även ur "hårda" granuler på ett par år. Ca- och Mg-utlösninge.. går saktare. Fri-
görelsen av P är långsam ur granulerad aska. likaså ullakmngen av tungmetaller. Sedan lättlösliga
klorider och sulfater lösts ut återstår bl a mer svårlösliga silikater. Upplösningen av granulerad aska
verkar gå snabbare om askan ligger i fuktig miljö (mosse, vattendrag) (Börjesson 1992, Rosén el al.
1993). Finkrossad härdad aska är inte så mycket svårlösligare än obehandlad aska. Därför beror gra-
nulemas svårlöslighet troligen på att askans kontakt med den sura omgivningen begränsas till en
mindre yta, samtidigt som granulen påverkar pH och kemin i sin omedelbara närhet (Eriksson 1993).

Tabellen nedan visar en grov .skattning av hur stor del (%) av resp ämne som förlorats ur granuler i
fallförsök. Askan korn från Eskilstuna men hade granulerats på olika sätt (Börjesson 1992).
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Småland
hård granul
1 år

50
0
0
5'
0
5
5
0

Region, a s k t y p. försökstid
Hälsingland
hård granul med
cement, 2 år

45
0

10
0
5
5
5
0

Värmland
granul med melass
och lignosulfonat, 3 år

40
40
50

5
- 5"
20

-10"
5*

Ämne

K
Ca
Mg
P
Zn
Cu
Pb
Cd

' = obssrvera, negativ förlust, dvs upptag

Askans neutralsalter har en löslighet som är oberoende av pH. Andra föreningar blir lösliga först då
pH sjunkit. Endast en liten del av askans fosfor är lättlösligt. Fosfor har störst löslighet mellan pH
5,5-8. På sikt, när askan blir mindre alkalisk, kan därför fosforns löslighet i askan komma att öka
Även tungmetaller är orörliga så länge pH är högt (Börjesson 1992, Eriksson 1993). Granuler av väl
utbränd aska är svårlösliga, särskilt om man använt cement (runt 5 %) som bindemedel. Samma aska
granulerad med melass och lignosulfonat (6 resp 2 %) blir mer lättlöslig. Kolrik aska ger ganska
mjuka granuler. Det går alltså att åstadkomma askgranuier med en upplösningshastighet som anpassas
till skogens egenskaper (Börjesson 1992, Rosén et al. 1993). Om man vill tillföra askan på långsamt
och skonsamt sätt bör man använda väl utbränd aska, eventuellt med cementtillsats. Cement tycks
dock ha marginell betydelse om askan är väl utbränd. Om man snabbt vill tillföra mineralnäring kan
vattenlösliga bindemedel vara att föredra (Börjesson 1992).

Kalkverkan, pH och "surstöt"
Hydroxider, oxider, silikater och karbonater gör askan basisk, pH 1 l- i? . Vedflygaskor har i medel-
tal en kalkverkan på ca 25 % CaO, och bottenaskor ca 18 % CaO. Omräknat till en kolhalt på 5 %
får flygaskan en kalkverkan på 37 % CaO, och bottenaskan 19 % CaO. Väl förbränd flygaska har då
en kalkverkan motsvarande drygt 70 % av den i kalksten (Eriksson 1993). Askans kalkverkan gör att
markens pH vid givor över 10 ton/ha kan höjas upp till 2 enheter. Effekten av höga givor varar i fle-
ra decennier. pH-höjningen sker främst i markens ytskikt (Eriksson och Börjesson 1991). Även en
måttlig dos lös aska kan ge hög pH-höjning i humusskiktet under första året (Rosén et al. 1993, cite-
rar Fransman). En lägre men uthålligare pH-höjning vore mer önskvärd. Försöksresultat tyder på att
3-4 ton granulerad aska per hektar endast ger liten effekt på mark-pH de första åren. Humusskiktet
påverkas mest, och tenderar att få ökad basmättnadsgrad redan efter ett år. Några år efter tillförsel av
granulerad aska noterades en tendens till uthållig pH-höjning i avrinningsvatten i Hälsingland (Rosén
et al. 1993). Granulerad aska, 1-6 ton/ha, till fastmark i Blekinge, Halland och Västerbotten, gav
inga tydliga effekter på pH i markvatten under 2-3 år efter behandlingen (Jacobson et al. 1992), men
drygt tre år efter behandling tenderar ledet med 6 ton aska/ha i Västerbotten att få höjt pH (Jacobson
och Ring 1993). Aska som granulerats med melass och lignosulfonat höjde pH (I M KC1) i mårskik-
tet från 2,7 till 4,1 på tre år, vid en giva på 2,2 ton/ha (Börjesson 1992).

I djupare markskikt kan baskatjoner från askan förtränga utbytbart H + och Al-joi.-jr och temporärt
sänka pH i marklösningen (Eriksson och Börjesson 1991, Rosén et al. 1993). SamtiJigt höjs basmätt-
nadsgraden på markpartiklama. Askans basiska anjoner bör kunna neutralisera en stor del av väte-
och aluminiumjonerna. Det är inte troligt att vattnet från ett helt avrinningsområde blir surare efter
asktillförsel. Aska som hamnar i utströmningsområden neutraliserar vattnet från fastmarken, om detta
skulle vara surare (Rosén et al. 1993).

Växtnäring och annan markkemi

Joner av lättlösliga salter, t ex kalium, sulfat och kloridjoner lämnar askan först.
Snabb upplösning av askan skulle kunna öka salthalten i markvätskan så att vissa
markorganismer skadas. Härdning minskar saltutlösningen. Svårlösliga askgranuier
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ger inga drastiska salteffekter. Men även måttliga salthalter kan påverka markens
kväveomsättning (Rosén et al. 1993, Eriksson 1993).

De viktigaste baskatjonerna i askan är Ca, K och Mg. En stor del av K från askan
kan fastläggas i rostjorden, och utlakningsförlusterna tycks bli små (Rosén et al.
1993).

Eventuella förändringar i markvattnets kemi behöver inte orsakas direkt av ämnen
från askan. Minst lika troligt är att salter från askan ger upphov till utbytesreak-
tioner, eller att mineraliseringen påverkas (Rosén et al. 1993).

Fosfor
Fosfor är ett viktigt växtnäringsämne. Fosfonrika mineralförekomster är en ändlig, begränsad resurs.
Totala fosforförrådet i skogsmarken är stort, men allt är inte tillgängligt. Det som kan betraktas som
tillgängligt för träden i ca 10 års-perspektiv är främst delar av den organiskt bundna fosforn. Skogen
recirkulerar fosfor effektivt. Fosfor cirkulerar mellan det levande och det döda organiska materialet, t
ex mellan träd och humus. Mykorrhizan anses ha mycket stor betydelse för trädens fosforupptag (M
Clarholm, muntl). Vid helträdsuttag förloras tre gånger mer P i organisk form än om enbart stammen
skördas. Därför vore det värdefullt att veta säkert att askans fosfor blir till nytta för mark och träd. I
södra Sverige, där kvävenedfallet är högt, är det särskilt viktigt att fosfortillgången är tillräcklig.

Aska innehåller ca 1 % P. Granulerad aska är dock inget snabbverkande P-gödselmedel. Fosfor-
tillgången verkar minska några år efter tillförsel av granulerad aska. Bl a Ca från aska kan binda P
som frigörs i marken. Efter några år ökar P-tillgången, möjligen som följd av ökad nedbrytning.
Mar. • ir observerat tät mycelväxt, sannolikt mykornza, runt askgranuler i fält (Rosén et al. 1993).
Fei.; ar efter tillförsel av ca tre ton lös aska, Halland, var P-halten i granbarr tydligt förhöjd (Rosén
et al. 1993, citerar Bramryd).

Det finns tecken på att en del av bränslets fosfor "försvinner" vid vissa former av förbränning, och
alltså inte återfinns i askan (Nihlgård, muntl.). Detta bör undersökas vidare.

Effekter på träden

Finfördelad vedaska medför först att antalet finrötter minskar en aning. Denna
minskning avklingar efter ett par år (Persson och Ahlström 1990).

Höga doser lös aska till torvmark ger god gödslingseffekt. Däremot väntas askan
inte stimulera trädtillväxten på kort sikt på fastmark, eftersom tillväxten där mest
beror av kvävetillgången (Möller 1985). Aska till fastmark bör i stället ses som
markvård. Om skogstillväxten i framtiden sjunker till följd av försurningen väntas
askan kunna motverka detta, och kan då sägas gynna trädtillväxt.

Näringsämnen i barr
Tio ton/ha lös aska, eller mer, till torvmark, ökar halterna lösligt Ca, K, P och Mg i torven. I barr
och blad ökar i första hand P och K (Eriksson och Börjesson 1991). Även granulerad aska till fast-
mark (1-6 ton/ha, flera försöks-lokaler) gav tendens (ej signifikant) till ökad halt P och K, med flera
ämnen, i barren. Under ett par år var Al-halten signifikant höjd i barr (övergående) (Jacobson och
Ring 1993).
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Aska och trädtillväxt
Makronäringsämnena i askan verkar vara mindre lättlösliga än de i handelsgödsel, även om askan är
ogranulerad. Askan innehåller också mikronäringsämnen. På torv mark gynnar asktillförsel (4-8
ton/ha eller mer) trädens tillväxt. Detta beror troligen på ökad mineralisering och på tillförsel av P,
K och B. Högre doser ger långvarig effekt. På senare år har man lagt ur försök på fastmark, med
lägre dos (1-3 ton/ha) granulerad aska. Preliminära resultat visar ingen signifikant tillväxtökning. En
orsak kan vara att mikrober binder mer kväve vid höjt pH. Men 1 ton granulerad aska gav 13-14 %
högre, ej signifikant, grundytetillväxt (Eriksson och Börjesson 1991, Jacobson et al. 1992).
Granulerad aska (1-3,8 ton/ha) + 150 kg N/ha gav som medelvärde för sju försök en högre ökning i
grundytetilläxt (34 %) jämfört med led med enbart kväve (25 % tillväxtökning). Skillnaden är inte
signifikant (Jacobson och Ring 1993).

