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Rubrik
Skogsbränsle och svavel

Sammanfattning

Denna rapport belyser kretsloppet hos svavel i skogsbränsle och i skogsekosystem.
Hypotesen är att svaveloxider från förbränning av skogsbränsle inte är mer försur-
ande än svavel som mineraliseras ur trädbiomassa, om denna lämnas kvar i skogen i
stället för att brännas. I övrigt berör rapporten översiktligt svavlets kretslopp i all-
mänhet, och svavlets försurande verkan.

I svensk skogsmark finns det ofta något hundratal kg S/ha i de översta skikten, och
upp till tusen kg S/ha ned till 1 m djup. Större delen, runt 90 %, är organiskt sva-
vel, t ex aminosyror, sulfonat och sulfatestrar. En del organiskt svavel är polymeri-
serat och olösligt. De olika formerna av svavel kan delvis övergå i varandra, men
det är oklart om detta gäller alla fraktioner. Stora delar av markens svavelpool tycks
vara mycket stabil. Deponerat sulfat kan adsorberas i marken, eller övergå i orga-
nisk form.

Svavel är ett växtnäringsämne och tas upp som sulfat. Svavelhalten i trädbiomassa
är ca 1 mg/g i barren och 0,2-0,3 mg/g i ved. Flisat skogsbränsle innehåller 0,2-0,5
mg S/g. Ett uttag på 40 ton avverkningsrester per hektar kan innehålla ca 8-30 kg S.
Svavlet föreligger både i organisk, ofta reducerad form och som sulfat. Vid hög
svaveltillgång ökar andelen sulfat. Efter bränning finns en del, kanske hälften, av
svavlet kvar i askan. Det verkar främst vara sulfat som stannar i askan.

Vid mineralisering av reducerat organiskt svavel, av typ R-SH, frigörs svavlet som
sulfid. Svavelväte, H2S, kan oxideras av mikrober till sulfat. Oxidationen bör vara
försurande (2 H + blir över). Om reducerat svavel i biomassa i stället förbränns,
emitteras det som svaveldioxid och hamnar så småningom på marken i form av
svavelsyra. I princip är det ingen skillnad i försumingshänseende mellan "förbrän-
nings"- och "mineraliseringssvaver, men det är oklart om allt svavel i biomassan
verkligen omsätts på nämnda sätt. En möjlighet är att mycket svavel lagras i marken



i reducerad form. En mycket grov skattning ger att utsläppen av svaveldioxid från
skogsbränsle, utslaget över skogens uppväxttid, och på den yta som bränslet kom
ifrån, motsvarar 0,5 % av svavelnedfallet i södra Sverige. Svavelutsläppen från
biobränsleförbränning är mycket lägre än Sveriges och EUs strängaste utsläpps-
gränser för kol.

Helträdsuttag med återföring av aska ger teoretiskt en avsevärd minskning av
markens aciditet, beroende på att mycket kväve förs bort och dess försurande
verkan uteblir. Detta bör ha större betydelse för skogsmarksförsuming än vad bio-
massans svavel har.
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Title
Forest fuel and sulphur

Summary

This report illustrates the sulphur cycle in forest fuei and in the forest ecosystem. The
hypothesis is that sulphur dioxides from combustion of forest fuel are not more
acidifying than sulphur that is mineralised from tree biomass if it is left in the forest
instead of being burnt. In other respects, the report gives an overview of the sulphur
cycle in general together with the acidifying effect of sulphur.

In Swedish forestland there are often several hundred kg S/ha in the uppermost layer
and up to one thousand kg S/ha down to a depth of lm. Most of this, around 90%, is
organic sulphur, e.g., amino acids, sulphonate and sulphate esters. Some organic
sulphur is polymerised and insoluble. The different forms of sulphur may gradually
merge with each other, but it is unknown whether this applies to all fractions. Large
parts of the soil's sulphur pool appear to be very stable. Deposited sulphate may be
adsorbed in the soil or be converted into organic form.

Sulphur is a plant nutrient and is taken up as sulphate. The sulphur content in wood
biomass is about 1 mg/g in the needles and 0.2-0.3 mg/g in wood. Chipped forest fuel
contains 0.2-0.5 mg S/g. A removal of 40 tonnes of felling residues per hectare may
contain about 8-30 kg S. The sulphur occurs both in organic, often reduced, form and
as sulphate. In situations of high availability to sulphur there will, be an increased
proportion of sulphate. After combustion some, perhaps half, of the sulphur is left in
the ashes, most of which appears to be sulphate.

In mineralisation of reduced organic sulphur, of type R-SH, the sulphur is released in
the form of sulphide. Hydrogen sulphide, H2S, can be oxidised by microbes to
sulphate, which should be acidifying (2 H+ will remain). If reduced sulphate in
biomass is burnt instead it is emitted as sulphur dioxide and eventually enters the soil as
sulphuric acid. In principle, there is no difference as regards acidification between



'combustion' sulphur and 'mineralisation' sulphur, but it is not known whether all
sulphur in the biomass is actually metabolised in this way. One possibility is that large
amounts of sulphur are stored in the ground in reduced form. A very rough estimate
suggests that emissions of sulphur dioxide from forest fuel, spread over the period the
trees are growing, and on the area from which the trees are taken, corresponds to 0.5%
of the sulphur deposition in southern Sweden. Sulphur emissions from biofuel
combustion are much lower than Sweden's and the EU's most stringent emission limits
for coal.

Whole-tree removal with return of ashes will theoretically give a considerable reduction
in soil acidity since large quantities of nitrogen are removed and thus the acidifying
effect of nitrogen will not occur. This should be of greater importance for forest
acidification than the effect of biomass sulphur.



FORORD

Vattenfall har sedan 70-talet bedrivit forsknings- och utvecklingsarbete inriktat på
bioenergi. Vattenfall äger och driver dessutom biobränsleeldade anläggningar som
producerar värme och värme/el.

Vattenfalls utvecklingsinsatser inom bioenergiområdet bedrivs sedan 1989 i
projektform och fr 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.

Sammanfattningsvis innebär detta att Vattenfalls engagemang inom bioenergi-
området omfattar såväl utvärdering och anpassning av olika omvandlingstekniker,
som analys av konkurrens och marknadsförhållanden där miljöaspekterna bedöms
få en allt större betydelse.

Utvecklingsarbetet bedrivs dels av specialister inom Vattenfall, dels av forskare vid
högskolor och konsulter. Även examensarbeten bidrar till utvecklingen.

Resultat från verksamheten redovisas bl a i rapportform. Denna rapport avhandlar
skogsbränsle och svavel.

Vattenfall oktober 1994

Karin Widegren-Dafgård
Vattenfall AB
Projekt Bioenergi
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INLEDNING

Bakgrund

Avverkningsrester (småträd, grenar och toppar, samt barr) från skogen kan använ-
das som biobränsle i t ex värme- eller kraftvärmeverk. Sådant biobränsle innehåller
en liten mängd svavel, som vid bränning emitteras som svaveloxider. Till skillnad
från fossila bränslen utgör biobränslets svavel inget nytillskott till biosfären, efter-
som biobränslets svavel härrör från skogsekosystemen. Därför ligger det nära till
hands att anta att biobränslets svavelemissioner, sett i kretsloppsperspektiv, i princip
inte leder till någon nettoförsurning av skogsmarken. Alternativet att lämna avverk-
ningsrester på marken innebär ju att biomassans svavel ändå tillförs marken.

Hypotes

"Ur ekologisk aspekt är det likgiltigt om svavlet i avverkningsresterna tillförs skogs-
marken som svaveldeposition efter bränning eller genom biologisk nedbrytning av
biomassan."

Syfte

Syftet med denna rapport är att ställa samman och analysera kunskap som belyser
hypotesen ovan. För de bägge fallen "bränning" och "naturlig nedbrytning" av
avverkningsrester beskrivs svavlets väg, kemiska form, och ekologiska effekter.
Hänsyn tas till spridning och tidsaspekter.

Denna rapport

Rapporten består av två delar. Huvuddelen, Del I, innehåller inledning, samman-
drag av litteraturgenomgång, diskussion och slutsatser. Denna del ska kunna läsas
fristående. Del II är en bilaga som innehåller den egentliga litteraturgenomgången
med referenser och ett större faktaunderlag.

Tyngpunkten i rapporten läggs vid förekomst och omsättning av svavel i skogseko-
system. För att det ska vara möjligt att jämföra de ekologiska effekterna av svavlet
då avverkningsrester skördas och bränns, alternatvt lämnas att brytas ned på hygget,
är omsättning av svavel som härrör ur biomassa av speciellt intresse.

Litteraturen ger inte en fullständig bild av svavlets kemiska former och omsättning i
marken. För att illustrera detta komplexa område ges det relativt stort utrymme i del
II. Markförsurningen och dess konsekvenser beskrivs översiktligt.



4

SAMMANDRAG AV LITTERATURGENOMGÅNG

SVAVEL SOM MILJÖPROBLEM

Försurning av mark och vatten

En del av markförsurningen är biologiskt betingad och beror pä jonbyte i samband
med trädens näringsupptag, och bildning av kolsyra och humussyror. Senare tiders
ökade tillväxt och skörd i skogen har bidragit till ökad biologisk försurning. En del
av den mikrobiella kväveomsättningen frigör också vätejoner. Denna naturliga för-
surning påverkar främst markens ytliga skikt, medan djupare skikt är mindre sura.

Luftföroreningar i form av svavel- och salpetersyra har kraftigt accelererat mark-
försurningen under 1900-talet. Nedfallet av dessa verkar försurande, dels genom att
vätejoner tillförs, dels genom att anjonema sulfat och nitrat lätt lakas ut och "drar"
med sig buffrande baskatjoner (K+ , Ca + , Mg + ) . I norra Sverige dominerar den
biologiska syrabildningen, och i södra den atmosfäriska syradepositionen.

En följd av markförsurningen är att mycket aluminium går i lösning. pH-intervallet
4,3-4,5 i rostjorden anses vara en kritisk gräns för risk för aluminiumläckage och
nedsatt skogsproduktion. Så lågt pH har ca 650 000 ha skog i södra Sverige.
Huvuddelen av detta är barrskog.

Påverkan på skogen. Skogsskador

Höga halter av ozon, svaveloxider, kväveoxider eller ammoniak kan orsaka cellför-
ändringar och vävnadsdöd på blad och barr. Skadade bladytor leder till ökad utlak-
ning av näringsämnen från bladen och ökad risk för parasitangrepp. Låg tillgänglig-
het i marken av baskatjoner och fosfor i förhållande ull kväve skapar näringsoba-
lans. Trädrötterna störs av aluminium.

Skogar i bergsområden i centrala Europa är allvarligt skadade. Sådana storskaliga
skogsskador har inte observerats i de Nordiska länderna. Snarare "växer skogen som
aldrig förr", delvis beroende på den höga kvävedepositionen. Men i sydvästra Sveri-
ge har träden drabbats av påtagliga barrförluster. De skadade skogarna i Central-
europa hade också en period med ökad tillväxt innan skadorna blev tydliga. Man
kan inte avfärda risken att fortsatt försurning kommer att skada nordiska skogar.



SVAVEL I SKOGEN - FLÖDEN OCH POOLER

Svavel i atmosfären

Ca 95 % av antropogena svavelföroreningar i atmosfären utgörs av SO?- Dessutom
finns H2S, sulfat, ammoniumsulfat och flyktiga organiska svavelföreningar.

Deposition

Svavel deponeras dels med nederbörden (våtdeposition), dels fastnar luftburet svavel
på växtligheten (torrdeposition) och sköljs av med senare regn. Det betyder att mest
svavel deponeras i granskog, som effektivt filtrerar luften, mindre i tall- och löv-
skog, och minst på öppet fält.

Belastningen av försurande nedfall av svavel och kväve är i Sverige störst i sydväst-
ra Götaland och avtar norrut. Under 198S härrörde endast 9 % av svavelbelast-
ningen på Sverige från svenska källor, resten kom från andra länder. Högsta total-
depositionen av svavel i granskog i Sverige, 25-30 kg/ha år, förekommer i Skåne. I
övriga södra-sydvästra Sverige deponeras 1S-2S kg S/ha-år. I höjd med Mälaren
deponeras ca 10 kg/ha år, och i större delen av Norrland 5-7 kg.

Kritisk belastningsgräns

För försurande ämnen är kritiska belastningsgränsen "the highest deposition of
acidifying compounds that will not cause chemical changes in the soil leading to
harmful long-term effects on ecosystem structure and function".

Kritiska belastningsgränsen för försurande ämnen beräknas som en balans där för-
surande processer balanseras av alkaliniserande. Några viktiga komponenter för
beräkningar av kritiska belastningsgränsen är

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

Alkaliniserande
vittring
deposition av baskatjoner
nettoupptag av kväve
utlakning av "aciditet"

Vid skörd av trädbiomassa förloras både baskatjoner och kväve, vilka har motsatt
verkan och i stort sett balanserar varandra. Om man skördar avverkningsrester som
bränsle och återför askan (baskatjonerna, men inget kväve) bör nettoeffekten bli en



alkalisering.

Skogsmarken i de nordiska länderna är grövre och har långsammare vittring än i
många andra europeiska länder, och har mycket lägre kritisk belastningsgräns.
Gränsen för försurande ämnen i svensk skogsmark ligger mellan motsvarande ca 3-
13 kg S/ha år i större delen av landet. Det sura nedfallet överskrider kritiska
belastningsgränsen i drygt 80 % av den nordiska skogsarealen

Svavel i skogsekosystera

Marken

I Del II redovisas lkteraturdata om svavelförkomst i mark. I sju svenska skogsloka-
ler innehöll markskikten humus + 5 cm mineraljord mellan 60 och 214 kg S/ha.
För enbart sulfat i mineraljorden i svensk skog anges medelvärdet 142 kg/ha (0-30
cm, 14 lokaler). Ned till 1 m markdjup finns vanligen några hundratal till tusen kg
S/ha.

Från lövskogar i USA rapporteras om svavelmängder mellan 42-51 kg S/ha i föma/
humus, och 683-4830 kg S/ha i mineraljorden.

Organiskt svavel dominerar helt både i organiska markskikt och mineraljord. Det är
vanligt att över 90 % av svavlet är organiskt i podsolers mineraljord.

I de organiska markskikten är svavelhalten i storleksordningen 0,5 - 1 mg/g jord
(svenska uppgifter). Motsvarande uppgifter från Nordamerika ligger i intervallet
0,1-2 mg S/g.

I svenska mineraljordar rapporteras svavelhalter mellan 0,1-1 mg (org) S/g jord.
Nordamerikanska värden ligger mellan 0,1-1,7 mg total-S per g jord.

Träd

Tabellen visar förekomst av svavel i trädbiomassa (intervall) i svenska skogar.

Typ av biomassa

tall, gran
gröna barr
bruna barr
kvist
gren + bark
stamved
stambark

träd ovan jord
grenar + barr

Mängd S, kg/ha

11-56
14-42

Halt S, mg/g

0,7-1,1
0,3-0,8
0,24-0,5
0,2-0,3
0,1-0,2
0,2-0,3

Organiskt svavel utgör den största svavelpoolen i trädens blad, men oorganiskt
svavel kan vara en viktig del av svavlet i både högre växter och mikroorganismer, i



synnerhet vid svavelöverskott.