Skäl att vara återhållsam med askning

På mineral- och fmjordsrika marker, t ex av örttyp, kan mineraltillförseln (vittring
och nedfall) vara högre än förlusterna (skörd, utlakning) (Lundmark 1988). Där
skulle det inte vara nödvändigt att återföra askan. Från dessa marker blir det aska
"över", som kan användas för vitalisering av mineralfattig mark, eller kompensera
för eventuellt svinn av aska. Men det är inte troligt att mineralrika marker som är
starkt utsatta för surt nedfall klarar den långsiktiga mineralbalansen vid både bräns-
leuttag och utlakning utan askåterföring.

Det finns också några situationer där aska ska ges endast efter särskilda
överväganden och försiktighetsmått. De mest diskuterade är

* kalavverkad mark

* kväverik mark
* mark med känslig och hänsynskrävande flora och fauna
* tungmetallbelastning

* i andra avseenden "känslig" mark

Mycket tyder på att aska, i stabiliserad form, och i en mängd som motsvarar
skördad trädbiomassa, kan återföras till skogsmark utan komplikationer. Men
kunskapen är inte komplett, och de ovan nämnda risksituationerna förtjänar att
uppmärksammas. De olika riskerna beskrivs i de följande avsnitten.

Aska kan påverka kväveomsättningen

Nitrifikation och denitrifikation
Vid nedbrytning av organiskt material frigörs kväve som ammonium. Vissa mikrober oxiderar

ammonium via nitrit till nitrat (NH4+ + 2C>2 = NO3" + H2O + 2H + ). Detta kallas nitrifikation

och gynnas av pH-höjningar (Nohrstedt och Palmer 1988/89a). Reaktionen frigör vätejoner, som är
försurande. (Om nitratet tas upp av rötter neutraliseras syran.) Nitrat lakas mycket lättare ut än
ammonium. Utlakning av nitrat medför mineralförluster och markförsurning, samt förorenar vattnet,
och är därför en mycket oönskad process.

Skogsmarkens benägenhet att nitrifiera varierar. Ökad tillgång till ammonium bör öka möjligheten
för hög nitrifikation. I barrskogsmark är pH vanligen så lågt att nitrifikation knappast sker. På
bördig, kalkrik mark är nitrifikation vanligare. Ofta tar träden upp kvävet så effektivt att halterna
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nitrat i markvattnet ändå blir låga. Under hyggesfasen ökar bade pH och ammoniumhalten i marken*
organiska material, och förutsättningarna för nitrifikation är goda. Efter kalavverkning på kväverik
mark kan kväveutlakningen väntas bli hög (Högbom 1990, Lundmark 1986, Nilsson et al. 1988,
Tamm 1991, Persson, muntl.).

Om nitrat bildas finns det också risk för bildning av N2O, lustgas, som bidrar till växthuseffekten

och uttunningen av ozonskiktet. Nitratet omvandlas stegvis till N2O, och N2. kvävgas. Processen

kallas denitrifikation. Om den sker ofullständigt anrikas en del N?O utan att omvandlas till N2

(Nohrstedt, Palmer 1988/89a). Denitrifikation gynnas av högt pH och sker 1 syrefattig miljö, främst 1
jordar som lätt blir syrefattiga vid hög vattentillgång, t ex jordar med stort inslag av lera, eller vissa
organiska jordar. Ofta dominerar produktionen av N2O över N2 (Nömmik och Larsson 1989). Även

nitrifikationen ger N2O, som mellan- eller biprodukt.

Om askan ökar salthalten i markvattnet, kan ammoniumhalten i marken öka. Denna
"salteffekt" blir mindre ju lägre dos och ju mer svårlösliga granuler som används
(Rosén et al. 1993). Om asktillförsel höjer pH och ammonium finns tillgängligt,
finns en risk att nitrat bildas och kväveutlakningen ökar, åtminstone där växtligheten
tar upp mindre oorganiskt kväve än vad som finns i marken. En sådan situation
finns på hyggen på bördig mark, eller i områden med högt kvävenedfall. Det är
framförallt vid höga doser lättlöslig aska som risken för nitratbildning är påtaglig.

Sammantaget finns det ganska få uppgifter om hur aska påverkar kväveomsätt-
ningen. Erfarenheter från skogskalkning kan ge vissa indikationer.

Kalk och kväveomsättning
Vid ett antal försök med 5-10 ton CaCO3/ha har man bl a observerat följande effekter på kväve-
omsättningen (Popovic 1984; Nömmik et al. 1984; Lundmark och Nömmik 1984; Persson et al.
1990/91; T. Persson, muntl): Kalkning ger

* lägre kvävemineralisering (frigörelse av ammonium) i föma
* lägre kvävemineralisering i relativt sur och kvävefattig mårhumus
* lägre ökning av kvävemineralisering efter harvning. jämfört med icke markberedd mark

(liknande mark som i punkten ovan)
* lägre nitrifikation om ammoniumhalten sjunker
* lägre nitratutlakning från hygge, åtminstone från kvävefattig podsol
* lägre trädtillväxt i kvävefattiga skogar under ca 5-20 år, varefter tillväxten normaliseras
* oförändrad kvävemineralisering i brunjord
* ökad nitrifikation i N-gödslad humus
* ökad nettomineralisering av kväve i humusen och övre mineraljorden i kväverik jord med

låg C/N-kvot (24-27)
* fler daggmaskar eller råhumusmaskar (den senare trivs i sur mark), ökad bearbetning av

markens organiska material, och som följd av detta ökad kvävemineralisering

Effekterna av kalk på kväveomsättningen varar många år (2-4; 8-27 år nämns i rapporterna). Orsak-
erna till den lägre ammoniumtillgången efter kalkning kan vara att mikroorganismerna binder mer
oorganiskt kväve, eller att ammoniak och aminosyror binds till markens organiska material vid högre
pH. Kalkeffekten sprids endast långsamt ned i marken. Föman påverkas först, och där minskar
kvävemineraliseringen. Humusen påverkas efter 1-2 år, och mineraljorden efter 3-8 år. Det ökade
kväveutbudet i humus och mineraljord i kväverik mark märks alltså först efter några år. Kalkad forna
behåller mer kväve, och hör bilda kväverikare humus, som på sikt kan avge kväve igen (Popovic
1984; Persson et al. 1990/91).



23

Hygge och plantskog

På kalhyggen ökar ammoniumhalten, särskilt om hyggesresterna lämnas på marken.
Växterna tar i början bara upp små mängder kväve. pH ökar något. Detta ger förut-
sättningar för ökad bildning av nitrat (Lundborg 1993). Risken för nitratutlakning är
särskilt stor på markberedda hyggen och kväverik mark. Åtgärder som höjer pH på
hygget innebär en risk att nitratbildningen och utlakningen ökar ytterligare. Av
dessa skäl bör man också undvika att höja mark-pH åren närmast före en kalhugg-
ning (Eriksson och Börjesson 1991).

Kväverika marker

Om en pH-höjning efter asktillförsel ökar bildningen och utlakningen av nitrat vore
detta mycket oönskat ur miljösynpunkt: Nitratbildningen är försurande, nitratutlak-
ning medför både mineralförluster, markförsurning och påfrestning på kringliggande
ekosystem. Bildning av växthusgasen N2O kan inte heller uteslutas. Det är framför

allt höga doser lättlöslig aska som ger risk för nitratbildning.

Några begrepp som hjälper till att identifiera den kväverika marken är
* kvävenedfallet är mycket högre än kritiska belastningsgränsen för kväve
* kol/kväve-kvoten i humusskiktet är lägre än 25-30
* humusformen är mull eller moder
* kvävegödsling

Kritiska belastningsgränsen för kväve är en skattning av hur stort kvävenedfall
naturen tål. Det är framförallt mängden kväve som förs bort vid skörd som avgör
värdet på kritiska belastningsgränsen (Rosén 1991a). I kapitel 2 visas att

- i stora delar av Sverige är kvävenedfallet högre än kritiska belastningsgränsen
- kvävebelastningen är störst i de sydvästra delarna av Sverige
- om hyggesresterna tas bort ökar värdet på kritiska belastningsgränsen så att

skogen får bättre möjlighet att tåla kvävenedfallet.

Kol/kväve-kvoten uttrycker det organiska materialets kvävehalt (låg C/N = hög
kvävehalt). Humus med lägre C/N än 25-30 har lättast att nitrifiera, medan mark
med högre C/N än 30 sällan bildar nitrat (Tamm 1991, citerar Kriebitzsch 1978).
Jordar med lägre C/N än 25-30 är då riskområden vad gäller nitratbildning efter
tillförsel av aska eller kalk. Men C/N-kvoten 25-30 är ingen absolut gräns (Eriksson
och Börjesson 1991).

Spridning av vedaska skulle troligen minska nettomineraliseringen av kväve i större
delen av landet, då C/N-kvoten ofta är över 30 i svenska barrskogars mårskikt. I
områden med högt kvävenedfall och i allmänt bördiga marker är C/N-kvoten så låg
att aska skulle kunna öka mineraliseringen av kväve (Eriksson och Börjesson 1991).
Figur 3.1 visar C/N-kvoten i humusskiktet i svenska skogar.
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Figur 3.1. Kol/kväve-kvoten i humusskiktet.
Vänster = 25 %-il, mitten = 50 %-il, höger = 75 %-il.
Den vänstra kartan representerar alltså den högsta
kvävehalten. Källa: Ståndortskarteringen, Skoglig
Marklära, Sveriges Lantbruksuniversitet.

Kol/kväve kvot

• <20

• 20-25

• 25-30

H 30-35

>35
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I tyska kalkningsförsök fick man stora kväveförluster efter kalkning i moder/mull-
jordar med låg C/N, ofta under 20 (Nihlgård och Popovic 1984). I Sverige hade
man 1984 endast funnit nitrifikation i ett kalkningsförsök, på mark med C/N = 23
(Popovic och Andersson 1984).

Humusform. Det finns tre humustyper på fastmark. Mår har låg kväve-nettomine-
ralisering, och omblandande markdjur saknas. Mull har hög kvävemineralisering,
och rikligt med omblandande markdjur. Organiskt material blandas med mineral-
jord. Moder är en övergångsform mellan mår och mull. Mull, och även moder, har
låg C/N-kvot och kan ha hög benägenhet att nitnfiera (Eriksson och Börjesson
1991). I Mellaneuropa har man i kalkningsförsök sett sjunkande C/N-kvot och en
övergång till mull. I svenska kalkningsförsök är förändringar av humusform
ovanliga (Eriksson och Börjesson 1991, uppgifter från 1984).