Vegetationen utgör i allmänhet mindre än 50 % av svavelförrådet i terrestra ekosys-
tem, och mindre än 10 % i system med förhöjd svavelbelastning. Mikroberna inne-
håller mindre än 5 % av systemets svavel.

Avverkningsrester

Flisade avverkningsrester från barrskog i södra Sverige innehåller 0,2-0,45 mg S/g.
Svavelhalten i lövskogsflis ligger mellan 0,2-0,9 mg/g. Om 40 ton (TS)/ha avverk-
ningsrester från barrskog tas ut som bränsle blir svaveluttaget ca 8 -18 kg, eller upp
till 30 kg om en stor mängd svavelrika barr ingår.

Svavel i aska

Det kommer sannolikt att bli aktuellt att åteiföra biobränsleaskan till skogsmarken,
så att markens förråd av mineraler inte utarmas av det ökade uttaget av biomassa.
Efter bränning av skogsbränsle finns en del av svavlet kvar i askan. Askprover från
värmeverket i Örebro innehöll 55-65 % av flisens svavel. Av bränslets olika svavel-
fraktioner har sulfat störst tendens att bli kvar i askan.

Svavel i olika bränslen

Biobränsle innehåller 18-32 mg S/MJ (de höga värdena gäller vissa typer av löv-
träd). Detta kan jämföras med 25 för Bo (eldningsolja) 1, 160 för Eo 5, och 280 för
den typ av kol som används i Sverige.
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SVAVELOMSÄTTNING I SKOGSEKOSYSTEM

Svavlets kretslopp

I sitt kretslopp pendlar svavlet mellan oxidationstalen -II (S2', t ex i H2S eller
aminosyror) och -VI (t ex sulfat, SO4

2~), mellan hav, sediment och biomassa. Det
terrestra förrådet av svavel är litet, jämfört med övriga förråd.

Svavel i marken, olika former

Oorganisk svavel. Sulfat

Oftast föreligger mindre än 10 % av svavlet i jord som oorganiskt sulfat. Sulfat kan
finnas i marklösningen, adsorberas/desorberas, omvandlas av mikroorganismer till
kolbundet svavel eller sulfatester, och mineraliseras till sulfat igen.

Vissa skogsmarker adsorberar sulfat, och där blir baskatjonutlakningen som följd av
svaveldeposition lägre än i mark som inte adsorberar sulfat. Sulfatadsorption för-
dröjer alltså effekterna av det sura nedfallet. Så småningom "mättas" marken med
sulfat, varefter utlakningen ökar.

Deponerat sulfat immobiliseras också genom omvandling till organiskt svavel. I en
lövskog i North Carolina dominerade bildning av organiskt svavel över nedbryt-
ningen av organiskt till oorganiskt svavel, vilket indikerade att organiskt svavel
ackumuleras. Polymerisationsprocesser ger en olöslig svavelhaltig organisk matrix.
Kapaciteten att binda svavel kan vara hög i vissa skogar.

Organiskt svavel

Svavel är ett livsnödvändigt ämne. Huvuddelen av det svavel som finns i levande
organismer finns bundet i aminosyrorna cystein och metionin som ingår i protein.
Här har svavlet oxidationstalet -II. Dessutom innehåller levande organismer sulfat-
estrar (oxidationstal +VI). Sulfolipider (oxidationstal +IV) finns i växters och bak-
teriers fotosyntetiska membran. Rester från levande organismer införlivas så små-
ningom med marken.

Svavel i jord föreligger huvudsakligen (vanligen mer än 90 %) i organisk form. Det
organiska svavlet i jord består bl a av svavelhaltiga aminosyror, sulfonater och
sulfatestrar (R-O-SO3'). En viktig källa för sulfatestrar tycks vara direkt bildning i
marken. Föreningar av typen R-SH (t ex aminosyrasvavel) eller R-SO3

- (sulfonat)
kallas "kolbundet svavel". Denna fraktion härrör dels ur forna och rötter, men även
ur immobilisering av sulfat.



Biologisk omsättning av svavel

Svavel kan existera i många oxidationstillstånd, beroende på redoxpotential och pH.
Många av svavlets reaktioner är beroende av att mikroorganismer katalyserar reak-
tionerna. I geologisk tidsskala kan man av termodynamiska skäl förutsäga att netto-
flödet av svavel i anaerob miljö går mot oxidationsstadiet -II, och mot oxidationssta-
diet +VI i aerob miljö.

Assimilatorisk reduktion

Högre växter, och de flesta mikrober kan utnyttja sulfat som S-källa. De reducerar
sulfatet till -SH grupper på t ex aminosyror. Denna användning av svavel kallas
assimilatorisk reduktion, eftersom svavlet inkorporeras i cellmaterial.

I områden med hög svaveldeposition innehåller marken mer svavel än växterna
behöver. Växterna tar då upp mer än de behöver, men reducerar bara det svavel
som behövs för proteinbildning etc. Det mesta överskottssvavlet blir kvar i växten i
form av sulfat.

Dissimilatorisk sulfatreduktion

Mikrobiell reduktion av sulfat till sulfid sker syrefiia miljöer som innehåller sulfat
och organiskt material. I den dissimilatoriska sulfatreduktionen används sulfat vid
oxidation av organiskt material (andning), i stället för syre. Svavlet reduceras till
restprodukten H2S, som transporteras ut ur cellen. Reaktionen har stor betydelse i
marin miljö. I normala jordar sker sulfatreduktion främst i översvämmad mark.

Oxidation av svavelföreningar

Sulfid kan ganska snabbt oxideras spontant av syre vid neutralt pH. Det finns också
svaveloxiderande bakterier, som är särskilt aktiva i gränszonerna mellan anaeroba
(innehåller sulfid) och aeroba miljöer. Sådana gränsskikt förekommer i jord.

Släktet Thiobacillus erhåller energi genom att oxidera oorganiskt reducerat svavel
med syre till sulfat. Några grupper av heterotrofa mikrober (de får energi ur orga-
niskt material) oxiderar också svavelföreningar. I anaeroba miljöer, där det finns
ljus och svavelväte, oxideras svavel av fotosyntetiska bakterier. De svaveloxider-
ande bakterierna omsätter mycket svavel.

Omsättning av organiska svavelföreningar i marken

Organiska svavelföreningar av typen R-SH kan frigöra S utan att svavlets oxida-
tionstal ändras.

Nedbrytning av organiskt svavel till sulfat eller svavelväte kallas mineralisering.
Vissa aminosyror som frigörs vid proteinnedbrytning används i ny proteinsyntes,
medan andra bryts ned av mikroorganismer och utnyttjas som energi- och kolkälla.
Beroende på miljöfaktorer bryts svavelhaltiga aminosyror ned till sulfat, svavelväte
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eller flyktiga organiska svavelföreningar.

Svavel i dött växtmaterial kan omsättas i skogsjord, lagras som olösligt organiskt
svavel, och fungera som svavelförråd som senare mineraliseras till sulfat.

Svavelmineralisering i skogsmark innebär dels en depolymerisering av olösligt orga-
niskt svavelhaltigt material, dels frigörandet av oorganiskt svavel. Sulfatesterbind-
ningar hydrolyseras av enzymer, som många gånger finns i marken utanför mikro-
organismernas celler. Dessa enzym finns främst i de övre markskikten. Sulfatester-
poolen fungerar som en svavelreservoar som mineraliseras till sulfat när behovet av
sulfat är högt. Även i skogsmark med hög deposition av sulfat pågår mineralisering
av organiskt svavel till sulfat.

Sulfonatsvavel är den största organiska svavelpoolen i många skogsmarker. Den
tycks vara snabbt biologiskt omsättbar.

Svavelföreningama i de övre markskikten är lättare omsättbara än de i de undre
skikten.

Källor för oorganiskt sulfat i dränerade jordar

Viktiga källor för sulfatproduktion i aeroba jordar är t ex:

SO2, SO3 (luftföroreningar)
R-CH2-SO3- (sulfonat)
R-CH2-O-SO3- (sulfatester)
svavelhaltiga aminosyror mm
oceanae^osoler

Bildning och nedbrytning av organiska sulfatestrar tycks spela stor roll i svavelkrets-
loppet i aeroba jordar. Den svaveldeposition som följer av luftföroreningen bidrar
också till sulfatförsörjningen. I skogsjord bedöms svavelmineralisering vara en
viktig svavelkälla.

Gröna växter innehåller rikligt med sulfolipider och sulfokolhydrater som tycks
metaboliseras snabbt.

Övergång mellan olika former av svavel

Både sulfat och organiska svavelföreningar omsätts i varandra. 35S-suIfat inkorpore-
rades i estersulfat, amonosyre-S resp sulfonat-S, för att sedan mineraliseras till sul-
fat och andra former av organiskt S, även olösliga former. Det finns alltså svavel-
pooler som snabbt omsätts i varandra.

Inkorporeringen av sulfat till olösligt organiskt svavel tycks till stor del ske via
mikroorganismer.

Det är oklart hur stor del av markens stora organiska svavelpooler som omsätts i
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varandra. Stora delar av dem är kemiskt stabila. Mindre än 10 % av det organiskt
bundna svavlet i mineraljorden är labilt. En stor del av kolbundet S är bundet i aro-
matiska humusstrukturer. Störning så som skogsavverkning tycks inte påverka
poolerna av organiskt svavel nämnvärt.

Sulfatester tillförs inte marken utifrån (nederbörd, förna, rötter) utan anses bildas in
situ. Minst 25 %, troligen mer, av sulfatesterforrådet i förna-humus omsätts årligen.
Sulfatester har snabb omsättning.

Aerob resp anaerob svavelomsättning

Svavlets kretslopp kan beskrivas i en aerob och en anaerob del:

Aeroba förhållanden

* Cykelns reduktiva del utgörs av mikroorganismers och gröna växters assimilativa
sulfatreduktion.

SO4
2" -> R-SH

* Efter nedbrytning av organiska reducerade svavelföreningar oxideras det
mineraliserade svavlet av aeroba svavelbakterier:

R-SH -> H2S -> (ev)S° -> SO4
2"

Anaeroba förhållanden

Under anaeroba förhållanden är svavelcykeln helt mikrobiell:

* Sulfat blir sulfid vid dissimilatorisk svavelreduktion.

SO4
2- - • H2S

* Sulfid oxideras i ljus av fototrofa svavelbakterier

H2S - • (ev) S° -> SO4
2"

* H2S och S° kan övergå i varandra

* Alternativt når H2S aerob miljö och oxideras där kemiskt eller biologiskt.
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Mineralisering av biologiskt bundet svavel

Allmänt

Svavel, kväve och fosfor följer vanligen samma mönster när de omsätts. Ett exem-
pel på detta är att alla tre ämnena frigörs (mineraliseras) från dött växtmaterial
mycket långsammare än om mineraliseringen skulle varit proportionell mot totala
nedbrytningen (viktförlusten). Under nedbrytning av barrförna ackumuleras N, P
och S under några månader till något år, innan de börjar frigöras ur förnan.

Både mikrober och markdjur bidrar till mineraliseringen. Vid mineralisering av
organiskt bundet reducerat svavel i jord är slutprodukten H2S. För skogsjord tycks
det inte vara känt hur omfattande och på vilket sätt oxidationen till sulfat sker. Ett
alternativ till sulfatbildning är inkorporering av svavlet i andra organiska föreningar.

Nedbrytning av barr och forna

I Del II redovisas hur svavel frigörs ur barr och forna under nedbrytningen. De
första månaderna frigörs ofta svavel ur förnan. Som fallet är även för N och P,
binds senare S till förnan via mikroorganismer, så att mängden S som är bundet i
forna ökar en period under nedbrytningen, för att senare åter frigöras. Variationen
är dock stor, efter 1 år har man återfunnit mellan 50 - 100 % av den ursprungliga
svavelmängden i förnan. Vidare rapporteras att mellan 33 - 100 % av svavlet är
kvar i förnan efter 3-5 år.

Det är mest lösliga svavelfraktioner, bl a sulfat, som förloras under första nedbryt-
ningsåret. Därefter finns mest olösligt svavel kvar i barren. Lösligt C-bundet S fri-
görs vid förnanedbrytning om koncentrationen är hög, men ackumuleras i förnan
om initiala koncentrationen är låg.

Nedbrytning av kvistar, grenar och ved

Från Jädraås i Gästrikland rapporteras att 57-76 % av svavlet fanns kvar i tallgrenar
eller avverkningsrester av tall, efter 4 år. Svavel kan frigöras ur trädbiomassa både
genom utlakning och mineralisering. Svavel som förlorats ur biomassa är alltså
inget kvantitativt mått på svavelmineralisering.

Ackumulation av svavel i skogsekosystem

När sulfat tillförs skogsmark binds en stor del av svavlet och återfinns i mineraljor-
den. Adsorption/desorption och mineralisering av sulfatester är två processer som är
avgörande för sulfatutlakningen. Sänkt pH medför ökad adsorption och minskad
utlakning av sulfat. Om den ökade nitrifikationen under hyggesfasen leder till sänkt
pH kommer också sulfatadsorptionen att öka (förmodligen övergående ökning).

Sulfat inkorporeras som organiskt svavel, mest i förna-humusskikten. Nettobildning
av kolbundet organiskt svavel kan vara en viktig del i den långsiktiga upplagringen
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av svavel i podsolmark. Men det behövs ytterligare kunskap om hur dessa svavel-
föreningar omsätts för att man ska kunna förstå deras långsiktiga roll. Nedbrytning-
en av organiska svavelföreningar tycks ske med en hastighet som inte påverkas av
sulfatförekomst eller bildning av organiskt svavel. Däremot medför hög sulfattillför-
sel att bildningen av organiskt svavel sker snabbare, vilket medför nettoackumula-
tion av organiskt svavel. Nettoackumulationen av organiskt svavel i mineraljorden
skattades till 0,52 kg S/haår i blandskog (mest löv) i Hubbard Brook, New
Hampshire.

Vad händer med svavlet i avverkningsresterna på lång sikt?

Avverkningsrester (dubbelt lager) av tall i Jädraås innehöll 14,2 kg S/ha. Efter 5 år
motsvarade skillnaden i svavelmängder i "forest floor" mellan leden "med ris" och
"utan ris" hälften av risets svavel.

Aska och kalk

För att motverka effekten av hög svavel-och kvävedeposition kan kalkning av skogs-
mark komma ifråga. För att hindra att markens mineralstatus försämras, torde det
bli aktuellt att återföra aska till skog där avverkningsrester tagits ut som bränsle.
Bägge dessa åtgärder leder till höjt mark-pH, dock kan aska tillföras i så långsam-
löslig form att inverkan på pH blir liten (se referenser i Lundborg 1994).

Kalkning ger ofta ökad mikrobiell aktivitet i humusskiktet, vilket kan leda till att
mer svavel binds i organisk form. Om aska och kalk höjer pH i mineraljorden borde
tillförsel av aska eller kalk leda till sänkt sulfatretention.

DISKUSSION OCH SLUTSATSER

Är omsättningen av biomassa-svavel försurande?

När nitrifikation, omvandling av ammonium till nitrat, nämns i litteraturen påpekas
oftast att processen genererar H + . Jag har inte sett sådana uttalade kommentarer till
den analoga oxidationen av H2S eller R-SH till sulfat, endast antydningar.