Kvävegödslad mark. Efter gödsling med ammonium finns risk för bildning av nitrat
efter asktillförsel. När ammoniumnitrat och lös aska sprids vid samma tillfälle kan
ammoniak avgå, vilket innebär dels ett föroreningsproblem, dels att gödsel verkan
minskar (Eriksson och Börjesson 1991).

Några forskningsresultat

Hittills har nitratutlakningen inte ökat 2-3 år efter tillförsel av 3 och 6 ton/ha granu-
lerad aska i 40-årig granskog i Halland (hög kvävedeposition, brunjord, se även
Figur 2.4 och 3.1), eller i tallskog i Västerbotten. Det kan bero på att skogen hunnit
ta upp eventuellt extra nitrat. Halterna av nitratkväve i markvattnet var alltid lägre
än 250 /ig/l (vanligen väl under 50 /ig/l), att jämföras med gränsen för nitratkväve i
dricksvatten ("tjänligt med anmärkning") som är 5000 /ig/l (Jacobson et al. 1992,
Möller 1992, Jacobson och Ring 1993, Rosén et al. 1993). I SNVs klassning av
vattendrag är 300 /ig N/l övre gränsen för den renaste vattnet map kväve.

Tillförsel av granulerad aska till plantskog har studerats i Hälsingland, där kväve-
belastningen än så länge är måttlig. Där har askan inte ökat kväveutlakningen
(Rosén et al. 1993). Däremot var utlakningen lägre från hyggen där avverknings-
resterna tagits bort (ca 4,5 kg/ha), jämfört med hyggen där de lämnats kvar (mer än
6 kg/ha) (Rosén 1984). Forskning om tillförsel av finkrossad härdad aska till mer
kväverika hyggen/plantskogar i södra Sverige har påbörjats under 1992/93.

Diskussion om aska och kväve

Biobränsleuttag i stor skala förutsätter att aska eller andra mineraler återförs. Detta
är särskilt viktigt på mark som förlorat mycket mineraler genom utlakning, pga högt
nedfall av svavel och kväve. pH-höjningen efter tillförsel av aska/kalk skulle kunna
öka bildningen av nitrat. Detta kan vara ett problem vid behandling av vissa kväve-
rika marker med aska eller kalk, trots att dessa kan vara de som bäst behöver "vita-
liseras". Men om man inte tillför aska, kalk eller vitaliseringsmedel fortsätter för-
surning och eventuell näringsobalans. Detta dilemma ser dock ut att kunna lösas:
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* Helträdsuttag innebär på kort sikt att hyggets kvävemineralisering, nitratbiidning
och kväveutlakning dämpas. Även på längre sikt minskar kvävetillgången i marken.
Om bränsle skördas och granulerad aska sprids i en kompenserande dos blir sam-
manlagda nitratläckaget troligen lägre än om inget bränsle tas (Rosén et al. 1993,
Lundborg 1993). Att intensivt skörda avverkningsrester bör då vara ett sätt att
dämpa kväveomsättningen på kvävebelastad mark, så att man kan ge aska/kalk utan
att kväveutlakningen blir hög. Detta behöver bekräftas empiriskt med forskning.

* Ett begränsat antal försöksdata tyder på att granulerad aska med långsam upplös-
ning ger liten eller ingen påverkan på nitratutlakningen, tom på kvävebelastad mark.

Det behövs fortfarande mer exakt kunskap om hur aska ska tillföras kväverik mark
med minimal risk för t ex nitratbiidning. Sannolikt är hyggesfasen en kritisk period,
medan askning av uppvuxen skog är "säkrare". Innan mer är känt om risken för nit-
rifikation bör askspridning i praktisk skala ske under vegetationsperioden, där det
finns vegetation som tar upp kväve (Lundborg 1993, Rosén et al. 1993).

En måttlig dos svårlöslig aska till några år "gamla" hyggen, där toppar och grenar
tagits bort, vegetationen är någorlunda riklig, och marken åter planterats, borde
kunna ges utan att nitratutlakningen ökar nämnvärt. Effekten av askan blir fördröjd,
och på marken finns växter som tar upp kväve.

Flora, fauna, markorganismer. Naturvårdshänsyn

Spridning av aska bör bli en självklar och återkommande åtgärd i bränsleskogs-
bruket. Därför är det viktigt att veta hur askan ska spridas utan att växter och djur
störs. Lös aska brukar ge förändringar hos olika marklevande organismer. Men när
man sprider måttliga doser granulerad aska blir effekterna ganska små.

Markbiologiska effekter
Kortvariga störningar av mark Ii vet beror troligen på ökad salthalt och/eller plötsligt ökat pH i mar-
ken (Eriksson och Börjesson 1991). En stor del av djurbiomassan i barrskogsmark består av småring-
maskar. Granulerad aska (ca 3 ton/ha) gav mycket små effekter på populationema hos undersökta
markorganismer, bl a småringmaskar, de första åren (Rosén et al. 1993).

Eriksson och Börjessons (1991) litteraturstudie sammanfattar erfarenheterna av hur aska (ofta lös
form) och/eller kalk påverkar markorganismer:
* Granulerad aska ändrade inte antalet småringmaskar.
* Ökat pH-värde stimulerar den mikrobiella aktiviteten i marken
* Vedaska på torv mark gynnar bakterierna
* Kalkning på fastmark ökar aktiviteten hos bakterier mm, temporärt eller i många år.
* Lös aska (3-7,5 ton/ha) påverkar artsammansättningen men inte totala mykorrhizaförekomsten
* Det optimala pH-värdet för mykorrhizainfektion är troligtvis omkring 5.
* Lös aska gynnar daggmaskar (2,4 ton aska/ha) och missgynnar småringmaskar (2,4-7 ton aska/ha).
* Det är oklart hur nematoder påverkas.
* Antalet hoppstjärtar minskar, alternativt påverkas inte.
* Antalet svampkonsumerande kvalster minskar. Rovlevande kvalster påverkas mindre.
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Floran

Kruuse (1992) sammanfattar erfarenheterna om tillförsel av aska (i många fall lös
aska) och kalk till skogen, vad gäller effekter på floran:

* Få kärlväxter reagerar negativt på aska eller kalk i måttliga doser ( < 2 ton/ha).
Näringskrävande arter gynnas. Konkurrensförhållanden kan komma att ändras. Om
pH-höjningen blir kraftig missgynnas sådana arter som föredrar lågt pH.

* Om aska till kväverik mark ökar nitratbildningen i marken, ändras floran i
riktning mot kväveälskande, triviala arter. Vissa gräs (kruståtel, mm) och andra
nitratälskande växter ökar för närvarande som följd av kvävenedfallet (Kruuse
1992). Nitrat är giftigt för t ex blåbär (Eriksson och Börjesson 1991).

* Mossor och lavar är andra riskgrupper, som bl a lätt får "brännskador" av lös
aska och kalk. Men mykorrhizasvampar är relativt tåliga vid måttliga pH-höjningar.

Tre år efter spridning av askgranuler var dessa kringvävda av svampmycel, troligen
mykorrhizamycel (Rosén et al. 1993), som kanske stimuleras av näringen i askan.

Gyllin och Kruuse (1993) inventerade fält- och bottenskiktet i tre försöksområden i södra Sverige
som tillförts lös aska. Två av försöken (Ringamåla, Öringe) startades 1984 och behandlades med 2-
10 resp 2,8 ton vedaska/ha, i tall- resp granskog. 1 det tredje försöket spreds 3 ton vedaska eller
kol/vedaska i björkskog 1991. I de äldre försöken var artantalet högre i äskade ytor (signifikant i
Öringe), i det senast startade försöket var artantalet opåverkat. I Önnge var tre mossarter vanligare
och en ovanligare i de äskade ytorna. Studien fortsätter 1994 med florainventering i andra ask försök.

Kruuse (1992) rekommenderar bl a:
* Ge måttliga doser granulerad aska (1-3 ton/ha), främst för att kompensera för

helträdsutnyttjande.
* Sprid aska/kalk mosaikartat - dvs lämna delar (t ex 1/4 av varje ha) av marken

obehandlad. Det ger en säkerhetsmarginal så att om några arter slås ut kortvarigt
men övergående kan dessa efter hand växa in i de behandlade områdena.

Det är på kväverik mark det är störst risk för nitratbildning. Men halten mineral-
kväve i marken minskar om avverkningsrester tas ut. Om bränsle skördas bör därför
risken minska att vitalisering och askåterföring ger en "kväveinfluerad" flora.

Kruuse (1992) rekommenderar också att områden med skyddsvärd flora, naturligt
sura marker, och annan "känslig mark" undantas från spridning av aska/kalk. Det
finns anledning att diskutera detta. Det är lite svårt att precisera vad som menas med
skyddsvärd flora och känslig mark. Man måste också fråga hur sådana marker på-
verkas av fortsatt försurning, då man avstår från behandling med aska/kalk. Och
vad innebär fortsatt ackumulering av kväve i skogen, om man avstår från att skörda
bränsle?

Försurningen i södra och västra Sverige hotar idag ca 100 arter kärl väx ter, ett tiotal
skogslevande mossor och runt 30 skogslevande lavar (Kruuse 1992). Många hotade
växter föredrar mineralrik mark (Anonym 1993a). Detta talar för återföring av aska.
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Att ta ut bränsle (= minska kvävetillgången, se kapitel 4> och återföra aska bör
övervägas även på områden med skyddsvärd flora, i den mån skogsbruk överhuvud
taget kommer ifråga. Dessa åtgärder kan vara bättre för floran än alternativet att
inte ta ut bränsle och inte tillföra aska.

Floran i naturligt sura och magra marker är anpassad till dessa förhållanden och bör
inte kalkas enligt Kruuse (1992). Det gäller t ex torra lavtallskogar, sumpgranskog
med vitmossa, och sumpskogar. Även bäck- och sjöstränder undantas. Om kalkning
avråds bör man vara restriktiv åtminstone med lös aska. Lavrika marker är oftast
magra och torra och är idag inte aktuella för bränsleuttag (Anonym 1986) eller kom-
pensation. Övriga skogstyperna kan komma att undantas från kalhyggesbruk av
naturvårdskäl. Om bränsle tas ut, t ex vid någon form av utglesning, verkar det rim-
ligt att kompensera med ca 1 ton svårlösliga askgranuler per hektar. Det skulle
knappast öka mark-pH, men ge mineral-T.

De hänsyn som tas till floran är troligen också lämpliga hänsyn gentemot faunan.

Tungmetaller

Med aska återförs en del av biomassans tungmetaller till skogen. Några av metal-
lerna, t ex Cu och Zn är viktiga näringsämnen men blir giftiga i hög koncentration.

Om pH ökar i skogsmark bör rörligheten hos flera tungmetaller (Cd, Hg, Pb, Zn)
minska (Rosén et al 1993). Så länge pH i askgranulen är högt är frigörelsen av
tungmetaller låg eller obefintlig (Börjesson 1992, Eriksson 1993). Aska kan binda
lösta humusämnen. Flera tungmetaller binds hårt till humus. Det är alltså tänkbart
att askan orsakar en fastläggning av tungmetaller under några år (Eriksson 1993).

Av askans tungmetaller är kadmium och koppar värda speciell uppmärksamhet.
Kadmium är en betydande hälsorisk, halterna i jordbruksmark är höga och säker-
hetsmarginalen innan skadliga Cd-halter i livsmedel nås är liten (Anonym 1993b).
Hg, Cd och Cu är de metaller som skogsmarken bedöms tåla lägst tillförsel av med
hänsyn till markorganismer och processer (Tyler 1992). Askans Hg-halter är låga.

Det är svårt att förutsäga hur askan skulle påverka tungmetallhalten i t ex växterna.
En möjlighet är att växternas upptag av vissa tungmetaller minskar vid höjt pH, om
inte totala mängderna i marken ökar starkt. Högre växter kan reglera och begränsa
transporten av tungmetaller till de ovanjordiska delarna (Tyler et al. J989). Prelimi-
nära resultat tyder på att tungrnetallhalten i blåbär inte ökar efter spridning av
granulerad aska.

Kadmium- och zinkhalterna i markvattnet kan höjas någon - några månader efter
asktillförsel, för att sedan sjunka igen. Effekten är inte långvarig, och de uppmätta
halterna ligger inom bakgrundsvärdena för södra Sverige.

Där aska ges som kompensation för bränsleuttag, och har långsam upplösning, är
tungmetallbelastningen jämförbar med om avverkningsrester lämnas kvar på marken



29

och bryts ned naturligt (Rosén et al. 1993). Tungmetaller i aska kan då ses som en
del i kretsloppet snarare än som en tillförsel. Om askan används för vitalisering obe-
roende av bränsleuttag sker en geografisk omfördelning av skogens metaller. Då
behövs vissa gränser för metalltillförseln. Gränserna bör utgå från områdets bak-
grundshalter av tungmetaller, och vilka marginaler som finns tills skadliga halter
uppträder. Dessa marginaler ger dock oftast utrymme även för vitalisering med aska
(se nedan).

Nära stora utsläppskällor kan skogen vara så belastad med tungmetaller att viktiga
markprocesser störs. Där bör man välja att ta ut bränsle (avlastning) men kanske
kompensera med kalk, vitaliseringsmedel eller aska med mycket låg tungmetallhalt.

Aska och tungmetaller
Mark
3,2 ton granulerad aska/ha, i Halland, gav tendens till höjd halt (ökar från 0,48 /ig/g till 0,62 /ig/g)
extraherbart Cd i marken (Rosén et al. 1993). Fyra år efter tillförsel av lös aska (20 g Cd/ton aska)
till skogsmark i Blekinge var halten växttillgängligt Cd i humus (Bramryd och Fransman 1990):

0,34 //g/g
0,40
0,53
1,0

(ingen aska)
(2 ton aska/ha)
(7 ton aska/ha)
(10 ton aska/ha)

Höjningen av kadmiumhalterna är alltså marginella vid måttliga askdoser, men inte försumbara vid
givor på 10 ton/ha. Bakgrundshalter i svensk mårhumu» för några tungmetaller är (Tyler 1992):

medelvärde, yg/g

Cu
Zn
Pb
Cd
Hg
Cr

Markvatten

7
58
48

0,7
0,2
3

intervall

3
1 4 •

9
0,2
0,1
0,7

36
149
595

3
1

22

3-6 ton hårda askgranuler/ha till fastmark. Vindeln, höjde Cd-halten (till 0,7-1,7 /ig/l) i markvattnet
någon gång under 2-10 månader efter asktillförseln. Sedan sjönk Cd-halten till samma nivå som kont-
rollen (runt 0,1 /ig/l) (Jacobson et al. 1992). Haltema av Pb och Cu påverkades inte (Jacobson och
Ring 1993). Två ton mjuka askgranuler tillsammans med ammoniumnitrat höjde Cd-halten i humus-
vatten från 0,5 till 6 /ig/l, och Zn-halten från 9 till 55 mg/l, under någon månad, varefter Cd-halten
sjönk till under 1 /ng/1 och Zn-halten till lmg/1. Påverkan på blekjord och rostjord var obetydlig.
Upprepad tillförsel av aska (3 ton hårda granuler) utan kväve gav obetydliga effekter på Cd- och Zn-
haltema i markvattnet (Rosén et al. 1993). De temporärt höjda haltema i markvattnet gick inte utöver
den "naturliga" variationen i södra Sverige (se nedan), utom då ammoniumnitrat tillsatts samtidigt
med askan (då den höjda Cd-halten helt eller delvis kan bero på salt- och utbyteseffekter av kvävet).
Bakgrundsvärden för tungmetaller i mårhumusvatten i södra Sverige är (Tyler 1992):

Cu
Zn
Pb
Cd
Ni
Cr

medelvärde, f/g/l

4,0
91
15

1,0
2,3
0,9

intervall

1,8 -
22

6
0,2-
1,2
0,6

7,4
210

27
2,7
3,8
1,9
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Markorganismer
"Mjuka" markdjur som smånngmaskar, daggmaskar och nematoder verkar vara känsligare för
tungmetaller än t ex hoppstjärtar och kvalster. Lägsta metallhalten i mark eller forna som signifikant
påverkade antalet markdjur (flera olika grupper) var (Tyler 1992. efter Bengtsson och Tranvik):

ppmkadmium
koppar
zink
bly

26-
78

171 •
36

885
340

25 750
4 800

Enligt Tyler (1992) är det den rrukrobiella aktiviteten i marken som är känsligast för tungmetaller.
Negativa effekter har påvisats om halter ökade trefalt jämfört med normalt. Tabellen nedan visar
intervall för lägsta tungmetallhalt med giftverkan, resp högsta halt utan negativ effekt för rrukrobiella
processer och populationer i skogsmarkshumus eller annan organisk jord (siffror skattade ur figur i
Tyler 1992, efter Bååth).

Intervall Ippmt
Lägsta halt med Högsta halt utan

Metall toxisk effekt negativ effekt

Kadmium
Koppar
Zink
Bly

1,5
25
100

1000

- 20 000
5 000

- 30 000
• 25 000

1
10
30
200

- 6 000
- 1 000
1 000
8 000

Dessa känslighetsgränser ligger över de tungmetallhalter som uppmätts i marken efter asktillförsel,
(se ovan).

Granuierad aska (3.2 ton/ha) orsakade en måttlig ökning av Cd-halten i smånngmaskar. i Halland
och Småland (Rosén et al. 1993).

Växter
Varken kärlväxter, mossor eller lavar har sådan känslighet för tungmetaller att de blir gränssättande
för asktiliförseln (Tyler 1992). Tio ton aska, sannolikt obehandlad, till blåbär och lingon rn fl skogs-
bär (finska försök) ökade inte bärens Cd-halt till över gränsvärdet för livsmedel (Silfverberg och Issa-
kainen 1991). Aska till torv mark resulterar inte entydigt i ökat upptag av tungmetaller i växterna
(Eriksson och Börjesson 1991). Upp till 6 ton hårda och svårlösliga askgranuler till fastmark, Vin-
deln, ändrade inte blåbärens halt av koppar, zink, bly eller kadmium, säsongen efter askbehandlingen
(Jacobsson et al. 1992). Försöket bör följas längre tid. Ca 3 ton granuierad aska påverkade inte hal-
ten Cd i blåbär och lingon, Flakaliden, 2-3 år efter behandling (Rosén et al. 1993). Sambearbetning
av resultat från olika försök med 1-6 ton granuierad aska visade tendens (ej signifikant) till ökade
(10-50 ?c ökning) halter av Zn, Cu och Cd i barr de första två åren efter asktillförsel, varefter halter-
na åter närmade sig kontrollens. Spridningen var mycket stor, och haltema var generellt låga (t ex
0,05-0,1 ppm Cd) (Jacobson och Ring 1993).

Bedömning av kritiska metall- och askmängder
Tabellen visar kritiska metallhalter i mårskikt i svensk skog, hur mycket metaller som totalt kan
tillföras innan kritiska nivåer nås (Tyler 1992), samt vilken askgiva detta motsvarar dels om resp
metallhalt är den högsta angiva medel- eller medianhalten i aska som redovisats tidigare i detta
kapitel, dels om metallhalten ligger på mctliannwh av de redovisade värdena. En forutsättning är att
metallerna inte tillförs i mer Iättlöslig form än vad de har i humusen. En säkerhetsfaktor 2 rekom-
menderas (Tyler 1992).
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Hg
Cd
Cu
Pb
Zn
Cr

Kritisk hait

mg/kg

0,75
3.5

20
150
300

30

Man acceptabel

tillförsel, g ha

35
200

1000
7000

16000
2250

Hall i aska, g/lon

högt ; median*

0,1. 0,06
44, 12

163; 140
160; 62

4260;1080
42; 34

Askmängd

ton/ha

350
4.5
6.1

48
3,8

54

Askmängd

ton/ha*

583
16,7

7,1
113

14,8
66

1: Metallhalt motsvarar högsta varde som redovisats tidigare i detta avsnitt
2: Metallhalt motsvarar medianvarde av de som redovisats tidigare i detta avsnitt

Cd, Cu och Zn synes vara gränssättande för asktillförsel, särskilt om Zn- och Cd-halterna är höga.
Det bör påpekas att inget utrymme har lämnats för annan metalltillförsel. men också att det är den
lånsiktiga nettotillförseln av metaller som måste beaktas.