Den mikrobiella oxidationen av pynt är starkt försurande:

FeS2 + H2O + 3'/2O2 o FeSO4 + H2SO4

I denna reaktion ingick inte något "surt" väte i utgångsmaterialen, medan den
bildade svavelsyran är starkt sur.
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Oxidationen av H2S kan i princip skrivas H2S + 2O2 <=> H2SO4. Samma mängd
protoner ingår före och efter. Men svavelsyrans protoner är "surare". Svavelväte
protolyseras inte i skogsmark, medan svavelsyran gör det. Detta innebär att oxida-
tionen av svavelväte är försurande.

Förnanedbrytning anses följa följande schema:

1. Förnan finfördelas
2. Finfördelad forna -> humus + katjoner
3. Humi'S -> fulvosyror + NH4

+ + SO4
2" + H+ + CO2

4. Fulvosyror -> CO2 + NH4
+ + SO4

2" + H +

Reaktionerna är inte balanserade, men antyder ändå att protoner frigörs vid humus-
nedbrytning.

Immobilisering, dvs bildning av kolbundet S konsumerar protoner, medan minerali-
sering av kolbundet S frigör H + . Protonerna frigörs vid oxidation av reducerade
svavel- (och kväve-) föreningar.

David et al. (1987) resonerar att omsättning av reducerade S-föreningar torde ändra
markens syra-bas-kemi, särskilt i samband med perioder med vattenmättad mark.
Sulfat kan reduceras till sulfid, som falls som FeS och oxideras igen när marken
torkar. Båda rektionerna involverar protonöverföringar som kan påverka mark-pH.

Det finns alltså indikationer på att svavelmineralisering + oxidation är försurande.
Men det är oklart i vilken utsträckning reducerat svavel oxideras till sulfat i skogs-
mark.

Försurningsbudget relaterad till bränsleuttag

Svavel i skogsbränsle

Antag att det finns 20 kg S/ha i avverkningsrester, vart 100:e år. Om man inte tar
ut bränsle lämnas alltså 20 kg S på marken, dvs 0,2 kg S/haår. Det motsvarar
ungefär 1 % av S-depositionen i S. Sverige.

Bränning:

Hälften av svavlet stannar i askan (kanske som sulfat) och återförs med askan till
skogsmarken. Sannolikt var en stor del av detta i sulfatform redan i bränslet. Resten
sprids som svaveldioxid och deponeras som svavelsyra 150-300 mil bort. Enligt
resonemanget ovan skulle mängden svaveloxider motsvara 0,5 % av nedfallet i
södra Sverige, om nedfallet lokaliserades till lika stor yta som bränslet togs ifrån.
Även om allt svavel i bränslet släpps ut som svaveloxider handlar det om mycket
låga utsläpp.

Totala svavelinnehållet i biobränsle är i storleksordningen 20-30 mg S/MJ bränsle,
något högre om andelen barr är hög. Utsläppen blir mindre än detta eftersom en inte
försumbar del av svavlet blir kvar i askan.
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Utsläppsgränser

I Sverige får stora energiproducerande anläggningar högst släppa ut 50 mg S/MJ
bränsle (årsmedelvärde). Samma gräns gäller för nya koleldade anläggningar,
oavsett storlek. Ett EES-anknutet EU-direktiv sätter 70 resp 55 mg S/MJ som
utsläppgräns för mycket stora anläggningar för fast resp flytande bränsle, medan
anläggningar mindre än 500 MW har betydligt generösare utsläppsvillkor.

Naturlig nedbrytning:

Oxiderat S bör inte försura när biomassa bryts ned. Antag att hälften av avverk-
ningsresternas S är reducerat. I så fall gäller det 10 kg sulfat-S och 10 kg potentiellt
försurande S.

Om det reducerade svavlet i avverkningsrester är försurande bör bero på om det
mineraliseras och oxideras, eller förblir organiskt bundet i reducerad form. Hur det
förhåller sig med denna sak synes vara ganska oklart.

Obesvarade frågor

Det tycks inte vara helt klarlagt om svavlet ingår i ett cykliskt kretslopp i aeroba
jordar. Kopplingarna mellan svavelmineralisering och de olika formerna av orga-
niskt och oorganiskt svavel är inte heller klarlagda.

Det är också svårt att säga hur stor kapacitet marken har att binda deponerat sulfat
som organiskt S. Hur länge kan detta pågå? Se Fitzgerald et al. (1988).

Hur ser det slutna svavelkretsloppet i skogen ut? Om man utgår från trädbiomassan,
hur mycket av dess svavel cirkulerar, till sulfat och åter till trädbiomassa? Hur
mycket fastläggs långsiktigt otillgängligt i marken? Är det deponerat, vittrat eller
mineraliserat S som är viktigaste S-källan?

Slutsatser

Svavel, som mineraliseras och oxideras ur avverkningsrester som lämnas på
marken, verkar försurande. Det är dock oklart hur mycket av detta S som är
reducerat (=potentiellt försurande) och som verkligen oxideras.

I den mån biomassans svavel är i sulfatform bör man kunna "räkna bort" detta
svavel. Detta sulfat tillförs marken både om hyggesresterna lämnas i skogen, eller
om de bränns och askan återförs. I områden med hög svaveldeposition kan runt
hälften av barrens svavel vara i sulfatform.

Om riset bränns blir det ett S-utsläpp som, om utsläppet skulle fördelas genomsnitt-
ligt i tiden och lokaliseras till den skog där bränslet togs ut, skulle motsvara 0,5 %
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av svaveldepositionen i södra Sverige. I själva verket sprids de emitterade svavel-
oxiderna över stora områden, 150-300 mil bort.

Utöver att vara försurande verkar svaveloxider också irriterande eller skadande på
blad och barr. Detta sker dock vid halter som knappast kan nås enbart genom
ut. läpp från biobränsle. Dessa effekter ligger utanför ansatserna till försurnings-
budget för skogsbränsleuttag.

För skogsbransleuttagets totala inverkan på försurningen kan man konstatera:

* Helträdsuttag utan kompensation medför en betydande markförsurning, pga
mineralförlusterna (Rosén 1991).

* Om helträdsuttaget kompenseras, t ex genom återföring av aska, blir uttaget av
kväve den största nettoeffekten. I förlängningen leder detta till minskad aciditet.
Denna effekt bör överskugga eventuella effekter av ändrat svaveltillstånd, eftersom
det rör sig om ca 10 gånger mer kväve än svavel.

* Den mängd svavel som finns i avverkningsrester, och som skulle kunna verka
försurande, antingen genom bränning-SO2-H2SO4, eller genom naturlig nedbryt-
ning, är liten i förhållande till det atmosfäriska nedfallet och till S-utsläppen från kol
och olja.

* Alltså är det av mindre praktiskt intresse att fingranska svavelsituationen vid
skogsbränsleanvändning. Andra faktorer har större betydelse.
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BILAGA:

LITTERATURGENOMGÅNG MED KOMMENTARER

SVAVEL SOM MILJÖPROBLEM. SKOGSMARKSFÖRSURNING

Försurning och mineralförluster

Försurning

Koldioxid/kolsyra samt humusämnen som bildas vid nedbrytning av organiskt material är
naturligt förkommande syror som på lång sikt försurar marken. När växterna tar upp mer
katjoner än anjoner utsöndras vätejoner. Senare tiders ökade tillväxt och skörd i skogen har
således bidragit till ökad markförsurning. En del av den mikrobiella kväveomsättningen, ni-
trifikationen (bildning av nitrat) frigör också vätejoner. Den biologiskt betingade syrabild-
ningen påverkar främst markens ytliga skikt, medan djupare skikt är mindre sura (Anonym
1990).

Luftföroreningar som svavel- och salpetersyra har kraftigt accelererat markförsurningen
under 1900-talet. Belastningen av försurande nedfall av svavel och kväve är störst i syd-
västra Götaland och avtar norrut. Under 1988 härrörde endast 9 % av svavelbelastningen
på Sverige från svenska källor, resten kom från andra länder. Försurningen verkar dels
genom att vätejoner tillförs, dels genom att anjonerna sulfat och nitrat lätt lakas ut och
"drar" med sig baskatjoner (K+ , Ca^ + , Mg^+). I norra Sverige dominerar den biologiska
syrabildningen, och i södra den atmosfariska syradepositionen (Anonym 1990).

Effekterna av den antropogena försurningen observerades först i färskvatten-ekosystem och
betydligt senare i skogsekosystem. Den observerade försurningen i skogsmark beror delvis
på tillväxt och skörd av skog (förlust av baskatjoner) men mest på den sura depositionen
(Brodin och Kuylenstierna 1992).

Sulfat är vid sidan av nitrat den dominerande anjonen i den sura depositionen och orsakar
utlakning av baskatjoner från skogsmark och försurning av vattendragen. Mark som adsor-
berar sulfat får lägre katjonutlakning än mark som har svag sulfatadsorberande förmåga
(Nömmik et al. 1988, Mitchell et al. 1989). Sulfat kan också inkorporeras i organiskt mate-
rial, och även detta minskar transport av sulfat och aciditet till ytvattnen. Därför varierar
ytvattnens aciditet ofta, åtminstone i USA, mer med ändringar i nitratutlakning, trots att
sulfat är den dominerande anjonen där (Fuller et al. 1986). Sulfatutlakningen ökar igen när
marken blivit mättad med sulfat, vilket tycks vara vanligt i stora delar av Europa (Anonym
1990).

I Danmark och södra delarna av Norge och Sverige uppskattas 10-30 % av försurningen
bero på kvävenedfall och resten på svavel. I vissa delar av Centraleuropa står kvävet för
huvuddelen av försurningen, och man bedömer att kvävet kommer att öka i betydelse som
försurande ämne även i de nordiska länderna (Brodin och Kuylenstierna 1992).

Syror buffras på olika sätt, på lång sikt främst genom vittringen. Vid pH 5,0-4,2 verkar
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främst katjonbytesbufferten, dvs H + tränger ut baskatjoner frän markens jonbytesplatser.
så att marklösningens halt av vätejoner hålls nere. När ett buffrande system inte räcker till,
sjunker pH. Efter katjonbufferten, i pH-intervallet 4,2-3,0. tar aluminiumbufferten över
(A100H + 3 H + «=> A l 3 + + 2 H2O), och vid pH lägre än 3.8 även järnbufterten
(FeOOH + 3 H + » Fe3"*" + 2 H2O) (Anonym 1990).

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 i lösning (Anonym
1990).

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 mineralogiskt svaga marker och hög syradeposition.
Kalkrika regioner har högre mark-pH. I äldre skog på frisk mark av blåbär-lingontyp ligger
regionala pH-medelvärden i rostjorden mellan 4,3-5. pH-intervallet 4,3-4.5 i rostjorden
anses vara en kritisk gräns för risk för aluminiumläckage och nedsatt skogsproduktion. Så
lågt pH har ca 6S0 000 ha skog i södra Sverige. Huvuddelen av detta är barrskog. Vidare
har sydvästra Sverige lägre basmättnadsgrad och högre aluminiummättnad än övriga landet
(Anonym 1990).

Påverkan på skogen. Skogsskador

Höga halter av ozon, svaveloxider, kväveoxider eller ammoniak kan orsaka cellförändring-
ar och vävnadsdöd på blad och barr. Skadade bladytor leder till ökad uti åkning av närings-
ämnen från bladen och ökad risk för parasitangrepp. Måttligare effekt på bladen är störd
ämnesomsättning, som kan ge sänkt produktion (Anonym 1990).

Skogen stressas dels av markförsurningen, dels av klimatfaktorer, sjukdomar och direkt-
effekter av luftföroreningar på bladen. Omfattande barrförluster har observerats. Utbred-
ningen av barrförluster sammanfaller dels ined försurande nedfallet och lokal förekomst av
ozon och andra föroreningar, dels med kärvt klimat och förekomst av mark med svag mine-
ralogi (Anonym 1990).

Markförsurning påverkar träden på flera olika sätt. Medan utbytet vätejoner-baskatjoner är
omfattande kommer marklösningen att innehålla högre halt baskatjoner, vilket gynnar
träden under en övergående period. Detta tillstånd upphör när basmättnadsgraden blivit
kritiskt låg, och aluminium går i lösning. Låg tillgänglighet av baskatjoner och fosfor i för-
hållande till kväve skapar näringsobalans (Anonym 1990).

Väte- och aluminiumjoner konkurrerar med baskatjoner på rötterna och försvårar upptaget
av baskatjoner. Halterna aluminium och tungmetaller ökar, eventuellt till toxisk nivå. Dess-
utom ökar utlakningen av baskatjoner, och markens buffrande förmåga minskar. Träden
skadas, antingen direkt av försurningen eller indirekt, pga minskat motstånd mot andra
stressfaktorer (Sverdup et al. 1992).

Vissa resultat tyder på att det finns ett samband mellan trädtillväxt och kvoten mellan hal-
terna baskatjoner och aluminium i markvätskan. Om kvoten är över 1 finns ingen risk för
försurningsbetingade rotskador, medan en kvot under 1 innebär risk för sänkt tillväxt. I
praktiken används kvoten (Ca+Mg)/AI (Sverdrup et al. 1992). Denna kvot indikerar det
markkemiska tillståndet, men dess värde för att prognosticera trädtillväxt är omdiskuterat.
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Skogar i bergsområden i centrala Europa är allvarligt skadade. Man tror att skadorna orsa-
kats av markförsurning och höga koncentrationer av ozon och svaveldioxid i luften. Sädana
storskaliga skogsskador har inte observerats i de Nordiska länderna. Snarare växer skogen
"som aldrig förr", bl a beroende på den höga kvävedepositionen. Men i sydvästra Sverige
har träden påtagliga barrförluster. De skadade skogarna i Centraleuropa hade också en
period med ökad tillväxt innan skadorna blev tydliga. Man kan inte avfärda risken att fort-
satt försurning kommer an skada de nordiska skogarna (Brodin och Kuylenstierna 1992).

En del av svaveloxiderna hamnar på träden som torrdeposition, löser sig i vatten som syror
och direkta syraattacker på barr och blad kan uppstå. Svaveloxider kan bildas även vid
bränning av biobränsle, som dock har låga svavelhalter. Biomassa som lämnas att brytas
ned på marken, och vars svavel då tillfors marken, ger naturligtvis ingen direkt syraverkan
på bladen.

Effekter av helträdsutnyttjande

När träden tar upp katjoner avges samtidigt vätejoner från rötterna, vilket försurar marken.
Efter kalawerkning höjs pH i marken, en halv till en enhet. Detta beror dels på an ned-
brytning av organiskt material frigör baskatjoner. dels på bildning av NH3 som genast
binder H + . pH-höjningen kvarstår i storleksordningen 10 år. Om avverkningsrester förs
bort blir pH-ökningen omkring 0.1 enhet lägre än om riset lämnas kvar. Även basmättnads-
graden blir lägre (Nykvist och Rosén 1985). I många fall blir torlusten av baskatjoner
större än tillförseln genom vittring (Rosén 1991).

Försurning av vattendrag

Försurning och utlakning medför att halterna av aluminium och tungmetaller ökar till hälso-
farliga nivåer i brunnsvatten. Vidare har markförsurning och direkt nedfall medfört att om-
kring 15-20 % av svenska sjöar och många vattendrag blivit allvarligt försurade, så att
många växt- och djurarter försvunnit (Anonym 1990).

SVAVEL I SKOGEN - FLÖDEN OCH POOLER

Svavel i atmosfären

Ca 95 % av antropogena svavelföroreningar i atmosfären utgörs av SCb (Zehnder och
Zinder 1980). Dessutom finns FbS och partikulärt sulfat i atmosfären. Det partikelbundna
sulfatet härrör från dels från havsspray, dels från oxidation av SCb pä ytan av dammpartik-
lar. Partiklar av ammoniumsulfat förekommer rikligt nära stora städer. Flyktiga organiska
svavelföreningar förekommer också (Bowen 1979).