Nettotillförsel och metallhalter
Logiskt sett är nettotillförseln av metaller noll när bränsle skördas och samma mängd mineraler/
metaller läggs tillbaka. Men halten tungmetaller i humusen kan bli högre om lättlöslig aska återförs
omedelbart efter bränsleuttag, eftersom metallerna annars skulle vara mer "utspädda" i biomassan om
denna lämnas kvar. Å andra sidan skulle bränsleuttag kombinerat med askåterföring 20 år senare
innebära dels att skogen avlastas på tungmetaller under en tid, dels att de genomsnittliga halterna av
tungmetaller efter 20 år blir ungefär desamma vid bränsleuttag/askåterföring resp konventionell
skötsel, eftersom eventuell grenbiomassa bryts ned under denna tid och inte längre "späder ut"
mineralema. För svårlöslig aska gäller dessutom att humusens halt av tungmetaller inte påverkas så
länge metallerna är bundna i askan. Det är även relevant att jämföra med hyggesbränning (som kan
utföras av naturvårdsskäl) då hyggesrestemas metaller hamnar i marken omedelbart, och i ostabilise-
rad och "outspädd" form.

Använd granulerad (stabiliserad) aska

Ogranulerad aska kan ge kraftiga pH- och salteffekter. Obefuktad aska kan dess-
utom ge "brännskador" på lavar och mossor vid direktkontakt. Granulerad aska,
däremot, fördelas glesare, så att endast en bråkdel av mark och vegetation får
kontakt med askan.

Låg löslighet hos granulerad aska gör att pH-höjningen i marken blir mindre abrupt
och mer utdragen i tiden. Detta är skonsammare för barrskogens ekosystem, som är
anpassat till en relativt sur miljö. Snabba pH-höjningar stör bl a småringmaskar,
mykorrhiza och finrötter, och stimulerar nitrifikationen. Risken för direkta skador
på ris, buskar och låga träd blir liten om lösligheten minskar (Eriksson och Börjes-
son 1991).

Ett alternativ till granuler är aska som självhärdat medan den legat ute på deponi.
Den kan krossas till en grusliknande produkt, som blir billigare och lättare att fram-
ställa än granulerad aska. Ekologiskt väntas den likna granulerad aska, möjligen
mer snabbverkande. Enligt Eriksson (1993) beror askans upplösningshastighet till
stor del av hur stora aggregaten är. Det är då tänkbart att grov krossaska får egen-
skaper som liknar granulerad aska. Det är viktigt att kontrollera att sådan aska inte
förlorar lättlakat kalium under lagringstiden.
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Recirkuiation eiier vitaiisering?

Askan kan nyttjas både för att kompensera för skördeförluster och för att "vitali-
sera", dvs bygga upp det mineralförråd som utarmats på grund av försurningen. Vid
kompensation är dosen av storleksordningen något - ett par ton per hektar. För vita-
lisering används högre givor.

Problemen med nitratbildning och tungmetaller är aktuella främst vid vitalisering.
Vid kompensation är dels askgivan lägre, men viktigare är att man måste beakta att
avverkningsrester med sitt innehåll av kväve och tungmetaller har förts bort från
ståndorten. Dvs det sker ingen nettotillförsel av tungmetaller, och skogen har avlas-
tats på kväve så att risken för nitratutlakning är liten. Man kan därför tänka sig fall
där kväve- eller tungmetallsituationen är sådan att vitalisering med aska kan vålla en
del problem, medan bränsleuttag med askkompensation är ekologiskt acceptabelt.

Bränsleuttag, aska och markvård

På fastmark är asktillförsel markvård, snarare än ett sätt att öka trädtillväxten på
kort sikt. På längre sikt, och vid försurning och risk för skogsskador är naturligtvis
askan ett medel att behålla god skogstillväxt. I kapitlet 2 visades att uttag av bränsle
minskar kvävebelastningen. Tillsammans med återföring av aska leder detta till en
mer gynnsam markkemi (lägre aciditet).

Risken för ökad kväveutlakning kan tala mot att vissa kväverika marker ges aska
eller kalk (Högberg och Nohrstedt 1992), trots att dessa kan ha stort behov av mine-
raler. Med granulerad aska är denna risk liten. Intensiv skörd av hyggesrester skulle
kunna dämpa omsättningen av kväve. Då minskar risken för kväveutlakning efter
behandling med aska/kalk ännu mer. Att "avlasta" skogsmarken på kväve genom att
ta ut avverkningsrester (även barren), och sedan återföra askan, kan kanske i framti-
den komma att betraktas som en mycket viktig form av markvård i södra Sverige.
Detta är en på dagens kunskap tämligen välgrundad arbetshypotes, som dock behö-
ver bekräftas med ytterligare forskning.

Myndigheternas syn

Skogsstyrelsen
1990 framhöll Skogsstyrelsen (Bucht 1990): Markförsurningen är utbredd i Götaland. Kritiskt låga
nivåer på förråden av baskatjoner kan uppstå inom överskådlig tid. Vitaliseringsgödsling kan behövas
även vid stamskörd. Helträdsavverkning inom ramen för nuvarande allmänna råd (Anonym 1986)
kräver troligen kompensation. Försurning och minskade haskatjonförråd förekommer även i Svealand
och södra Norrland. Helträdsavverkning inom ramen för de allmänna råden kan där komma att kräva
kompensation (aska) inom en omloppstid, och på vissa marker även kväve. I norra Norrland lider
skogen ur produktionssynpunkt mest brist på kväve. Skogsstyrelsen ser återföring av aska som
teoretiskt tilltalande (kretslopp), men betonar:

* askåterföring återför inget organiskt material
* risker med chockeffekter måste utvärderas
* oklarheter vad gäller effekter på mark, vatten, växter och djur
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* risker med tungmetaller

Om farhågorna kan undanröjas ser Skogsstyrelsen aska som en resurs, främst vid vitalisering, i andra
hand som kompensation för ökad skörd av biomassa. Men man är betänksam inför ett skogsbruk som
inte är uthålligt med mindre än att näringsämnen måste tillföras då och då. (Denna syn gäller även
1993, Bucht muntl.).

Kommentar: På många marker är inte ens det stamvedsskördande skogsbruket uthålligt vad gäller
baskatjoner, särskilt Ca. Det beror dels på det sura nedfallet (Rosén 1991b), men även på att kväve-
nedfallet för närvarande leder till ökad trädtillväxt och konsumtion av baskatjoner. Och om askan ska
användas som vitaliseringsmedel blir tungmetallfrågan svårare än om askan främst ska recirkulera.

Naturvårdsverket
SNV har en policy om aska till skogsmark. Den innehåller bl a (Timm 1993)
* Askan är en resurs
* Endast biomassa-aska som uppfyller kvalitetskrav får användas. Askorna ska vara varudeklarerade
* Aska får endast spridas i stabiliserad form och frigörelsen av ämnen ska ske långsamt, ca 10 år
* Aska får återföras i en mängd som motsvarar helträdsuttag (mot försurning används kalk)
* Metalltillförseln får inte överstiga max värden baserade på kritisk halt i mårskiktet
* Aska kan återföras på mark där biomassa har uttagits

SNV förordar fortsatt långsiktig forskning om ekologiska effekter och praktiska rekommendationer
om hänsyn till markkemi, flora, fauna samt markens känslighet. Detta ger underlag för reviderad
policy om ca 5 år.

Gemensam syn
Med utgångspunkt från respektive myndighets ståndpunkter utarbetar SNV och Skogsstyrelsen en
gemensam policy om askspridning. Viktiga utgångspunkter är (Timm, muntl.)

* Aska som resurs
* Askans tungmetallinnehåll
* Askan bör ha en form som ger långsam upplösning
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4. SKOGSBRÄNSLE OCH NATURHÄNSYN

Sammandrag och bedömning

Den biologiska mångfalden behöver öka inom ramen för det produktiva
skogsbruket. De viktigaste åtgärderna för att åstadkomma detta är

* fler gamla träd och grov död ved (stamved) lämnas kvar
* hänsyn till nyckelbiotoper och hotade arter
* ökat inslag av lövträd

Både nya skogliga bestämmelser, och tryck från opinion och marknad styr
i denna riktning. Avverkningsrester har ett jämförelsevis begränsat värde
som substrat och livsmiljö. Bränsleuttag och askåterföring är i förhållande
till skogsbrukets övriga rationella metoder ganska odramatiska åtgärder.
De inryms gott och väl inom ramen för ett naturanpassat skogsbruk. För
att undvika risker eller negativa effekter vid bränsleuttag och näringskom-
pensation rekommenderas

* lämna döda träd, lite lövsly, några lövträd och gamla träd på hygget
* ta inte ut "alla" avverkningsrester (om inte kväveuttag eftersträvas)
* beakta speciella naturhänsynskrav i udda och värdefulla biotoper
* sprid aska i svårlöslig form, kompenserande dos och lämna mark fläck-

vis obehandlad
* kompensation med kväve görs restriktivt, områden med skyddsvärd

flora undantas

Dessa naturhänsyn utgör inget hinder för en omfattande användning av
skogsbränsle.

Den kväveavlastning som följer av helträdsuttag, samtidigt som askåter-
föring bibehåller mineralstatus, bör motverka att naturtyperna blir
"kväveinfluerade". Dessutom kan bränsleuttag bli ren naturvård i sam-
hand med skonsam gallring i speciella igenväxande biotoper.

Allmänt

Eftersom goda miljöegenskaper är det främsta skälet att använda skogsbränsle vill
man också vara säker på att man inte skapar nya miljöproblem med detta bränsle.
Detta kapitel beskriver dels skogsbruket och den biologiska mångfalden i allmänhet,
dels hur produktionen av trädbränsle kopplar till naturvårdsfrågorna. Både risker
och möjligheter berörs. Även om vi idag inte känner till alla detaljer går det ändå att
föra en översiktlig diskussion om bioenergins betydelse i naturvårdssammanhang.

Uttaget av biobränsle från skogen kan påverka växter, djur och landskapsbild på
flera sätt:

* Avverkningsrester skördas (stubbtäkt är inte aktuellt)
* Aska återförs
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Det kan bli aktuellt att kompensera för kväveförluster, i alla fall i norra Sverige
Behovet av kalkning och vitalisering kan komma att öka (Rosén 1991b; Liljelund
et al. 1990)
Lövträden får väsentlig betydelse som bränsle

Synen på biologisk mångfald

Forskare, politiker och allmänhet inser alltmer att naturens processer är viktiga för
människan. Förutsättningarna för ett klokt utnyttjande av våra naturresurser har
förbättrats på senare tid. Man förstår att man bör ta vara på de positiva effekterna
av jord- och skogsbruk (Anonym 1993a). Sådana effekter är t ex kulturlandskapets
naturtyper (ängs- och hagmark, dikesrenar, skogsbryn) liksom växlingen i land-
skapet mellan åker och skog. Med kunskap och eftertanke bör miljöhänsyn kunna
tas till rimliga kostnader.

Enligt den skogsvårdslag som gäller från 1 jan 1994 skall skogen skötas "så att den
uthålligt ger en god avkastning samtidigt som den biologiska mångfalden behålls".
Dvs produktions- och miljömålen jämställs. I föreskrifter till lagen förordar Skogs-
styrelsen ökat inslag av lövträd, stor skonsamhet mot nyckelbiotoper, stor hänsyn
till hotade växter och djur, kvarlämnande av trädgrupper, gamla träd, kantzoner
osv. Tryck från opinion och marknad verkar i samma riktning.

Viktiga miljöer i skogen

Det sätt på vilket skogsbruk bedrivs har stor inverkan på bl a den biologiska mång-
falden i skogen. Kalhyggesbruk, dikning, markberedning, gödsling, liksom plante-
ring av tät granskog, ger dramatiskt ändrade livsmiljöer. Många växter och djur
med speciella krav på livsmiljö minskar i utbredning eller hotas av utrotning.

De flesta hotade växter och djur finns i S Sverige (söder om ekens nordgräns).
Skogsmiljöer som är viktigast för de hotade arterna är ädellövskog, skog med inslag
av ädellöv, lövängar, hagmarker, ek med hassel, sumpiga eller örtrika skogar. Ofta
är det viktigt att skogen är lite öppen. I Norrland har gammal barrskog med inslag
av gammal asp och sälg stort värde. Växter och djur trivs bäst om den "vanliga"
skogen innehåller olika trädslag, gärna gammal sälg och asp, och alkärr, och är
olikåldrig. Dvs en mosaik av livsmiljöer tycks ge bäst förutsättningar.

Bokskog och annan ädellövskog hyser störst antal hotade arter. Det finns en hel del
bokskogar med mycket lång historia i Sverige. Dessa har stora naturvärden. Det är
ont om sådana gamla skogar i övriga Europa, och därför får våra bokskogar stor
betydelse. På samma sätt får våra barrskogar större betydelse som hemvist för
hotade arter i det internationella perspektivet, efters' m denna skogstyp är relativt
unik, internationellt sett (Anonym 1993a).
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Både levande och döda lövträd hyser många organismer, särskilt insekter. Döda
barrträd hyser nästan lika många arter, medan levande barrträd är av mindre intresse
för artrikedomen (Anonym 1993a).

Död ved är föda och livsmiljö för många organismer, bl a svampar och insekter,
och är idag en bristvara i den brukade skogen. Lågor, torrakor och gamla träd bör
lämnas kvar i skogen i större utsträckning än vad som sker idag. Mycket gynnsamt
är att lämna kvar några träd i grupper vid avverkning. Dessa träd skulle lämnas att
åldras och dö, så att behovet av gamla träd och död ved till en del tillgodoses. Sam-
tidigt skulle dessa trädgrupper fungera som tillflyktsort för arter som har svårt att
klara sig på hyggen eller i ungskog (Kruuse 1992, Weslien 1994).

Nyckelbiotoper
Skogsstyrelsen arbetar med att identifiera så kallade nyckelbiotoper i skogen. Det är miljöer med
höga naturvärden som bör kunna hysa hotade arter. Dessa miljöer är viktiga att värna om. Exempel
på nyckelbiotoper är: urskogsrester, kalksandskogar, naturliga lindbestånd, källor, gransumpskog
(brandrefugie), brandfält, aspskog, alsumpskog, rasbrant, ravin, skogsbeten. Det finns tre kategorier
nyckelbiotoper:

a. Miljöer som "aldrig" störts. Där trivs stömingskär.sliga arter.
b. Miljöer som formats av störningar eller hävd. Brandfält, lövängar.
c. Miljöer med unika ståndortsfaktorer (Anonym 1993a)

Av kritiska faktorer, viktiga biotoper eller inslag i biotoper är förekomst av gamla träd, och före-
komst av lågor (= liggande döda träd), särskilt av gran eller ädellöv viktigast. Andra viktiga faktorer
är torrakor, naturliga stubbar, skog med lång kontinuitet, kalk, klimat, ostörd hydrologi (odikat),
lodytor, och lövträd (särskilt gamia eller hamlade). Igenväxning bidrar till hotbilden. En stor andel
av de hotade kärlväxtema kräver kalkrik mark, skugga, och rörligt markvatten.

Svampar, insekter och andra små organismer är mest beroende av att hitta rätt sultstrat, och är inte så
beroende av den omgivande miljön. Kryptogamer nöjer sig med måttligt gamla träd. Bok, ek och ask
är viktigast för hotade lavar. Ju äldre träden är desto fler insektsarter hyser de. Allra viktigast för
många småorganismer är de gamla och döda träden.

De ryggradslösa djuren trivs i både stående och liggande döda träd, medan kryptogamerna föredrar
liggande träd. "Nydöda" träd, 0-5 år, innehåller mest insekter. 5-50 år gammal ved innehåller rikligt
med insekter och svamp. Ved äldre än 50 år innehåller mest svamp. Den döda veden har en egen
näringskedja: Svampar, skalbaggar och myror levor nv ved. Andra insekter äter av dessa, osv. Det är
lite högre upp i näringskedjan som de hotade arterna finns (Anonym 1993a).

Vad betyder uttag av avverkningsrester?

För växter och djur som behöver miljöer med lång ostörd kontinuitet, innebär kal-
huggning en stor påfrestning, eller tom utslagning. Livsmiljön förändras radikalt -
skyddet försvinner, instrålningen ökar, klimatet blir extremare. Många arter över-
lever hyggesfasen, om döda träd, lågor, torrakor, lämnas på hygget. Men andra, t
ex många kryptogamer, är känsliga och överlever inte en kalhuggning. Skugglevan-
de arter får problem. Men det finns också arter som är anpassade till störningar och
gynnas av t ex brand eller storm.

Eftersom man vet att hygget är en svår period, och död ved är en så viktig bristvara
i skogen kan man fråga sig hur klokt det är att ta ut grenar och toppar efter avverk-
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ning. Men experter på artbevarande brukar framhålla hela gamla träd, särskilt löv-
träd, samt hela döda träd, som de viktigaste inslagen i skogen för att bevara artrike-
domen. Då skulle avverkningsrester av tall och gran inte vara något speciellt värde-
fullt substrat för hotade arter. Därmed inte sagt att skogen tål att "dammsugas" på
avverkningsrester. Men det är helt klart andra saker än att ta ut ris eller sprida aska
som spelar störst roll för artbevarandet.

Effekter av helträdsuttag

Avverkningsrester påverkar både klimat och näringstillståndet på hygget. Det blir
mer skugga, fuktigare och mindre temperaturextremer. Därför påverkas vegeta-
tionen också av vad som händer med avverkningsresterna. Genom att hyggesres-
terna ger skugga får den mogna skogens skuggkrävande arter större möjlighet att
överleva hygget.

Bland högre växter som inom loppet av några år gynnas av ristäkt kan nämnas
vårtbjörk, blodrot, blåbär, kruståtel, lingon, piprör. Inom samma tidrymd miss-
gynnas ekorrbär, hallon, harsyra, korsört, skogsstjärna, örnbräken, och olika arter
av dån (Kruuse 1992).

Både konventionell och helträdsavverkning påverkar markfaunan. Den ökade förna-
tillgången, t ex, gynnar tillfälligt populationen av småringmaskar, men ökningen
blir störst om hyggesresterna lämnas kvar (Lundkvist, muntl.). Av 40 hotade arter
ryggradslösa djur som lever i grenar och toppat på hyggen lever 31 uteslutande på
lövträd och 5 uteslutande på barrträd (Weslien 1994). Han bedömer att toppar och
grenar av barrträd i hög utsträckning bör kunna utnyttjas som bränsle utan att sk
rödlistade arter påverkas nämnvärt.

Vid forskning om effekterna av ristäkt brukar man jämföra fullständigt risrensade
ytor med ytor där riset lämnats kvar jämnt utspritt. Men i det praktiska skogsbruket
kan skillnaden mellan stamskörd och hel trädsuttag vara ganska liten. Ofta lämnas
avverkningsrester i högar, med risrensad mark emellan högarna. Detta är i många
avseenden rätt likt ristäkt (Kruuse 1992, Rosén 1991b). Vid praktisk ristäkt lämnas i
storleksordningen 30 % av hyggesresterna kvar.

Markens organiska material

Mängden organiskt material i marken, humus, kan komma att minska vid ökat uttag
av biomassa. I ett antal försöksytor där avverkningsrester tagits bort var effekten på
mängden organiskt material i marken inte särskilt stor, ca 25 år efter avverkning
(Lundkvist et al. 1991). Detta tyder på att avverkningsresterna inte har någon
avgörande betydelse för markens organiska material. Se även (Rosén 1991b).

Det finns farhågor att minskat organiskt material skulle påverka floran negativt. Å
andra sidan är en stor del av våra barrskogar, och även floran, i orört tillstånd starkt
brandpåverkade och anses därmed vara anpassade till upprepade bränder som också
utarmar marken på organiskt material (Kruuse 1992). Se även kapitel 2, samt nedan
om kväveavlastning.
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Kväveavlastning

Vid hög kvävetillgång ändras floran så att bl a nässlor, hallon och gräs ökar.
Svampförekomsten minskar (Kruuse 1992). Om i. irken innehåller mycket nitrat
kan blåbären störas (Eriksson och Börjesson 1991).