Deposition

Oxiderat svavel uppehåller sig i genomsnitt 2-3 dygn i atmosfären, och transporteras 150-
300 mil (Lövblad et al. 1992). Svavel deponeras dels med nederbörden (våtdeposition),
dels fastnar luftburet svavel på växtligheten (torrdeposition) och sköljs av med senare regn.
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Det betyder an mest svavel deponeras i granskog, som effektivt filtrerar luften, mindre i
tall- och lövskog, och minst på öppet falt (se Lövblad et al. 1992). Torrdepositionen är ofta
betydligt större än våtdepositionen, i granskog (Anonym 1990).

Högsta totaldepositionen av svavel i granskog i Sverige. 25-30 kg/ha år. förekommer i
Skåne. I övriga 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)

Kritisk belastningsgräns

Enligt en generell definition är kritiska belastningsgränsen "a quantitative estimate of an
exposure to one or more pollutants below which significant harmful effects on specified
sensitive elements of the environment do not occur according to our present knowledge"
(Brodin och Kuylenstiema 1992).

För försurande ämnen är kritiska belastningsgränsen "the highest deposition of acidifying
compounds that will not cause chemical changes in the soil leading to harmful long-term
effects on ecosystem structure and function" (Sverdrup et al. 1992).

Kritiska belastningsgränsen för försurande ämnen beräknas som en balans där försurande
processer balanseras av alkaliniserande. Här nämns några viktiga komponenter för
modellberäkningar av kritiska belastningsgränsen (Sverdrup et al. 1992).

Försurande
svaveldeposition
kvävedeposition
förlust (utlakning. skörd) av baskatjoner (Ca, Mg. K)

Alkaliniserande
vittring
deposition av baskatjoner
nettoupptag av kväve
utlakning av "aciditet"

Vid skörd av trädbiomassa förloras både baskatjoner och kväve. Baskatjoner och kväve har
motsatt verkan, och balanserar i stort sett varandra. Vid beräkning av kritiska belastnings-
gränsen utgår man från att endast stammen skördas (Sverdrup et al. 1992). Om man skör-
dar awerkningrester som bränsle och återför askan, innebär detta att baskatjonbalansen i
princip inte ändras, medan kväveuttaget tredubblas (Rosén et al. 1992). Detta bör verka
alkaliserande.

Skogsmarken i de nordiska länderna har grövre textur och långsammare vittring än i många
andra europeiska länder, och har mycket lägre kritisk belastningsgräns. Gränsen för försur-
ande ämnen i svensk skogsmark ligger mellan 20-80 mekv (milliekvivalenter) per m2 och
år (eller ca 3-13 kg S/ha år) i större delen av landet. Både känsligare och tåligare regioner
finns. Det sura nedfallet överskrider kritiska belastningsgränsen i drygt 80 % av den nor-
diska skogsarealen (Sverdrup et al. 1992). I sydvästra Götaland är svaveldepositionen flera
gånger högre än vad de mest känsliga markerna tål, i resten av Götaland, Sveland och längs
Norrlandskusten är belastningen högre än den kritiska nivån (Anonym 1990).

Kvoten baskatjoner/aluminium. eller (Ca+Mg)/Al. i marklösningen är också användbar i
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resonemang om kritisk belastning. Om kvoten baskatjoner (BC)/A1 är under 1 anses detta
(av vissa forskare) innebära risk for skogsskador. Hög vittringshastighet och deposition av
baskatjoner bidrar till högre kvot, och hög syradeposition och trädtillväxt (skörd) sänker
kvoten. När markkemin når jämvikt med rådande nedfall och skogsskötselmetoder beräknas
i Sverige 21 % av skogsmarken få en kvot större än 1; 56 % får en kvot mellan 0,35-1;
22 % får in'ervallet 0,1-0,35, och 1 % får BC/Ai-kvot lägre än 0,1. Man har beräknat att
kvoten var större än 1 i stort sett i hela Sverige år 1840 (Sverdrup et al. 1992).

Modellberäkningar inför "Skogspolitiska utredningen" visar att sk helträdsutnyttjande +
kompensation för mineralförluster leder till betydligt högre BC/Al-kvot, jämfört med ett
skogsbruk där enbart stammen skördas (Anonym 1992). Skillnaden kan förklaras med att
mycket kväve förs bort vid helträdsuttag (Sverdup et al. 1992)

Förutom kritisk belastningsgräns talar man också om belastningsriktvärde. Detta är en
miljöpolitisk värdering av acceptabel miljöpåverkan och kan antingen sättas lägre än
kritiska belastningsgränsen för att ge säkerhetsmarginal, eller högre, om man bedömer att
viss påverkan kan eller måste accepteras under en begränsad tid (Anonym 1990).

Svavel i skogsekosystem

Marken

Tabellen visar mängder och halter av svavel i marken.

Mark,

lokal, behandling

Sjallarimsheden (podsol)

humus

min./ord 0-5 cm

båda skikten

Norrliden (podsol)

humus

min.jord 0-5 cm

båda skikten

Ljusbergskilen (podsol)

humus

min.jord 0-5 cm

bada skikten

Lövnäs (podsol)

humus

min.jord 0-5 cm

båda skikten

Lisselbo (podsol)

humus

min.jord 0-5 cm

båda skikten

Frodeparken (brunjord)

humus

min.jord 0-5 cm

båda skikten

Mölnafältet (semipodsol)

humus

min.jord 0-5 cm

Mängd S,

kg/ha

60,8

64

105,6

86,4

112

214,4

halt S, mg/g lev. en

(dast viss fraktion!

0,541 (org)

0,093 (org)

0,449 (org)

0,101 (org)

0,401 (org)

0,169 (org)

0,254 (org)

0,154 (org)

0,970 (org)

0,162 (org)

1,004 (org)

0,330 (org)

0,593 (org)

0,153 (org)

Referens

Nömmik et al.

1984, samt

Hallbäcken,

Popovic 1985
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bada skikten

Jädraås. tallskog

forna

humus

Farabol, granskog 70 år

humus

min. jord 0-40 cm

Gårdsjön, barrskog

humus

mineraljord 0-50 cm

min. jorden, sulfat

Hasslöv, granskog

forna + humus

tot. ned till 10 cm min. jord

Sulfat-S, svensk skogsmark

31 lokaler, B-hor. 0-10 cm

medelvärde

intervall

14 lokaler, B-hor. 0-30 cm

medelvärde

högsta värde (Värmland)

Pinus resinosa, Wisconsin

förna-humusskikt

Sulfatester-S, lövskoa.

N Carolina, O-Al-skikt

Blandskog, Hubbard Brook

oraaniskt S

ooroaniskt S

forna/humus

E-horisont

B-horisont

Lövskog, NO USA

forest floor

oraaniskt S

sulfat-S

mineraljord

oraaniskt S

sulfat-S

Ek-hickory, Tennessee

forest floor

oraaniskt S

sulfat-S

mineraljord

oraaniskt S

sulfat-S

Bokskog, Sollingen

0-50 cm
varav sulfat-S

Granskog, Sollingen

0-50 cm
varav sulfat-S

Åkerjord (intervall)

vanligast värden

12 åkerjordar, lowa

"Global generalisering"

i markorganiskt material

" tillgängligt svavel"

i mikroorganismer

144

6,78
15.4

58 (sulfat = 3)

573 (sulfat = 251)

100

1360-1800

47-156

110

626 (varav 14

45

1-246

142

484

33

104

985

123

42

0,2

635

48

44

7

3100

1730

1248
538

2112
1600

2300
23

4

1,9

0,3-0.7

SO4-S)

0,054 (sulfat)

0,001-0,293 (sulfat)

0,12

1,6-2 (org), 0,05-0,08 (oorg)

0,17 (org), 0,004 (oorg)

0,5 (org), 0,02-0,05 (oorg)

0,1-5 (org)

0,1-0,6 (org)

0,2-0,6 (org)

Bringmark 1977

Andersson et al.

1994a

Olsson et al. 1985

1. Valeur, S. Andersson.

1. Nilsson, opubl

Nonr.mik et al. 1988

Bockheim, Leide

1986

Fitzgerald,

Strickland 1987

Mitchell et al. 1989

Mitchell, Fuller 1988

Eriksson 1988

Zehnder, Zinder 1980

Tabatabai, Al-Khafaji 1980

Harwood, Nicholls 1979
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Sulfathalten är högre i djupare (10-30 cm) än i ytlig (0-10 cm) mineraljord. Variationen av
sulfat i svensk skogsmark mellan olika lokaler kunde inte förklaras utifrån region, neder-
börd, svaveldeposition, geologi, klimat eller vegetation (Nömmik et al. 1988). Däremot var
totala svavelförrådet väl korrelerat med svavelnedfallet (och/eller latituden) i svenska
skogsmarker (Hallbäcken och Popovic 1985).

En studie över totalmängden S i djupare mark visar:

Mark, lokal

Slätte (Töreboda)

Skara

Stenungssund " 1 "

Stenungssund "2"

Mo " 1 " , "sored material"

Mo "2" , "glacial till"

Hulta (Kungsbacka), sand

Gislaved, sand

Mullsjön (Hjo) grus,sand

Generaliseringar, sulfat-S:

Sverige

Norge

östra USA

Tyskland (Sotlingen)

Östafrika

Hawai

Djup. m

0.04-1
1 -2
2 - 3
3 - 4

0,01-1
1 -2
2 -3
3 - 4

4 - 5
0,03-1

1 -2
0,03-1

1 -2
0,07-1

1 -2
2 - 3

0,03-1
1 - 2

0,05-1
1 -2
2 - 3
3 - 4
4 - 5

0,06-1
1 -2
2 - 3
3 - 4
4 - 5

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

0- 1
0- 1
0- 1
0- 1
0- 1
0- 1

Mängd S, kg/ha

509
448

192
189
474

339
490
470
442

1024
979

1050
429

762
406
400
874
266

1350
589
672
470
320
541

298
314

259
240
656
243
314

269
282

260-
160-
160-

540-
0 -
0 - !

930
800
860

1600
4800

36000

Raferens

Bergholm 1987

Eriksson 1988

Flera uppgifter om svavelförråd i marken i olika delar av världen ges i (Eriksson 1988).

Olika markskikt innehåller olika halter av de olika svavelfraktionerna (i mg S/g jord):



Lokal, skikt

Lövskog, N Carolina
O1 -skikt
02-skikt
Al-skikt
1280 m höjd
A-skikt
E-skikt
B-skikt

625 m höjd
A-skikt
E-skikt
B-skikt

Lövskog podsol
mineraljord

Maine
New York

17 skogar, Nord-
amerika, 0-20 cm,
median

Sulfat

0,050,08

0,07-0,1
0,11-0,12

0,01-0,02
0,02-0,04
0,01-0,08

0,02
0,03

0,02

Sulfat-
ester

0,185
0.36
0,12

0,18-0,24
0,17

0.39

0,05-0.18
0,09-0,18
0,25

0,103
0,134

0,03

24

amino-
syra-S/A)

0,27
0,45
0,07

0,05-0.06
0,01-0,04
0,01-0,02

0,02
0,02
0,01-0,02

sulfo-
nat-SIB)

1,03
0,50
0.09

0,25-0,35
0,12-0.18
0.09-0,12

0,01-0.03
0.01-0,04
0,01-0.03

C-bunoet

S (=

Referens

Fitzgerald
et al. 1988

Stanko-
Golden et
al. 1992

0,104
0,304

0,340

Dhamala

et al. 1990

Autry et al
1990

I lövskogen i North Carolina utgjorde det kolbundna svavlet (aminosyra-S och sulfonat) 87
resp 72 % av totala svavelt i O\ resp 02-skikten, och 54 % i A1-skiktet. Sulfonat domine-
rar. Det hänger samman med att sulfonatsvavel i sulfolipider utgör den största svavelpoolen
i trädens blad (Fitzgerald et al. 1988). Mikrobernas biomassa innehöll mindre än 5 % av
markens svavel. Det mesta av marksvavlet finns alltså i organisk form utanför levande cel-
ler (Strickland et al. 1987). Det är vanligt att över 90 % av svavlet är organiskt i podsolers
mineraljord (Dhamala et al. 1990).

Tabellen nedan uttrycker svavelförekomsten i kg/ha

Lokal, skikt

Lövskog, N.Y.
Oe

Oa
E
B

Total S

15

28
19

700

Sulfat-
ester

2
6

5
150

Sulfat-S

0,1

0,1

0,2
47

C-bundet

12
22
14

470

Referens

David et e!
1987

Vid sidan av sulfat fanns ungefär lika mycket annat oorganiskt svavel (S^, sulfit och
tiosulfat) i lövskogen i New York ovan (David et al. 1987).

Nitton olika skogsmarker i Nordamerika undersöktes med avseende på koncentration av
olika former av svavel i de olika markskikten (Autry och Fitzgerald 1990). Tabellen visar
intervall, samt medianvärde inom parentes:
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Markskikt

01

02

övre mineraljord

"mellanskikt"

undre mineraljord

Total-S,

mg S/g

0,26-20,5
<1.6)
0,49-33,2
(1,36)
0,07-1.7
(0,36)
0,11-0,82
(0,24!
0,09-1,3
(0,34)

aminosyra-S

mg S/g

0,01-0,43
(0,17)
0,01-0,38
(0,15)
0,001-0,11
(0,04)
0,003-0,04

0,003-0,02
(0,01)

sutfonat

mg S/g

0,11-19,2
(0,95)
0,04-30,9
(0.53)
0,002-1,1
(0,09)
0,01-0,48

(0,09)
0,006-0,54
(0.16)

sulfatester

mg S/g

0,01-3,9
(0.37)
0,04-1.8
(0,29)
0,03-0.53
(0,09)
0,001-0,45
(0.13)
0,01-0,35

(0.11)

I de flesta jordarna dominerade sulfonat i de övre markskikten och var den viktigaste
organiska svavelpoolen i hela markprofilen. Aminosyra-svavel utgjorde endast en mindre
del (Autry och Fitzgerald 1990).

Träd

Som en "global generalisering" är 114 kg S/ha bundet i växter och 4 kg S/ha finns i mikro-
organismer. Av de levande organismerna representerar växterna störst mängd biologiskt
bundet svavel. Svavlet återfinns till stor del i reducerad form, som svavelhaltiga amino-
syror i proteiner. En annan viktig svavelkomponent i växters blad är sulfolipider, som sam-
verkar med växternas fotosyntetiska system. Mängden sulfolipid-svavel i växters blad mot-
svarar ungefär hälften av svavlet som är bundet i bladproteiner. (Harwood och Nicholls
1979). Fitzgerald et al. (1988) anger att sulfonatsvavel i sulfolipider utgör den största
svavelpoolen i trädens blad. Oorganiskt svavel kan också vara en viktig del av svavlet i
både högre växter och mikroorganismer, i synnerhet vid svavelöverskott (Mitchell och
Fuller 1988).

Tabellen visar mängder och halter av svavel i trädbiomassa och forna.

Typ av biomassa,

lokal, behandling

tallbarrförna, Jädraås

ogödslat

granbarrförna, Stråsan

ogödslat

granbarrförna, Stråsan

kraftigt N-gödslat

tallbarrförna, ogödslad.