På kalhyggen ökar kvävetillgången i marken, särskilt om hyggesresterna har lämnats
kvar. Samtidigt ökar pH något. Detta ger förutsättningar för en "naturligt" förhöjd
nitratbildning. Om hyggesresterna tas bort dämpas förekomsten och omsättningen av
mineralkväve, och även kvävetillgången på längre sikt minskar (Lundborg 1993). 1
områden med högt kvävenedfall kan man troligen motverka den pågående föränd-
ringen av floran genom att ta bort hyggesresterna, särkilt om även kväverika barr
och blad skördas (Kruuse 1992, Lundborg 1993). Askan ska naturligtvis återföras.

Naturtyper som präglats av upprepade bränder, t ex tallhedar, ackumulerar kväve och organiskt
material som följd av kvävenedfall och effektiv brandbekämpning. Markvegetationen ändras (för-
enklat) längs skalan lavar-lingon-blåbär-gräs. Helträdsuttag bör vara en möjlighet att bevara de magra
naturtypemas karaktär, om detta anses önskvärt. Möjligen blir det en intrikat balansgång mellan
bevarande av naturtyp och upprätthållande av produktionsförmåga, se Lundmark (1986, 1988)

Rekommendationer

Vid uttag av trädrester efter slutavverkning bör följande naturhänsyn tas (Kruuse
1992):
* Lämna lågor, torrakor, och ett antal lövträd och gamla träd
* Lämna en del av avverkningsresterna, även grova grenar, utspritt över hygget.
* Låt grenarna barra av innan bränslet skördas (om man inte specifikt eftersträvar

kväveavlastning, då även barren bör skördas)
* Gör hygget mindre extremt gen^^ att lämna några gamla träd, och ge utrymme

för lövsly som skuggar och dämpar klimatsvängningar
* Planera hela landskapet - inte bara det enskilda skogsbeståndet

Utöver detta betonar Weslien (1994) vikten av följande, med hänsyn till
ryggradslösa djur

* Undvik att köra sönder kvarlämnade liggande träd
* Det är positivt för faunan om lövträdsrester lämnas kvar
* Efter brand sparas brända träd av olika slag och grovlek, vissa partier sparas helt

Annat bränsle ur skogen än avverkningsrester

Gallring, mm

Uttag av skogsbränsle i gallring har för närvarande en relativt liten omfattning. 1
framför allt biandbestånd med betydande lövinslag kan bränsleuttag i gallring vara
konkurrenskraftigt och även i klena barrbestånd där massavedsvolymen är låg.
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Det positiva med (helträds)gallring är att vegetationen på marken får en chans att
komma tillbaka. Efter gallringen når ljuset ner till örterna, gräsen och bärrisen.
Beståndet blir också trevligt att gå i om alla toppar och avverkningsrester tas bort.
För diverse småvilt och skogsfågel är helt ensartade bestånd ingen ideal miljö. Det
kan därför vara tillrådligt att spara en del underväxt och småträd och kanske även
lite avverkningsrester i samband med gallringen.

Eftersom skogstillväxten för närvarande är högre än skogsindustrins råvarubehov
kan även en del stamved av sämre kvalitet komma att användas som bränsle.

Lövträd

Utnyttjande av skogsbränsle kan tänkas påverka andelen lövträd på flera olika sätt.
En risk är om lövträd i bryn, igenväxande hagar, sumpskogar, berg- och rasbranter,
lövbårder längs vattendrag, etc utsätts för ett alltför högt tryck. Å andra sidan inne-
bär bränsleproduktion flera anledningar att öka lövinslaget i skogen. Lövträden till-
mäts större ekonomiskt värde. Den ökade exploateringen som ristäkt innebär medför
att naturvårdsambitionerna måste öka. Bl a bör andelen vuxna och gamla lövträd
öka. Dessutom ökar anledningen att ta vara på lövträdens markvårdande egenskaper
(Kruuse 1992)

Ökat inslag av lövträd i skogen gynnar artrikedomen och ger livsmiljö åt många
hotade arter. Floran i lövskog och blandskog är mycket artrikare än i ren barrskog.
Många svampar, lavar och mossor är beroende av lövträd. Av de triviala lövträden
är aspen en viktig art. Redan på hygget har lövsly betydelse för markvegetationen,
genom att marken skuggas och klimatet utjämnas. Många lövträd motverkar mark-
försurning i de övre markskikten (se kapiel 2). Detta kan ha betydelse för de arter
som är i riskzonen pga försurningen (Kruuse 1992).

Inblandningen av lövträd kan dels vara enskiktad, dels kan man låta lövträden bilda
skärm över barrplantor. Det finns forskningsresultat som tyder på att totala virkes-
produktionen ökar med en björkskärm över gran, samtidigt som naturvärdet ökar.
Det är bättre ju större lövinslaget är och ju längre lövträden får stå kvar. En hel del
lövträd bör lämnas att bli gamla, och även lämnas kvar sedan de dött (Kruuse 1992,
Tham 1988, Weslien 1994). Ett lövskogsbruk med korta rotationstider där all ved
tas tillvara torde knappast medföra någon extra fördel för de hotade ryggladslösa
djuren (Weslien 1994).

Små biotoper vid sidan av det storskaliga skogsbruket, som sumpskogar, bryn,
raviner, sjökanter och öar innehåller ofta löv-eller blandskog och är mycket viktiga
refugier för många hotade arter. Där finns ofta både gamla och ovanliga lövträd,
och gott om död ved. Platserna kan ha varit undantagna från skogsbruk under lång
tid (Kruuse 1992). Ett hårt utnyttjande av skogsbryn vore negativt för den biologis-
ka mångfalden (Weslien 1994).

Hagar och ängar är andra mycket värdefulla miljöer. Slyröjning (och flisning) är en
av flera åtgärder för att återställa naturvärdet i igenväxande hagmark (Kruuse 1992,
Johansson och Hedin 1991). Det kan vara gynnsamt för den lägre faunan om dessa
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miljöer, liksom hassellundar, glesas ut, men samråd med flora^fauna-expertis
rekommenderas (Weslien 1994). På samma sätt bör bränsleuttag genom utglesning
av täta lövbestånd vara av stort värde.

Kruuse (1992) rekommenderar:

* Bränsleuttag får inte leda till att udda och värdefulla lövskogsbiotoper (sumpsko-
gar, raviner, sjökanter, öar, gammal lövskog) utnyttjas intensivare än idag.

* Bryn och igenväxande hagmarker kan gallras med uttag av unga exemplar av de
triviala lövträden. Ädellövträd och äldre och döda träd lämnas kvar. Dessa bio-
toper kan betraktas som lågproduktiva energiskogar.

Det framhålls i många sammanhang (Anonym 1993a, Kruuse 1992) att ädellövskog,
och död ved av ädellöv, har störst betydelse för hotade växter och djur. Därför
skulle ädellövskog undantas från helträdutnyttjande, askåterföring, mm. Men om
tillgången på gamla träd och död ved ombesörjs på annat sätt är detta undantag
rimligen inte motiverat.

I södra Sverige är bokskogar kraftigt drabbade av försurning (Nihlgård, muntl.).
Uttag av avverkningsrester (=uttag av kväve) och återföring av aska skulle kanske
kunna motverka försurningen (kapitel 2). Denna fråga är värd en forskningsinsats.

Varför inte stubbtäkt

Det är mindre aktuellt att använda stubbar som bränsle. Vid brytning av stubbar förs
ytterligare växtnäring och organiskt material bort från skogen. Dessutom skadas en
stor del av humustäcket och markvegetationen. Utbredningen av lingon- och blå-
bärsris, som minskar efter kalhuggning, minskar ännu mer om stubbarna bryts. Om-
rörningen i marken gör att nedbrytningen och utlakningen av näringsämnen kan bli
mycket hög (Kardell 1984, Lundmark 1988). Detta talar mot stubbtäkt. Även eko-
nomiska och förbränningstekniska skäl talar mot uttag av stubbar som bränsle (S-O
Eriksson, muntl). De estetiska skälen har också betydelse.

Återföring av aska

Tidigare försök med lös vedaska har i en del fall resulterat i förändringar hos olika
marklevande organismer, och "brännskador" på lavar och mossor. Askan är starkt
basisk när den fuktas och blir då frätande. Sådana skador bör undvikas, särskilt på
långsamväxande lavar. Men måttliga doser granulerad aska, däremot, fördelas glest,
så att större delen av vegetationen undgår kontakt med askan, och ger mycket be-
gränsade effekter. Vad forskarna hittills funnit om hur askan inverkar på floran och
faunan beskrivs urförligare i kapitlet om ekologiska effekter av aska.

Det höga kvävenedfallet ger idag påtagliga vegetationsförändringar. Kväveälskande
arter så som nässlor, gräs och hallon ökar i utbredning i södra Sverige. Om tillförsel
av aska eller kalk till kväverik mark ökar nitratbildningen i marken, kan floran på-
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verkas på liknade sätt (Kniuse 1992). Om avverkningsrester tas ut minskar halten
mineralkväve i marken. Att ta ut skogsbränsle (och återföra aska på ett skonsamt
sätt, se kapitel 3) skulle då kunna vara ett sätt att minska risken för att floran blir
"kväveinfluerad".

Förslaget att undanta områden med skyddsvärd flora, naturligt sura marker, och
annan "känslig mark" från spridning av aska/kalk, (Kruuse 1992), i skenet av fort-
satt försurning och ackumulation av kväve, diskuteras mera i kapitlet om effekter av
aska. Att ta ut bränsle (= minska kvävetillgången) och återföra aska bör över\>ägas
även på vissa områden med skyddsvärd flora, i den mån skogsbruk överhuvud taget
kommer ifråga. Dessa åtgärder kan vara bättre för floran än alternativet att inte ta ut
bränsle och inte tillföra aska.

Aska, tungmetaller - mark, växter och djur

Askan innehåller även en del av de tungmetaller (t ex Cd, Pb, Cu, Zn) som fanns i
bränslet. Å andra sidan kan askans pH-höjning göra markens tungmetaller mindre
rörliga. Det är främst mikrobiella processer som är känsliga för tungmetaller. Även
"mjuka" markdjur är känsliga, se kapitel 3. Växterna tycks vara tåligare, men det är
ju inte bra om haltema i svamp eller bär ökar. Preliminära resultat tyder på att tung-
metallhalcen i blåbär inte ökar efter spridning av granulerad aska.

Där aska ges som kompensation för bränsleuttag, och har långsam upplösning, är
tungmetallbelastningen jämförbar med om grenar och barr lämnas kvar på marken
och bryts ned naturligt (Rosén et al. 1992a).