Jädraås, Lisselbo

tallbarrförna, kraftigt

N-gödslat, Lisselbo

björkblad, Jadraås

bruna

gröna

talibarr, Jädraås

bruna

gröna

contortabarr, Malung

bruna

gröna

MängdS,

kg/ha

Halt S,

mg/g

0,4-0,6

0,73-0,77

0,84-0,98

0,35-0,45

0,53-0,64

0,80

1,32

0,55
1,13

0,62
1,17

Referens

Berg, Tamm 1991

M

ft

Bergetal. 1987

Berg, Ekbohm 1991
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grftal, Jädraås
gröna bled

tallbarr, Jädraås

gröna
bruna

tallkvistar 1-3 mm
Siljansfors, Oalarna
tall:

barr
gren inkl bark
stamved
stambark

gran:

barr
gren inkl bark
stamved
stambark

Sitkagran, Wales

gröna barr
Skogaby, gran 24 är
ogödslat:

träd ovan mark
barr
grenar

stam ved
bark

hög N + S-tillförsel
träd ovan mark
barr
grenar

stamved
bark

Farabol, gran 70 år
träd ovan mark
stam
bark

gren + drsskott + barr
gren
årsskott

barr
finrötter

Jädraås, tallskog

barr
träd ovan jord
markvegetation

Bokbladförna, Göttingen
Barrförna, Pacific silver
fir, Wisconsin

6,12

39,7
20,2
7,S

50,1
24,3
10,9

56.4
7,3
7.0

42,3
23,5
0.7

18,1

2,2
11,5
6,7
3,9

0,7
0.32
0,42
0,24

0,7
0.2
0,1
0,2

0,7-0,8
0,3
0.2
0,3

0,22

Berg, Staaf 1983

Staaf. Berg 1982
Berg, Staaf 1983

Staaf 1980

Faheyet al. 1991

1.2
0,5
0,07
0,46

1,4
0,64
0,08
0,42

0,05
0,5
0,82
0,76
0,5
0,9
1,1

Nilsson, Wiklund 1994

Andersson et al. 1994a

1,4

0,78

Bringhammar

1977

Joergensen, Meyer 1990
Bockheim, Leide 1986
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Nästa tabell visar halterna (mg/g) av olika svavelfraktioner i barr och blad

Material

Douglas fir.

barrförna

gröna barr

" högsvavel"

gröna barr

"lågsvavel"

Bokbladförna

Göttingen

sulfat

0.58

1,9

0,50

0,7

tösligt C-

bundet S

0,22

0,21

0,11

olösligt C-

bundert S

0,35

1.23

0,85

olösl.

ester-S S

0.07

0,12

0,07

totalt Referens

Homann,

Cole 1990

Fördelning av olika svavelfraktioner i skogsbestånd:

Lokal, skog C-bundet S. kg/ha Sulfat-S, kg/ha

Lövskog, New York

biomassa ovan jord

Lövskog, NO USA

biomassa ovan jord

Ek-hickory, Tennessee

biomassa ovan jord

60 7

38 (tot org S) 4

36 (tot org S) 27

Några uppgifter om årliga flöden

Lokal

Jadraés, tallskog

barrförna

totalt förnafall

upptag i träd

Farabol, gran 60-70 år

nettoupptag träd ovan jord

nettoupptag grenar + barr

Lövskogar (USA?)

bfadförnafall

Lövskog NO USA

förnafall

uppteg i träd

Ek-hickory, Tennessee

förnafall

Pacific silver fir, Wisconsin

förnafall

Flöde av S, kg/ha

0.4

0,5

3,7

1.21

0,93

6 (90 % som C-bundet S)

6

13

10

3

1.4

Joergensen.

Meyer 1980

Referens

David et al. 1987

Mitchell och Fuller 1988

Referens

Bringhammar 1977

Andersson et al. 1994a

Fitzgerald et al. 1984

Mitchell, Fuller 1988

Bockheim, Leide 1986

Majoriteten av svavlet lokaliseras till trädens finrötter, som omsätts mycket snabbt (Bring-
hammar 1977), Vegetationen innehåller i allmänhet mindre än 50 % av svavelförrådet i
terrestra ekosystem, och mindre än 10 % i system med förhöjd svavelbelastning (Mitchell
och Fuller 1988).
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Utlakning

Tabellen visar några svavelflöden (kg S/ha,år)

Tillförsel Utlakning Differens Referens

21,\
10,2
7,0
6,4

11,2
11,2
11,2
8,9

10,3
13,4
63

405

48,3
85,4

22,4
8,6
3,8
2,6

10,6
12,8
10,9

8,8

11,3
12,8
45

180

34,9
44,2

-0,3
1.6
3,2
3,8
1.6

•1,6
0,3

0,1
1.0
0,6

18

13,4
41.2

olika ref. i

Eriksson 1988

Bergman, Westling

1989

Bergholm 1994

olika ref. i

Eriksson 1988

Lokal Antal år

Sverige
Gårdsjon 3

Velen 6

Kassjön 5

Lappträsket 6

Kullarna Övre 4

Kullarna Nedre 4

Sniptjärn 4

NO Oxelösund

Skogaby. Halland 3

3

Tyskland
Sollingen, bok 12

Sollingen, gran 8

En serie av "input minus output" -data från granskog i tyska Sollingen, under åren 1973 till
1980 visar en tydlig ackumulation av svavel (64 kg S/ha,år) i början av perioden och en
nettoutlakning i slutet av perioden (-69 kg S/ha-år) (Eriksson 1988). En stor del av det
svavel som tillförts i Skogabyförsöket (114 kg S/haår, plus deposition) har ackumulerats i
systemet, men utlakningen var högre mot slutet av treårsperioden (Bergholm 1994).

Inverkan av avverkning

Avverkning av skog leder ofta till att sulfatutlakningen minskar. Detta beror troligen på
ökad nitrifikation under några år efter avverkningen. Nitrifikationen är markförsurande.
Lägre pH ger marken ökad kapacitet att adsorbera sulfat (Mitchell et al. 1989). Under
svenska förhållanden ökar vanligen pH under hyggesfasen.

Efter avverkning av blandskog (mest löv) i Hubbard Brook, New Hampshire, minskade
sulfathalten i avrinningsvattnet till ca hälften (från 50-60 till 30-40 (iM), vilket gav 4,1
kg/ha lägre flöde av sulfat-S under perioden (2 år) med sänkt utlakning, samtidigt som
vätejonkoncentrationen var fördubblad (M-tchell et al. 1989).
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UTTAG OCH FÖRBRÄNNING AV BIOMASSA

Svavel i avverkningsrester.

Tabellen nedan visar svavelinnehåll i avverkningsrester och skogsbränsle

Lokal, trädslag, etc

Jädraås, tall

grenar

barr

totalt

Barrskog, 7 lokaler S. Sverige

hyggesrester, flisade e. 5 min

Lövskogsflis (grenar, tunna

stammar, ej blad), S. Sverige

Farabol gran, grenar + barr

Bränsleflis Örebro

kg S/ha

7,9
6,3

14,2

42,3

mg S/g

0,43

0,2-0,45

0,2-0,9
0,82
0,3

Referens

Berg, Staaf 1983

Gärdenas, muntl.

Andersson et al. 1994

Fransman, muntl.

Gärdenäs' uppgifter gäller hyggesrester som legat och barrat av på hygget, medan
uppgifterna från Jädraås gäller alla grenar och barr. Jädraås är en mager tallståndort.
Avverkningsresterna vägde 33 ton (ts). På bördigare mark i södra Sverige är mängden
avverkningsrester större, särskilt i granskog (40-50 ton ts, Staaf 1980) och innehåller
följaktligen mer svavel och kan ha högre halt S. 40 ton avverkningsrester innehåller 12 kg
S vid en S-halt på 0,3 kg/ton, och 32 kg S om halten är 0,8 kg S/ton. Grenar och barr
innehöll tillsammans 27,6 kg S/ha i 24-årig granskog i Halland (Skogaby) (Nilsson och
Wiklund 1994), och 42 kg S/ha i avverkad granskog, Farabol, Blekinge.

Förbränning av skogsbränsle

Förbränning i labskala

Barrprover av Douglasgran (Pseudotsuga menziesii) brändes i ugn 30 min vid 400, 600
eller 800 °C. Barrproverna representerade material med svavelhalter mellan 0,8 - 1,7 mg
S/g. Variationen berodde till stor del på olika sulfatinnehåll (mellan 0,06-0,8 mg S/g). 70 -
80 % av svavlet avgick under bränningen. Höga sulfathalter gav de lägsta relativa svavel-
förlusterna, vilket kan tolkas som att en del av sulfatet var stabilt (Sanborn och Ballard
1991). En referens i rapporten anger att svavel i aminosyror oxiderar vid 200-450 °C,
medan sulfat är stabilt vid denna temperatur.

Tabellen visar fler uppgifter om förluster av svavel efter bränning av barr eller blad.

Material

Sitka-al

ursprunglig

S-halt, mg/g

1,9

tempera-

tur, »C

375-575

575-775

775-975

tid,
min

5
30
60

5
30
60

5

förlust
avS, %

79
79
82
56
79
82
69

Referens

Tiedemann

1987
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Douglas-fir 0,49

ponderosa pine 0,52

975-1175

375-575

575-775

775-975

975-1175

375-575

575-775

775-975

975-1175

30
60

5
30
60

5
30
60

5
30
60

5

30
60

5
30
60

5
30
60

5
30
60

5
30
60

5
30
60

73
81
83
84
85
24
46
50
69
67
67
80
76
77

85
85

81
58
58
54

79
77
77

81
77
77
81
88
92

Materialet i Tiedemanns studie brändes i en "aerated muffled furnace"
70-90 % av svavlet efter 30 min i hög temperatur.

Även här förlorades

Vid förbränning i CFB-pannor ligger temperaturen runt 850-900 °C. I en rosterpanna kan
temperaturen lokalt gå upp till 1100 °C. I bägge fallen är miljön oxiderande (N. Lindman,
muntl.)

Kommersiella förbränningsanläggningar

Efter bränning finns en del av svavlet kvar i askan. Tabellen visar uppmätta halter svavel i
aska och flis, och hur mycket av flisens svavel som är kvar i askan (uppgifter frän B.
Fransman). Enligt dessa fä resultat stannar mer av svavlet kvar i askan, jämfört med
resultaten i avsnittet ovan.

Aska, flis

Örebro

Örebro

Örebro

Örebro

Barkaska,

Papyrus

%S
iska

1,24
1,45

1,65

% C
aska

1,48
1,34

%S
f/is

0,034
0,034

0,026
0,029

askbalt
i flis, %

1,5
1,5
2,1
2,1

% Si askan
teoretiskt'

2,27
2,27
1,24
1,38

% av flis-S
kvar i askan

55
65

* = S-halten om allt S hade stannat kvar i askan

" • = Räknat pä ren aska, dvs korrigerat för kolrester i askan



En del av svavlet i trädbiomassa utgörs av sulfat (se även avsnitt om nedbrytning av barr
och forna längre fram). Ur försurningshänseende torde denna svavelfraktion vara inert,
oavsett om trädbiomassan bryts ned naturligt eller bränns (och askan återförs).

Ytterligare uppgifter på S-halter i vedaska är:

Aska % S (intervall) Median Referens

12 vedflygaskor
10 bottenaskor
67 flygaskor

58 bottenaskor

0 -
0 -
0.1-

0,1-

2,S
2,9

6,5

2,9

1.4
0.1

1,1
0.2

Eriksson 1993

Holmroos 1993

Sulfat, i form av CaSO^ är stabilt upp till 800 °C, men vid högre temperaturer avgår
svavlet som SO2 (Moberg et al. 1982). Mer svavel verkar hållas kvar i aska från kommer-
siella anläggningar jämfört med askan från laboratorieförsök. Detta kan bero på att lab-
försöken återspeglar jämviktsvärden som uppnåtts efter relativt lång reaktionstid (5-60
min). Flygaskepartiklar i verkliga anläggningar har däremot varit utsatta for hög temperatur
endast några få sekunder. Troligen hinner sulfat, som är den mest termiskt stabila svavel-
komponenten, inte söderdelas under denna korta tid. Att bottenaskor har lägre svavelhalt än
flygaskor kan bero på att bottenaskorna utsätts för höga temperaturer under lång tid (M.
Westermark, muntl.).

Det är vanligt med rökgaskondensering och i sådana anläggningar torde en hel del SCb
absorberas i kondensatet (M. Westermark, muntl.).

Att svavel blir kvar i aska eller rökgaskondensat innebär att endast en del av svavlet i
biobränslet emitteras som SO2.

Svavel i biobränsle och fossila bränslen

Tabellen jämför svavelhalter i olika bränslen, som vikts-% och mg S/MJ.

Bränsle

Barrskogsflis

Lövskogsflis
Grenar + alla barr, Blekinge

Salix (energiskog)

Eo (eldningsolja) 1
Eo5

Bunkerolja (används
inom sjöfarten)

Kol (av typ som

används i Sverige)
Naturgas

% svavel

0,02-0,04S

0,02-0,09

0,082
0,03-0,05

0,1
0,65

2-5 vol-%

0,7
försumbart

mg,

18*

32*
4 8 '

24 '
25

160

280

Referens

S. Gärdenäs, muntl

Andersson et al. 1994a

H. Johansson, muntl
P. Sundeli, muntl
Anonym 1993b, P. Sundell muntl

P. Sundell, muntl

Anonym 1993b, B. Hanell, muntl
P. Sundell, muntl

* = räknat på intervallets mitt, och med förutsättningen att träbränslet innehåller 17 MJ/kg

• * = om kolet innehåller 25 MJ/kg
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Utsläppsrestriktioner

1 Sverige får utsläpp från energiproducerande anläggningar som årsmedelvärde högst vara
100 mg S/MJ bränsle, eller, om ärliga totala svavelutsläppen är högre än 400 ton, högst 50
mg S/MJ. För koleldade anläggningar som tagits i bruk efter halvårsskiftet 1988 gäller
gränsen SO mg S/MJ oavsett anläggningens storlek. Även hårdare villkor kan ställas
(Michanek 1993). Ett EU-direktiv från 1988 (ingår i EES-avtalet) ställer följande utsläpps-
krav på nya anläggningar (Anonym 1993a)

Bränsle

Fast

Rytande

Gas
• = förslag 1993
' * = glidande skala

Storlek. MW

50- 99
100-299
300-500
över 500

50- 99
100-299
300-500
över 500
över 50

mg S/MJ

350*
350-210* •
210- 7 0 "

70
240
240

240- 5 5 "
55

9

Biobränslen klarar kraven för fast och flytande bränsle med god marginal, även om S-
halten skulle vara hög, t ex om bränslet innehåller mycket barr. Dessutom blir en betydan-
de del av svavlet kvar i askan och i eventuellt rökgaskondensat.

OMSÄTTNING AV SVAVEL I SKOGSEKOSYSTEMET

Svavlets kretslopp

I sitt kretslopp pendlar svavlet mellan oxidationstalen -II (S*-", t ex i H2S) och + VI (t ex
sulfat, S O ^ ). Största förråden av sulfat finns i hav och evaporiter (sediment som bildas
genom vattenindunstning), och största förråden av sulfid i sediment, "shales", metamorfa
och "igneous" bergarter. Svavel pendlar mellan oxiderade och reducerade former, mellan
hav, sediment, evaporiter och biomassa. Det terrestra förrådet av svavel är litet, jämfört
med övriga förråd. Mikrobiell aktivitet orsakar större delen av flödet i svavelkretsloppet
(Grant och Long 1985).

H2S och HS" står i pH-beroende jämvikt med varandra. H2S dominerar under sura
förhållanden (Grant och Long 1985). S *̂ används ibland som beteckning för alla formerna
H2S/HS"/S2-.

Svavel i marken, olika former

Svavel i jord föreligger huvudsakligen i organisk form. Som medelvärde har angetts att 5,2
% av totala svavelmängden är i sulfatform, och högst 3 % i form av elementärt S^ eller
sulfid, S^*. I torv och mossar kan 20-40 % av svavlet vara oorganiskt. Det organiska svav-
let i jord består bl a av svavelhaltiga aminosyror, sulfonater och sulfatestrar (R-O-SO3').



Det rör sig om estrar med fenoler. alifatiska föreningar, aminosyror och kolhydrater. I
ytjord är runt hälften av svavlet i form av sulfatester, och denna andel ökar i djupare jord
(Zehnder och Zinder 1980).

I både löv- och barrskogsjord i staten New York var 74 % av svavlet kolbundet och 18 %
var sulfatestrar (David et al. 1983).

Sulfat

Sulfat kan finnas i marklösningen, adsorberas/desorberas. omvandlas av mikroorganismer
till kolbundet svavel eller sulfatester, och mineraliseras till sulfat igen (David et al. 1983).
De oorganiska svavelförråden är vanligen associerade med B-horisonten där det är gott om
sulfatbindande oxider av Fe och Al (Eriksson 1988).

Vissa skogsmarker adsorberar sulfat, och där blir baskatjonutlakningen som följd av svavel-
deposition lägre än i mark som inte adsorberar sulfat (Nömmik et al. 1988, Fitzgerald et al.
1988). 41 - 61 % av tillfört 35S-sulfat återfanns efter ett år i markens övre 30 cm, mest i
B-horisonten (Nömmik et al. 1984). Ett medelvärde på sulfatbindnings kapaciteten i svensk
skogsmark (B-horisont) var 42 pg S/g jord. När sulfat binds kan det inte laka ut katjoner.
OH* frigörs vid sulfatadsorptionen, vilket neutraliserar protonerna i den deponerade svavel-
syran. Järn, aluminium och lermineral bidrar till sulfatbindningen, medan organiskt materi-
al tycks kunna blockera sulfatadsorptionen. Så småningom "mättas" marken med sulfat,
varefter utlakningen ökar. Sulfatbindning fördröjer alltså effekterna av det sura nedfallet
(Nömmik et al. 1988). Om det sura nedfallet minskar väntas frigörande av adsorberat sulfat
fördröja markens återhämtning (Eriksson 1988). Flera författare nämner att organiskt mate-
rial motverkar sulfatadsorption, men Stanko-Golden et al. (1992) observerade fall av höjd
sulfatadsorption efter tillsats av cellobios eller humussyror till markprover från lövskog i
North Carolina.

De viktigaste komponenterna för sulfatadsorption är FeO(OH), Fe2C>3, och A1(OH)3
(Eriksson 1988). I sur miljö övergår -OH på Fe och Al till -OH2+ och kan då binda
SO^~. I områden i Europa med hög sulfatdeposition samt lågt pH och hög Al-halt i
marklösningen kontrolleras markvätskans sulfathalt av utfällning av aluminium-hydroxid-
sulfat (Mitchell och Fuller 1988). Podsolmark (spodosols) har lägre benägenhet att binda
sulfat jämfört med lättvittrade jordar, och adsorberar sulfat huvudsakligen i B (Bs) -
horisonten (Fuller et al. 1986).

Bindningen av sulfat till de nämnda Fe- och Al-oxiderna konkurrerar med bindningen av
andra anjoner, t ex fosfat. En ökning av sulfatadsorptionen skulle kunna leda till att fosfat
frigörs och blir tillgängligt för träden, vilket kan vara en bidragande orsak till den höga
trädtillväxten i södra Sverige (Eriksson 1988).

Deponerat sulfat fastläggs dels genom adsorption, dels genom omvandling till organiskt
svavel. I en lövskog i North Carolina övervägde bildningen av organiskt svavel. Denna
organiska S-pool kan sedan åter mobiliseras och mineraliseras. I den undersökta lövskogen
dominerade bildning av organiskt svavel över mineraliseringen (mest i Oj-skiktet, minst i
A ] , räknat per gram markmaterial), vilket tydde på att organiskt svavel ackumulerades
(Fitzgerald et al. 1988). I 02-horisonten pågår polymerisationsprocesser, som ger en
olöslig svavelhaltig organisk matrix (Strickland et al. 1986).

När 35s-sulfat sattes till olika jordar återfanns 18-25 % av tillsatt S som olösliga C-S-
föreningar (troligen aminosyror och humusföreningar). 10-20 % som lösliga C-S-före-
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ningar, och resten som sulfatestrar (Zinder och Broek 1978).

Watwood och Fitzgerald (1988) fann att 35S-sulfat inkorporerades främst som olösligt
organiskt svavel i fömaskiktet. och som lösligt organiskt svavel i A-horisonten, i både löv-
och tallskog (Pinus strobus), i N Carolina. Sulfonat-S dominerade. Omvandlingar skedde
mellan oorganisk och organiskt svavel.

Tabellen visar skattningar av ärliga potentiella flöden av sulfat-S i övre markskikten. Per
hektar har A j-skiktet störst kapacitet att immobilisera sulfat.

Lokal.

skikt

Lövskog, N Carolina

O1

O2

Al

Adsorption

kgfoa-ér

0.12
0.22
41.38

Bildning av org S

kg/ha- år

0.78
0.38

11.46

Referens

Fitzgerald et al

1988

Omvandlingen av sulfat till organiskt svavel kan i B-horisonten vara av samma storleksord-
ning som i A ] . Kapaciteten att binda sulfat kan således vara hög (Fitzgerald et al. 1988).
En referens i Strickland et al. (1984) anger sulfatackumulationer på upp till 13 kg/ha-år,
också det i N Carolina. Tallskog (Pinus taeda, 20 årig) i staten New York hade flera gån-
ger lägre kapacitet att adsorbera sulfat eller bilda organiskt svavel, jämfört med lövskogen i
N Carolina. En förklaring kan vara lägre förekomst av Al- och Fe-oxider som spelar viktig
roll i jonbindningen, och/eller högre förekomst av organiskt material som blockerar adsorb-
tionsplatserna. Samtidigt var mobiliseringen av organiskt svavel hög, likaså läckagerisken.
Denna tallskog hade alltså låg kapacitet att ackumulera svavel (Watwood et al. 1988).

Sulfathalten i marklösningen minskar medan vätskan perkolerar ned. I North Carolina
återfanns 9 % av deponerat sulfat i avrinningsvattnet (Strickland et al. 1984).

Lågt pH gynnar sulfatadsorption. I kolonnförsök, där artificiell ^^S-sulfatdeposition sanes
till podsol-mineraljord (20 veckor, 1 °C), återfanns mindre än 0,5 % av tillfört märkt
svavel i lakvattnet. Mer än 90 % märkt svavel återfanns i kolonnens övre 3 cm. 70-90 %
av 35$ återfanns som organiskt S. Under försökstiden ökade poolen med C-bundet S,
medan sulfatesterpoolen minskade. När jordkolonner iordningställs påverkas vanligen
kvävedynamiken, med nitratbildning och pH-sänkning som följd. I detta försök var nitrat-
utlakningen hög och pH sänkt de första veckorna. Samtidigt var utlakningen av sulfat
mycket låg. Senare avtog nitratutlakningen, pH ökade, och utlakningen av sulfat ökade
kraftigt (Dhamala et al. 1990). Detta är ett exempel på hur svavel- och kväveomsätt-
ningama griper in i varandra.

Sommartid ökade sulfathalten i A j -horisonten, medan sulfatesterhalten var högst under
vintern och lägst under sommaren (Strickland et al. 1987).

Organiskt svavel

Svavel är ett livsnödvändigt ämne. Huvuddelen av det svavel som finns i levande organis-
mer finns bundet i aminosyrorna cystein (HS-CH2-CHNH2-COOH) och metionin (CH3-S-
CH2-CH2-CHNH2-COOH), som är viktiga komponenter i protein. Dessutom finns svavel i
några viktiga cofaktorer och vitaminer, men dessa förekommer i mycket låga koncentra-
tioner. Här har svavlet oxidationstalet -II. Dessutom innehåller levande organismer sulfat-
estrar (oxidationstal +VI), bl a i polysackarider i animalisk bindväv. Sulfolipider finns i
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växters och bakteriers fotosyntetiska membran (Zehnder och Zinder 1980).

Med "kolbundet svavel" menas bl a föreningar av typen R-SH (t ex aminosyrasvavel) eller
R-SO3" (sulfonat). Denna fraktion härrör dels ur förna och rötter, men även ur immobilise-
ring av sulfat (David et al. 1987).

Sulfatestrar

Oftast foreligger mindre än 10 % av svavlet i jord som oorganiskt sulfat. Resten är bundet
direkt till kol, eller som organiska sulfatestrar. Exempel på viktiga sulfatestrar är polysac-
karidsulfat, keratinsulfat, cholinsulfat, arylsulfat. Sulfatestrarna härrör ur växt- och djur-
material och ur mikrobiell omsättning av sulfat (Zinder och Broek 1978). Högre växter,
alger, svampar och lavar innehåller cholinsulfat (Fitzgerald 1978). David et al. (1987) fann
att sulfatester inte tillfördes marken utifrån (nederbörd, förna, rötter) utan sannolikt bilda-
des in sim, i lövskog i staten New York. I löv- och tallskog (Pinus stwbus) i North
Carolina fann man med hjälp av -^-teknik, att lösliga eller adsorberade sulfatestrar på
några dagar omvandlades till olösliga (Watwood och Fitzgerald 1988).

Biologisk omsättning av svavel

En stor del av litteraturen om svavlets kretslopp gäller anaerob miljö, t ex sjösediment, röt-
slam, mm. Kunskapen om detta är inte relevant för väldränerad skogsmark, och berörs här
endast fragmentariskt.

Svavel kan existera i många oxidationstillstånd, beroende på redoxpotential och pH. Många
av svavlets reaktioner, som är sannolika av termodynamiska skäl, går ganska trögt och är
beroende av att mikroorganismer katalyserar reaktionerna (Zinder och Broek 1978). I geo-
logisk tidsskala kan man av termodynamiska skäl förutsäga att nettoflödet av svavel i
anaerob miljö går mot oxidationsstadiet -II, och mot oxidationsstadiet +VI i aerob miljö
(Zinder och Broek 1978).

Assimilatorisk reduktion

Mikroorganismer innehåller 0,4-0,8 % S. Nästan allt S föreligger som protein eller peptid,
i oxidationstillstånd -2. Dessutom finns S i vitaminer, cofaktorer och som sulfatestrar i
vissa strukturella polysackarider (Zinder och Broek 1978).

Högre växter, och de flesta mikrober kan utnyttja sulfat som S-källa. De reducerar sulfatet
intracellulärt till H2S, som sedan hamnar som -SH grupper på t ex aminosyror. Denna
användning av svavel kallas assimilatorisk reduktion, eftersom svavlet inkorporeras i
cellmaterial. Vanligen föredrar mikroberna svaveihaltiga aminosyror framför sulfat, så att
sulfatreduktionen hämmas i närvaro av sådana aminosyror (Zinder och Broek 1978, Schiff
och Fankhauser 1981).

Reduktion av sulfat kräver energi (Schlegel 1981). Förekomst av lättillgängliga kolförenin-
gar stimulerar inkorporeringen av sulfat i organiskt material i skogsmark, åtminstone i O2-
skiktet (Strickland och Fitzgerald 1984). Reduktionen konsumerar protoner och kan skrivas
(Salisbury och Ross 1991):

SO42- + ATP + 8e" + 8H+ -> S2 ' + 4H2O + AMP + PPj
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Svavel är ett nödvändigt växtnäringsämne. Rötter tar upp sulfat, som huvudsakligen trans-
porteras oreducerat till bladen för att reduceras där (Salisbury och Ross 1991). I områden
med hög svaveldeposition innehåller dock marken mer svavel än växterna behöver. Växter-
na tar då upp mer än de behöver, men reducerar bara det svavel som behövs för protein-
bildning etc. Det mesta överskottssvavlet blir kvar i växten i form av sulfat, endast en liten
del reduceras och lagras i peptiden glutathion (Rennenberg 1984).

Dissimilatorisk sulfatreduktion

Mikrobiell reduktion av sulfat till sulfid sker i de flesta syrefria miljöer som innehåller
sulfat och organiskt material. Sådana miljöer är havs- och sjösediment, översvämmade
jordar, rötslam och idisslares vom (Zinder och Broek 1978).

I den dissimilatoriska sulfatreduktionen används sulfat som elektronacceptor vid oxidation
av organiskt material (andning), i stället för syre. Betydligt mindre energi frigörs vid oxi-
dation med sulfat i stället för syre. Svavlet reduceras till H2S, som transponeras ut ur
cellen (i stället för att byggas in i cellmaterial, som vid assimilatorisk reduktion). Reduk-
tionen av sulfat til? svavelväte konsumerar protoner och höjer alltså pH (Zinder och Broek
1978). Reaktionen har speciellt stor betydelse i marin miljö (Grant och Long 1985). Även
sulfit, tiosulfat och elementärt svavel kan fungera som elektronacceptorer (Zehnder och
Zinder 1980).

I normala jordar sker sulfatreduktion främst i översvämmad mark. Det reducerade svavlet
binds till tvåvärt järn, och bildar de svarta FeS eller FeS2 som är typiska för anaeroba för-
hållanden (Grant och Long 1985).

Oxidation av svavelföreningar

Sulfid kan ganska snabbt oxideras spontant av syre vid neutralt pH. Sulfidmineral och
elementärt svavel är ganska resistenta mot oxidation. Det finns också svaveloxiderande
bakterier (Zinder och Broek 1978), som är särskilt aktiva i gränszonerna mellan anaeroba
(innehåller sulfid) och aeroba miljöer. Sådana gränsskikt förekommer i jord (Zehnder och
Zinder 1980). Mikroorganismerna skattas stå för ca 50-60 % av den globala S-oxidationen
(Grant och Long 1985).

Släktet Thiobacillus erhåller energi genom att oxidera oorganiskt reducerat svavel (svavel-
väte, elementärt S, thiosulfat, polythionat) med syre till sulfat. Vissa oxiderar tom luftexpo-
nerat sulfidmineral (t ex pyrit, FeS2, som finns i stenkol) till svavelsyra och ger på så sätt
ett surt avrinningsvatten från gruvor (Zinder och Broek 1978).

Några grupper av heterotrofa mikrober (de får energi ur organiskt material) oxiderar
svavelföreningar. Det är svårt att förstå vilken nytta dessa har av att oxidera svavlet
(Zinder och Broek 1978).

I anaeroba miljöer, där det finns ljus och svavelväte, oxideras svavel av fotosyntetiska
bakterier. Med hjälp av energin från solljuset och elektroner från svavlet reducerar
bakterierna koldioxid till organiska kolföreningar. Svavelväte oxideras till sulfat. Som
mellansteg bildas elementärt svavel (Zinder och Broek 1978). De svaveloxiderande
bakterierna omsätter mycket svavel, på grund av att de elektrondonerande svavelföre-
ningarna har svag reduktionskapacitet jämfört med vad som behövs för an reducera
koldioxid (Grant och Long 1985).
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Omsättning av organiska svavelföreningar

Kolbundet svavel

Organiska svavelföreningar av typen R-SH kan "desulfhydreras", båder i aeroba och
anaeroba miljöer. Då frigörs S utan att dess oxidationstal ändras (Grant och Long 1985), i
anaerob miljö som H2S (Schlegel 1981).