Kompensation med kväve

Där kvävenedfallet är måttligt kan man behöva kompensera för avverkningsresternas
kväve, så att skogsproduktionen inte minskar. Kvävetillförsel bidrar då också till att
behålla nivån på förnafallet, så att markens organiska material inte utarmas (Rosén
1991b).

Kväve förskjuter vanligen vegetationstypen "uppåt" längs skalan lavar - mossor - ris
- gräs/ört. Vissa växter missgynnas av gödsling, andra konkurreras ut av kväve-
älskande arter. Dessa effekter märks mest vid höga kvävedoser och upprepad göds-
ling. Effekten av en enstaka gödsling kan vara måttlig och övergående. Ensidig
kvävegödsling minskar mykorrhizasvamparnas samverkan med trädrötter, och
fruktkroppsproduktion. Men balanserad gödsling kan öka fruktkroppsproduktionen
av både mykorrhiza och annan svamp (Kruuse 1992).

Mycket kväve förs bort i bränsleuttaget. Mängden kväve beror bl a på hur stor del
av barren som skördas. Vid kompensation med kväve ökar inte skogens förråd av
kväve, men kvävet har annan form under en kort tid efter tillförseln.
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Kruuse (1992) rekommenderar, med hänsyn till floran:
* Bestånd med skyddsvärd flora ska inte kvävegodslas.
* I områden som gödslas ska vissa ytor lämnas opåverkade. Där kan den

konkurrenssvaga floran leva kvar.
* Givoma ska endast kompensera för biomassauttaget. Ingen upprepad gödsling.
* På grund av kvävenedfallet bör större delen av Götaland och delar av Svealand

helt undantas från kvävegödsling.

Blir kritiska belastningsgränsen för kväve högre eller lägre än nedfallet?

Kritiska belastningsgränsen för kväve är kopplad till hur mycket kväve som skördas
ut ur skogen, och kan användas inför beslut om kvävetillförsel efter bränsleuttag.
Denna gräns är definierad så att skogens kväveförråd inte ska öka på lång sikt
(Rosén 1991).

Om avverkningsrester skördas blir värdet på kritiska belastningsgränsen för kväve 3
gånger högre än vid konventionellt skogsbruk. Om då kritiska belastningsgränsen
blir högre än kvävenedfallet kan man behöva kompensera för det extra biomassa-
uttaget även med kväve, för att inte skogsproduktionen ska minska. Detta gäller
främst delar av Norrland (kapitel 2, Figur 2.4). En kvävegödsling som anpassas till
kritiska belastningsgränsen är beydligt måttligare än konventionell skogsgödsling. (I
figur 2.4 förutsattes att helträdsuttag innebar uttag av 75 % av grenar och barr. Kri-
tiska belastningsgränsen blir lägre om mer barr lämnas kvar, dvs då minskar beho-
vet av extra kvävekompensation.)

Landskapsbild, friluftsliv

Om avverkningsrester tas bort från hyggena är detta en estetisk fördel. Framkomlig-
heten ökar, vilket är positivt för rekreation och friluftsliv. Andra former av bränsle-
uttag som genomförs onyanserat, t ex om skogsbryn med lövträd sågas ned helt för
att ge bränsle, kan naturligtvis störa landskapsbilden kraftigt. Men om bränsle tas
vid utglesning av mycket täta bestånd, även lövsly, ökar skogens öppenhet. Detta är
positivt förutsatt att ingreppen sker på hänsynsfullt sätt.

Jämför med övriga ingrepp i skogen

Det är inte bara bränsleuttag som kan påverka skogens växter och djur. Ur natur-
vårdssynpunkt är det av störst betydelse vilka arter som kommer att finnas i den
mogna skogen. Det är viktigt att tillräckligt många individer av varje art överlever
efter avverkningen, för att sedan kunna sprida sig i den mogna skogen. Efter hyg-
gesfasen kommer en annan fas som är kritisk för floran, nämligen den täta ung-
skogen. Där kan markvegetationen helt slås ut (Kruuse 1992).

Det är i första hand i någorlunda bördiga produktionsskogar som bränsle tas ut och
aska alltså bör återföras. Dessa ingrepp har en ganska liten extra inverkan på floran
och faunan jämfört med kalhuggning, markberedning, tät plantering, och gödsling,
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åtgärder som i stort sett är accepterade, men kan ge kraftig påverkan (Kruuse 1992).
(Dikning är numera nästan helt förbjuden, Bucht, muntl.) I jämförelse med påver-
kan från skogsbrukets vanliga metoder ter sig bortförsel av processorhögar samt
kompensation med svårlöslig aska som ganska milda åtgärder.

Hotade arter och skyddsvärda biotoper fordrar vid all markanvändning särskilda
hänsyn. Naturhänsyn är i det avseendet inte specifikt för biobränsle/aska, utan gäller
alla ingrepp.

Skogsbränsle gynnar naturvärdena

Med rätt planering och genomförande av skogsbränsleuttag kan skogens naturvärden
bibehållas eller öka:

* Bränsle tas i första hand i trivial brukad produktionsskog
* Effektivitetsskäl begränsar bränsleuttag i oländiga biotoper med höga

naturvärden
* Betydande mängder vedbiomassa kommer att lämnas även vid ristäkt. Av

ekologiska, tekniska och ekonomiska skäl lämnas en del avverkningsrester och
alla stubbarna kvar.

* Skogsbränsleuttag minskar kvävetillgången och kan främja artrik flora.
* Askans mineraler gynnar vissa hotade växter (kapitel 3)
* Naturvårdsinriktat bränsleuttag (röjning, gallring) ur t ex täta unga lövbestånd

eller igenväxande hagmark bidrar till fortsatt högt naturvärde
* Bränsleuttag kan ge bättre ekonomi i gallring, risken minskar att skog får stå

ogallrad för länge. Detta gynnar markvegetationen.
* Motiven att ge lövträden ökat utrymme i skogen ökar vid biobränsleuttag.
* Extra hänsyn tas till värdefulla biotoper (sumpskog, skogsbryn)

Det finns anledning att ta rekommenderade naturhänsyn, men dessa hänsyn är inget
hinder för stora uttag av bränsle. Att lämna grangrenar på marken är inte det effek-
tivaste sättet att gynna biologiska mångfalden i modern produktionsskog. Det som
betyder något är att se till att det alltid finns tillräckligt med gammal och död stam-
ved, gärna av lövträd. Detta är en fråga för hela skogsbruket, och knappast specifik
för det bränsleproducerande skogsbruket.

Nya skogsvårdslagen, och föreskrifter till den, samt tryck från marknad och opinion
gör det troligt att naturhänsynen i det vanliga skogsbruket kommer att öka. Bränsle-
produktion och askåterföring inryms mycket väl i ett sådant naturvårdsanpassat
skogsbruk (Kruuse 1992). Den negativa effekten av bränsleuttag är då liten, relativt
andra skogsskötselåtgärder, och sett över en hel skogsgeneration. I ett skogsbruk
med mycket små naturhänsyn kan det dock ha en (begränsad) positiv betydelse att
lämna hyggesrester kvar efter avverkning.

Det är varken bevisat att vissa marker konsekvent ska undantas från asktillförsel,
eller att aska kan tillföras alla typer av skogsekosystem. I de fall situationen kräver
försiktighet med aska bör man tänka på att en låg dos, 1 ton granulerad aska/ha,
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med mycket långsam upplösning, ger inga drastiska pH eller salteffekter men kom-
penserar för bränsleuttag och återställer mineralbalansen. Eftersom bränsleuttag
innebär en kväveavlastning och, tillsammans med askåterföring, även minskar
(åtminstone teoretiskt) markaciditeten, kan bränsleuttag och återföring av måttlig
dos hårda askgranuler vara det mest skonsamma för skog och natur.

5. GENERELLA SLUTSATSER

* För att säkra att helträdsuttag blir ekologiskt uthålligt bör man som rutin återföra
askan, eller kompensera med annan växtnäring. I första hand bör askan användas,
av kretslopps- och resurshushållningsskäl.

* Det är inte välmotiverat att konsekvent undanta vissa marker från asktillförsel.
Det är inte heller bevisat att aska kan tillföras alla typer av skogsekosystem. I de fall
situationen indikerar återhållsamhet med aska kan ett bra alternativ vara att ge en
låg dos granulerad aska, med mycket långsam upplösning. Detta kompenserar för
bränsleuttag men utan att ge snabba pH- eller salteffekter.

* Aska i en kompenserande dos och svårlöslig form är ur tungmetallhänseende jäm-
förbar med avverkningsrester som lämnas på hygget och bryts ned naturligt. Det
finns i detta fall ingen risk för ackumulation av tungmetaller.

* Helträdsuttag innebär väsentlig kväveavlastning, som i kombination med askåter-
föring motverkar näringsobalans och försurning i södra Sverige. Totala kväveläc-
kaget bör bli lägre än vid konventionellt skogsbruk. Vid högt svavel- och kvävened-
fall bör bränsleuttag och återföring av en måttlig dos svårlösliga granuler vara god
markvård och skonsammast för skogsekosystemet, även i känsliga skogar och jäm-
fört med att inte ta ut bränsle och återföra aska.

* Med kompensationsåtgärder och bibehållen näringsstatus och tillväxt torde
humusfrågan på de flesta marker inte vara något problem. Men på magra torra
marker avråder Skogsstyrelsen från helträdsuttag, med hänsyn till humustillståndet.

* Naturvårdshänsyn innefattar t ex att öka förekomsten av lövträd, gamla träd och
död ved (helst stamved). Uttag av avverkningsrester och återföring av aska har jäm-
fört med detta liten betydelse. Systemet med bränsleuttag/aska bör vara positivt för
sådana arter som gynnas av mineraler och störs av kväve och försurning

* Hänsyn till humustillstånd och flora/fauna måste tas. Sådana hänsyn utgör inget
hinder för ett omfattande uttag av bränsle från skogen. De viktigaste naturvårdande
åtgärderna i skogsbruket är inre kopplade till bränsleuttaget. Bränsleuttag och ask-
återföring ryms mycket väl inom ramen för ett naturvårdsanpassat skogsbruk.

* Med rätt planering och genomförande av skogsbränsleuttag kan skogens
naturvärden bibehållas eller öka.
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