Nedbrytning av organiskt svavel till sulfat eller svavelväte kallas mineralisering. Nedbryt-
ning av protein är en viktig del i kolkretsloppet. Vissa aminosyror som frigörs vid protein-
nedbrytningen används i ny proteinsyntes, medan andra bryts ned av mikroorganismer och
utnyttjas som energi- och kolkälla. Beroende på miljöfaktorer bryts svavelhaltiga amino-
syror ned till sulfat, svavelväte eller flyktiga organiska svavelföreningar (Zinder och Broek
1978).

Cystin (cysteinets dimer) omvandlas snabbt till sulfat i jord. Metionin tycks omsättas till
sulfat i vissa jordar, men inte i andra (Zinder och Broek 1978).

Jordprover från tall-och lövskog i North Carolina adsorberade ^S-metionin samt inkorpo-
rerade ungefär hälften av svavlet, via peptidbindningar, som olösligt organiskt svavel, men
mineraliserade snabbt en stor del av svavlet igen. O2-skiktet hade störst kapacitet (per
gram) för dessa processer. Metionin från nedbrutet växtmaterial kan alltså väntas metaboli-
seras i skogsjord, lagras som olösligt organiskt svavel, fungera som svavelförråd som
senare mineraliseras (Fitzgerald et al. 1984). Enligt referenser i Fit2gerald et al. (1984)
omvandlar skogsförna och skogsjord metionin framförallt till sulfat.

Enligt Fitzgerald et al. (1988) innebär svavelmineralisering i skogsmark dels en depoly-
merisering av olösligt organiskt svavelhaltigt material (mobilisering), dels frigörandet av
oorganiskt svavel.

Även i skogsmark med hög deposition av sulfat pågår mineral isering av organiskt svavel
till sulfat (Strickland et al. 1986).

Sulfonatsvavel är den största organiska svavelpoolen i många skogsmarker. Ändå tycks den
vara snabbt biologiskt omsättbar. Ett stort antal arylsulfonater bryts ned fullständigt av bak-
terier. Hur stor poolen av sulfonater är bör bero på förhållandet mellan bildnings- och ned-
brytningshastighet. Sulfonat bildas snabbt av tillfört sulfat (Autry och Fitzgerald 1990,
1991).

En referens i Fitzgerald et al. (1984) rapporterade att skogsjord från A-horisonten (tall-
skog, North Carolina) snabbt mineral iserade sulfolipid.

Lösliga former av kolbundet S kan mobiliseras i förna-humusskikten, transporteras ned
genom marken kombinerade med humus- och fulvosyror, och fastläggas ("illuvially
deposited") i mineraljorden (Fuller et al. 1986).

B-horisontens stora pool av C-bundet S består troligen av mer humifierat organiskt material
än motsvarande pool i de övre skikten. Mineraliseringen av detta material är långsam
(Davidetal. 1987).
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Sulfatester

Utifrån studier av hur olika svavelpooler ändras under året kan man göra bedömningen att
sulfatesterpoolen fungerar som en svavelreservoar som mineraliseras när behovet av sulfat
är högt (Strickland et al. 1987).

Sulfatesterbindningar hydrolyseras av enzymer, som många gånger är extracellulära (finns i
marken utanför mikroorganismernas celler) (Fitzgerald och Strickland 1987). Extracellulära
"depolymeraser" och "sulfohydrolaser" kommer inte enbart från mikrober, utan även från
markdjur, t ex sniglar, eller högre djurs urin. Växtrötter kan hydrolysera cholinets sulfat-
ester. Dessa enzym finns främst i de övre markskikten, t ex de övre 25 cm (Strickland et
al. 1984). Höga sulfathalter kan hämma produktionen av de enzym som hydrolyserar sulfat-
estrar, medan närvaro av sulfatestrar i många fall stimulerar mikroberna att producera dessa
enzym (Fitzgerald 1978).

Källor för oorganiskt sulfat i dränerade jordar

I anareoba miljöer utgör oxidationen av S^ och Ŝ ~ den viktigaste mekanismen för produk-
tion av sulfat. Men så är inte alltid fallet i dränerade jordar. Endast några få arter av Thio-
bacillus kan genomföra denna oxidation i aerob miljö, och oxidationen är alltså beroende
av att dessa bakteriearter finns i marken (Fitzgerald 1978).

Den enzymatiska hydrolysen av organiska sulfatestrar har stor betydelse för produktionen
av sulfat i aeroba jordar. Bildning och nedbrytning av organiska sulfatestrar tycks här spela
stor roll i svavelkretsloppet. Den svaveldeposition som följer av luftföroreningen bidrar
också till sulfatförsörjningen i aeroba jordar i inlandsområden. Ett antal referenser från 60-
och 70-talen påvisade svavelbrist i sådana jordar (Fitzgerald 1978).

Gröna växter innehåller också rikligt med sulfolipider och sulfokolhydrater, med sulfonat-
bindning (-C-SO3") som tycks metabol iseras snabbt (Fitzgerald 1978).

Svampar och bakterier kan omsätta cystein och cystin till sulfat i aeroba jordar. I vissa
jordar omsätts cystin till S^', och oxideras vidare kemiskt till S^, men ganska få jordar
oxiderar S° vidare till sulfat (Fitzgerald 1978).

Fitzgerald (1978) summera: dt olika källorna för siilfatproduktion i aeroba jordar:

SO2, SO3 (luftföroreningar;
CR2 = N-OSO3' (oximsulrat)
R-CH2-SO3- (sulfonat)
R-CH2-O-SO3' (sulfatester)
R-NH-SO3- (sulfamat)
svavelhaltiga aminosyror mm -» S2- -> SO
oceanaerosoler

I skogsjord bedöms svavelmineralisering vara en viktig sulfatkälla jämfört med deposition
och vittring (David et al. 1983).

Bildning av flyktiga svavelföreningar

I anaeroba miljöer omsätts organiska svavelföreningar, särskilt cystein/cystin, till svavel-
väte. I jord är koldisulfid den viktigaste nedbrytningsprodukten av cystein. Metionin kan ge
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både svavelväte och metylmerkaptan. Metylmerkaptan bildas särskilt när stora mängder
protein bryts ned, både i aerob och anaerob miljö, och även i jord. Dimetylsulfid bildas vid
nedbrytning av sulfoniumföreningar och i viss mån av metionin. I sediment och liknande
miljöer metaboliseras metylmerkaptan och dimetylsulfid till metan, koldioxid och svavel-
väte. Metylmerkaptan, koldisulfid och andra flyktiga svavelföreningar är kraftfulla nitri-
fikationsinhibitorer (Zinder och Broek 1978).

Dimetylsulfid, dimetyldisulfid, och metylmerkaptan kan avdunsta från marken till atmosfä-
ren. Kanske är dessa de viktigaste svavelföreningar som avgår till atmosfären. Men ned-
brytning av växtmaterial och gödsel i jord ger också H2S, som kan avgå till atmosfären i
den mån det inte fälls ut som metallsulfid (Zehnder och Zinder 1980).

Flyktiga svavelföreningar kan brytas ned biologiskt, men det är oklart om sådan omsättning
förekommer i jord (Zehnder och Zinder 1980).

Övergång mellan olika former av svavel

Både sulfat och organiska svavelföreningar omsätts i varandra (Fitzgerald et al. 1988,
Strickland et al. 1986). 35s-sulfat inkorporerades i organiska fraktionen av jordextrakt. Det
märkta organiska svavlet utgjordes till 13, 47 och 40 % av estersulfat, aminosyre-S resp
sulfonat-S. Efter 7 dagar i skogsmark (lövskog, North Carolina) hade upp till 28 % av det
märkta svavlet mineraliserats till sulfat, och 40-76 % metabiliserats till andra former av
organiskt S, även olösliga former (Strickland et al. 1986). Det finns alltså svavelpooler som
snabbt omsätts i varandra.

Inkorporeringen av sulfat till olösligt organiskt svavel tycks till stor del ske via mikroorga-
nismer (bakterier, svampar), i lövskog, tallskog och på hyggen (Fitzgerald et al. 1983).

I kolonnförsök, där artificiell ^S-sulfatdeposition sattes till podsol-mineraljord (20 veckor,
1 °C, låg mikrobiell aktivitet), studerades svaveldynamiken. Under försökstiden ökade
poolen med C-bundet S (14-33 %), medan sulfatesterpoolen minskade (45-70 %). Sulfat-
ester kan väntas mineraliseras lättare än kolbundet S, där en stor del av svavlet är bundet i
aromatiska humusstrukturer (Dhamala et al. 1990).

Det är oklart i vilken utsträckning markens stora organiska svavelpooler omsätts i varand-
ra. Stora delar av dem, särskilt kolbundet S, är kemiskt stabila. Mindre än 10 % av det
organiskt bundna svavlet i mineraljorden är labilt, men vissa fraktioner, t ex sulfatester, har
snabb omsättning. Störning så som skogsavverkning påverkade inte poolerna av organiskt
svavel nämnvärt. En rimlig hypotes är, att organiskt svavel är ett långsiktigt stabilt svavel-
förråd, och att förrådet i mineraljorden fylls på då lösta organiska svavelföreningar lakas
ned (Mitchell et al. 1989). Enligt David et al. (1987) omsätts årligen minst 25 %, troligen
mer, av sulfatesterförrådet i förna-humus. Tabellen visar skattningar av hur stor del (%) av
det organiska svavlet som omsätts snabbt.

Skog, markskikt

mineraljord
?

lovskogar, NO USA

Oa

B
förna-humus

tot org S

< 10

2,8-6,3

C-bundet S

0,5-4,5

sulfatester

5,9-11,8

> 2,1
upp till 8,5
> 25, érligen

Referens

Mitchell et al. 1989

ref i Fuller et
al. 1986

Fuller et al. 1986

David et al. 1987
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Allmänt

Det tycks inte vara helt klarlagt (1978!) om svavlet ingår i ett cykliskt kretslopp i aeroba
jordar (Fitzgerald 1978). Kopplingarna mellan svavelmineralisering och de olika formerna
av organiskt och oorganiskt svavel är inte heller klarlagda (David et al. 1983).

Aerob resp anaerob svavelomsättning

Pfennig och Widdel (1981) rekommenderar att man håller isär svavlets kretslopp i en aerob
och en anaerob del:

Aeroba förhållanden

* Cykelns reduktiva del utgörs av mikroorganismers och gröna växters assimilativa sulfat-
reduktion.

SO4
2" -> R-SH

* Efter nedbrytning av organiska reducerade svavelföreningar oxideras det mineral iserade
svavlet av aeroba svavelbakterier.

R-SH -> H2S - • (ev) S° -> SO4
2 '

(S2" o s " + 2e", syre kan vara elektronacceptor
S° + lVS-Ĉ  + H2O <» SO42- + 2H + , formler enligt Suzuki et al. 1981)

Anaeroba förhållanden

Under anaeroba förhållanden är svavelcykeln helt mikrobiell:

* Sulfat nyttjas som elektronacceptor vid dissimilatorisk svavelreduktion, och sulfid bildas.

SO42- ->• H2S

* Sulfid oxideras i ljus av fototrofa svavelbakterier

H2S -> (ev)S° -> SO4
2"

* H2S och S^ kan övergå i varandra

* Alternativt når H2S aerob miljö och oxideras där kemiskt eller biologiskt.

Mineralisering av biologiskt bundet svavel

änt

Svavel, kväve och fosfor följer vanligen samma mönster när de omsätts. Ett exempel på
detta är att alla tre ämnena frigörs (mineraliseras) från dött växtmaterial mycket långsam-
mare än om mineraliseringen skulle varit proportionell mot totala nedbrytningen (viktför-
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lusten). Vid nedbrytning av barrförna ackumuleras N, P och S under några månader till
något år, innan de börjar frigöras ur förnan (Staaf och Berg 1982).

Vid god tillgång på svavel påverkar svavelomsättningen i förnan sulfatflödena till mineral-
jorden, och därmed också katjonläckaget. Vid låg svaveltillgång utgör nedbrytningen av
forna en viktig svavelkälla för växtligheten (Homann och Cole 1990).

Vid mineralisering av organiskt bundet reducerat svavel i jord är slutprodukten H2S. Under
aeroba förhållanden omvandlas H2S till sulfat av kemoautotrofa organismer. I odlad åker-
jord ansamlas inga nämnvärda mängder av H2S. För skogsjord tycks det inte vara känt hur
omfattande och på vilket sätt oxidationen till sulfat sker. Man vet att omvandlingen av
ammonium till nitrat normalt går mycket långsamt i skogsmark av sur podsoltyp. Möjligen
är oxidationen av H2S begränsad på liknande sätt i barrskogsmark (Nömmik et al. 1984).

Både mikrober och markdjur bidrar till mineral iseringen. Närvaro av gråsuggearten
Oniscus ascellus ger snabbare mikrobiell svavelomsättning i bladförna och annat material i
förna-humusskiktet (David et al. 1987).

Mineralisering

Nömmik et al (1984) inkuberade 35S-cystein i skogsmarkprover. Tabellen visar hur mycket
av cysteinet som omvandlats till sulfat efter 8 veckor (medelvärde från 7 olika lokaler, två
olika metoder).

Behandling, markskikt

obehandlat

H

min. jord 0-5 cm

kalkat

H

min. jord 0-5 cm

% av cystein c

21; 30
53; 84

33; 51
51; 69

I slutet av försöksperioden var sulfatbildningen långsam, och förlängd försökstid gav inte
någon ytterligare sulfatbildning. Tänkbara förklaringar till att inte mer cystein omvandlades
till sulfat kan vara

* immobilisering av cystein-S i mikrob-biomassa
* immobilisering av cystein eller dess nedbytningsprodukter i humusen, genom reaktion

mellan -SH grupper och kinoner
* förluster av gasformiga S-föreningar
* metodfel

Mindre än 1 % av tillfört S återfanns i gasformiga föreningar.

Vid inkubering (20 °C, xh år) av 12 olika åkerjordar från Iowa, mineraliserades i genom-
snitt 7,8 % (intervall 3,5-13,3 %) av markens organiskt bundna svavel. Svavelmineralise-
ringen var långsammare när pH ökade (pH-intervall 4,6-7,7). pH-känsligheten var måttlig
vid 20 °C, och kraftig vid 35 °C (Tabatabai och Al-Khafaji 1980).

3%-metionin sattes till övre markskikten i en lövskog i North Carolina. Man observerade
både mineralisering och inkorporering i övrigt organiskt material:
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Markskikt

°1
°2
A ,

Mineraliserat S

lig/g. 12h

0,05
0,38
0,16

Inkorporerat S

fig/g, 12h

0,37
0.69
0,07

S in situ

»g/g

270

452

69

Referens

Fitzgerald et al

1988

Ackumulering av organiskt S dominerade i O-skikten, medan mineraliseringen övervägde i
Aj. Strickland et al. (1987) skattade Aj-horisontens kapacitet att mobilisera svavel till 12,9
kg S/ha-år.

I lövskog i staten New York var nettomineraliseringen i marken 14,2 kg S/ha-år. Denna
svavelmängd var högre än den årliga våtdepositionen (David et al. 1987).

Nedbrytning av barr och forna

Tabellen visar uppgifter på hur svavel frigörs ur barr och förna. * indikerar hyggesmiljö.

Lokal, förnaslag

Jädraös, tallbarr

Jädraås, bruna tallbarr

Arizoni, barrförna,

pontieroia pine

gröna barr, Pinus

radiata, Nya Zeeland

markkontakt

ej markkontakt

Douglas fir, barrforna,

nära Seattle

Förna. blad/barr Wisconsin

Pinus banksiana

Betula papynfera

Populus tremuloides

Quercus ellipsoidalis

Pinus resinosa

tid

4

0,5

5
3

5,4

2

1
1

1

1

1
1

1

1

S kvar, % av

ursprungligt

3 3 '

140

60
70

57

ca 90

46
49

45

108
115
95

107

85

100

vikts för-

lust, %

25

44
39

36

18

35

35

29

23

34

Referens

Berg, Staaf 1983

Staaf, Berg 1982

Berg et al. 1991

Klemmedson 1992

Baker et al. 1989

Homann, Cole 1990

Bockheim et al.

1991

Bockheim,

Leide 1986

Joergensen,

Meyer 1990

Bokbladsförna, Göttingen

De första månaderna frigörs ofta svavel ur förnan. Som fallet är även för N och P,
immobiliseras senare S av mikroorganismer, så att mängden S som är bundet i förna ökar
en period under nedbrytningen, för att senare åter frigöras. Deponerat sulfat kan bidra till
höjda svavelhalter i förnan (Bockheim et al. 1991).

Utifrån uppgifter om årligt förnafall och mängd svavel i "forest floor" skattade Hurditch
och Charley (1982) svavlets "half-life" i förna i Eucalyptus-dominerade skogar i Australien
till mellan 0,7 och 1,7 år. Fallförnan innehöll i genomsnitt 32 % mindre svavel än de färs-
ka bladen, vilket tolkas som att en del svavel dras tillbaka in i grenarna före bladfällningen.

Följande tabell visar hur olika svavelfraktioner i förnan ändras under nedbrytning i fält:



43

Material

Douglar fir, barrförna

sulfat
lost. C-bundet S
olösl C-bundet S

olösl ester-S
Douglas fir, gröna barr
"högsvavelbarr"

sulfat
lösl. C-bundet S

olösl C-bundet S

olösl ester-S
Douglas fir, gröna barr

"légsvavelbarr"
sulfat

lösl. C-bundet S

olösl C-bundet S

olösl ester-S
Bokbladsförna,
Göttingen

total-S

sulfat-S

Initial halt,

mg S/g

0,58
0,22

0,35
0,07

1,9

0,21
1,23

0,12

0,50

0,11

0,85
0,07

1,4

0,7

Tid lår)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2
2

S kvar, % av ur-

sprunglig mängd

8,5

17
130

100

2,5

22

67

72

7.6

28

93

114

100

126

Referens

Homann,

Cole, 1990

Homann,

Cole, 1990

Homann,

Cole, 1990

Joergensen,
Meyer 1990

I Homann & Coles (1990) material förlorades huvudsakligen lösliga svavelfraktioner under
första nedbrytningsåret. Därefter finns mest olösligt svavel kvar i barren. Försök i labmiljö
indikerade art förluster av lösligt svavel beror på utlakning (Homann och Cole 1990).
Baker et al. (1989) påvisade dock ingen signifikant svavelförlust från gröna P. radiata-baxx
vid utlakning i labmiljö. Homann och Cole (1990) menar att lösligt C-bundet S frigörs vid
förnanedbrytning om koncentrationen är hög, men ackumuleras i förnan om initiala
koncentrationen är låg.

Nedbrytning av kvistar, grenar och ved

Tabellen visar uppgifter på hur svavel frigörs ur grövre forna i hyggesmiljö.

Lokal, fömaslag

Jädraås, tallgrenar

Jädraés, avverknings-

rester inkl barr

tid lår)

4

4

kvarvarande S, % av

ursprunglig mängd

76

57

Referens

Berg, Staaf 1983

Sammantaget kan sägas att det är svårt att hitta data som säkert illustrerar nedbrytning av
olösligt organiskt svavel ur trädbiomassa. Många nedbrytningsdata kan lika gärna tolkas
som utlakning av lösligt svavel, som mineralisering.
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Svavelförråd och ackumulation av svavel

Adsorption

Sulfat adsorberas bättre i mineraljorden om pH är lågt. Om nitrifikationen under hyggesfa-
sen leder till att pH sänks, ökar (förmodligen övergående ökning) sulfatadsorptionen. När
effekterna av sur nederbörd utvärderas borde effekterna av lågt pH på sulfatbudgeten också
tas med i beräkningen (Mitchell et al. 1989).

När markkolonner vattnades med sulfathaltig krondroppslösning under ett år, var sulfat-
adsorption i B-horisonten den dominerande processen för sulfatretention i podsoljord
(David et al. 1991).

Ackumulering i marken

I försök i Jädraås (mager tallskog, Gästrikland) behandlades mark med 32 resp 96 kg S/ha,
i form av svavelsyra. Efter tre år återfanns 61 resp 71 % av tillfört ^S i marken, mest i B-
horisonten (Nömmik et al. 1984). Man kan förmoda att starkt svaveldrabbade skogar inte
binder tillfört sulfat lika effektivt. I Farabol, Blekinge, återfanns mellan 10-30 % av svavel
som tillförts (600-1200 kg S°/ha under 12 år) i marken ned till 40 cm, 3 år efter sista
behandlingen (Andersson et al. 1994a).

Nettobildning av kolbundet organiskt svavel kan vara en viktig del i den långsiktiga upplag-
ringen av svavel i podsolmark. Men det behövs ytterligare kunskap om hur dessa svavel-
föreningar omsätts för att man ska kunna förstå deras långsiktiga roll (Dhamala et al.
1990).

Sulfat inkorporeras som organisk svavel, mest i förna-humusskikten, vilket bidrar till acku-
mulering av svavel i marken (Fitzgerald et al. 1983). Nedbrytningen av organiska svavel-
föreningar tycks ske med en hastighet som inte påverkas av sulfatförekomst eller bildning
av organiskt svavel. Däremot medför hög sulfattillförsel att bildningen av organiskt svavel
sker snabbare, vilket medför nettoackumulation av organiskt svavel (Autry och Fitzgerald
1991). Utifrån förekomst och omsättning av olika svavelfraktioner i olika markskikt i 18
nordamerikanska skogar, bedömer Autry et al. (1990) att bildningen av organiskt svavel är
den viktigaste mekanismen för svavelretention i skogsmark.

Nettoackumulationen av organiskt svavel i mineraljorden skattades till 0,52 kg S/ha-år i
blandskog (mest löv) i Hubbard Brook, New Hampshire (Mitchell et al. 1989).

I North Carolina hade undersökta skogar av tall (Pinus strobus) och lövträd relativt lika
potential för svavelretention, vilket tolkades som att svavelomsättning inte påverkas särskilt
starkt av t ex trädslag (Watwood och Fitzgerald 1988).

Tallskog {Pinus taeda, 20 årig) i staten New York hade flera gånger lägre kapacitet att
adsorbera sulfat eller bilda organiskt svavel, jämfört med lövskog i N Carolina. Samtidigt
var mobiliseringen av organiskt svavel hög, likaså läckagerisken. Denna tallskog hade
alltså låg kapacitet att ackumulera svavel (Watwood et al. 1988).

Uti åkning

Utifrån lakningsförsök med podsol-mineraljord i labmiljö konstaterar Dhamala et al. (1990)
att adsorption/desorption och mineralisering av sulfatester är två processer som är avgö-
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rande för sulfatutlakningen. Sänkt pH på grund av nitrifikation medförde ökad adsorption
och minskad utlakning av sulfat så länge pH-sänkningen höll i sig.

Inverkan av avverkning

Tre år efter avverkning av blandskog i Hubbard Brook, New Hampshire, noterades
följande förändringar (Mitchell et al. 1989):

ökad sulfathalt i E-horisonten (från 0,7 till 3,2 kg S/ha)
minskad total-S-halt i E-horisonten
minskad halt sulfatester i E-horisonten
ökad sulfathalt i övre B-horisonten (från 2,7 till 5,0 kg S/ha)
minskad halt sulfatester i mellersta B-horisonten
minskad halt C-bundet S i nedre B-horisonten

Ökad nitrifikation efter avverkning medförde lägre pH, och därmed ökad kapacitet att
adsorbera sulfat i mineraljord. Sulfatutlakningen var sänkt under perioden 1-3 år efter
avverkning, och återgick sedan till "normal", vilket suifatadsorptionen sannolikt också
gjorde. Svavelhalten i de organiska markskikten ändrades ej påtagligt av avverkningen.
Ändringen i markens totala svavelmängd var inte heller nämnvärd. (Mitchell et al. 1989).

Det är oklart om det adsorberade sulfatet frigjordes som lösligt sulfat eller omvandlades till
organiskt svavel sedan pH återställts, men bildning av organiskt svavel föreföll troligt
(Mitchell et al. 1989).

Vad händer med svavlet i avverkningsresterna på lång sikt?

Avverkningsrester (dubbelt lager) av tall i Jädraås innehöll 14,2 kg S/ha. Tabellen visar
hur S-mängden i "forest floor" ökade där riset lämnats kvar.

Markskikt

mossor, lavar

forna

humus

totalt

mossor, lavar

forna

humus

totalt

ér efter

avverkning

1,5

1,5

1,5

1,5
5
5
5
5

Mängd S,

med ris

0,6

15,2

36

52

0,3

8,4

30

39

kg/ha

utan ris

0,7

7,7

25
34

0,8
5,7

26
32

Referens

Berg, Staaf 1983

Berg, Staaf 1983

Skillnaden i svavelmängder i "forest floor" mellan leden "med ris" och "utan ris"
motsvarade efter 5 år hälften av risets svavel.

Omsättningen av biomassa-svavel och pH

Den mikrobiella (dissimilatoriska) reduktionen av sulfat till svavelväte konsumerar protoner
och höjer alltså pH (Zinder och Broek 1978). En process i omvänd riktning borde vara
försurande.
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Den mikrobiella oxidationen av pyrit är starkt försurande:

FeS2 + H2O + 3^02 » FeSO4 + H2SO4 (Grant och Long 1985).

Men i denna reaktion ingick inte något "surt1* väte i utgångsmaterialen.

Oxidationen av H2S skulle i princip kunna skrivas H2S + 2O2 <=> H2SO4. Samma
mängd protoner ingår före och efter. Men svavelsyrans protoner är "surare":

Svavelsyrans pKa = -3
Vätesulfatjonens pKa = 1,99
Svavelvätets pKa = 6,88
Vätesulfidjonens pKa = 14,15 (Hägg 1969)

Svavelväte är alltså inte försurande i skogsmark, medan svavelsyran är det. I så fall är
oxidationen av svavelväte försurande.

Förnanedbrytning anses följa följande schema (Mitchell och Fuller 1988):

1. Förnan finfördelas
2. Finfördelad förna -> humus + katjoner
3. Humus -> fulvosyror + NH 4

+ + SO4
2" + H + + CO2

4. Fulvosyror -» CO2 + NH4+ + SO4
2" + H +

Formlerna är inte balanserade, men skulle kunna utläsas som att protoner frigörs vid
humusnedbrytning och oxidation av bl a svavel.

Immobilisering, dvs bildning av kolbundet S konsumerar protoner, medan mineralisering
av kolbundet S frigör H+ (Fuller at al. 1986).

David et al. (1987) resonerar att omsättning av reducerade S-föreningar torde ändra mar-
kens syra-bas-kemi, särskilt i samband med perioder med vattenmättad mark. Sulfat kan
reduceras till sulfid, som fälls som FeS och oxideras igen när marken torkar. Båda reak-
tionerna involverar protonöverföringar som kan påverka mark-pH. Men det är ändå oklart i
vilken utsträckning reducerat svavel verkligen oxideras till sulfat i skogsmark.

Aska och kalk

Det kan bli aktuellt att sprida kalk på skogsmark för att motverka förurning (Lindström et
al. 1993), och aska för att kompensera för mineralförluster efter helträdsuttag (Rosén
1991).

Valeur och Nilsson (1993) studerade mårprover från ett fältförsök (Hasslöv), som tillförts
dolomit 6 år tidigare. Led med 8,8 ton dolomit/ha uppvisade 2 enheter högre pH, lägre
netto-S-mineralisering, högre läckage av organiskt S, och lägre kvot C/S i perkolatets
organiska fraktion, jämfört med okalkade led. Den kalkade humusen hade högst mikrobiell
aktivitet. Sannolikt immobiliserades mer sulfat till organiskt bundet svavel, på biologisk
väg, i den kalkade mårhumusen. Kalkgivan var här betydligt högre än den giva på 3 ton/ha
som diskuteras för skyddskalkning i sydsvensk skog. Men senare provtagning visade att led
med 1,6-3,5 ton dolomit/ha hade lika hög minskning (ca 40 %) av C/S-kvoten (eluerad
organisk fraktion) som den höga kalkgivan (Andersson et al. 1994b).



47

Om aska och kalk höjer pH i mineraljorden borde tillförsel av aska eller kalk leda till sänkt
sulfatretention.

TACK

Jag vill tacka prof. Ingvar Nilsson, Sveriges Lantbruksuniversitet, för granskning av
manuskriptet och för värdefulla kommentarer.

ORDLISTA

Aciditet

Aerob
Anaerob
AMP
ATP
CFB

Ccofaktor

Ekvivalenter

Elektronacceptor

Elektrondonator
Inunobilisering

Markhorisonter

Metionin
Mineralisering

Nitrifikation

Se "markhonsonter"
Anger markens syra/bas-status. Hög aciditet innebär bl a lågt pH
och låg basmättnadsgrad
syre finns tillgängligt
syrefritt
Adenosinmonofosfat
Adenosintrifosfat, cellernas "energivaluta"'
Cirkulerande fluidiserad bädd
Organiska molekyler som är kopplade till enzymer och avgör
dessas funktion
Mol laddningar. T ex är 1 mol H + = 1 ekvivalent, medan 1 mol
Ca2 + = 2 ekvivalenter
Ämne som tar emot elektroner när annat ämne oxideras, t ex i
cellandningen, då syre vanligen är elektronacceptor
Ämne som avger elektroner när annat ämne reduceras
Vanligen avses att mikroorganismer tar upp ett oorganiskt
näringsämne och binder, immobiliserar det i organisk form i sin
biomassa.
De olika markskikten har olika benämningar, som kan variera
mellan olika länder:
L, Föma.
F, Fönnultningslager.
H, Humusskikt.
O,, Oe, Oa Alternativa beteckningar som anger organiska

markskikt med ökande nedbrytningsgrad
F * Oj/Oe; H * Oe/Oa

A Mineraljord med hög halt organiskt material.
I mulljordar.

E Utlakningsskikt, blekjord. Överst i mineraljorden.
I podsoljordar.

B Mineraljord
C Opåverkad mineraljord
Svavelhaltig aminosyra
Nedbrytning av organiska föreningar till oorganiska. T ex att
organiskt bundet svavel frigörs som oorganiskt S.
Mikrobiell oxidation av ammonium till nitrat. Processen kräver
syre och genererar H+.
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