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Rubrik
Skogsbränsle och kolbalanser

Sammanfattning

Skogsbränsle, dvs grenar och toppar som blir över efter skogsavverkning, anses inte
ge något nettotillskott av koldioxid till atmosfären. För att om möjligt verifiera detta
synsätt genomfördes en litteraturgenomgång över olika kolflöden som hör samman
med skogsbränsle.

Grenar och barr som inte tas tillvara som bränsle bryts ändå med tiden ned till kol-
dioxid. Gröna barr som lämnas på markytan bryts ned till hälften på ca tre år, men i
senare stadier går nedbrytningen långsamt och tycks ibland stagnera, så länge barren
förblir ostörda. Nedbrytningen av de sista 20-30 procenten barrbiomassa är inte
dokumenterad för dessa förhållanden.

Gren- och stamved bryts i enstaka fall ned till 60-80 % redan inom 5-6 år, men ned-
brytningshastigheten varierar kraftigt. Ett fåtal befintliga data antyder att grenar och
stammar bryts ned nästan fullständigt på 60-70 år, i några fall tidigare.

Ligninet är den komponent i barr och ved som är mest resistent mot nedbrytning.
Hög kvävehalt, för låg eller hög temperatur, för mycket eller för lite fukt, är fak-
torer som begränsar nedbrytningen. Nedbrytningen gynnas av optimal temperatur
och fukt, markkontakt och markdjur. Material som myllas ned vid markberedning
bryts ned betydligt snabbare än material som ligger på markytan.

Avverkningsrester som lämnas kvar på marken utgör ett stort momentant tillskott till
markens förråd av organiskt material, men efter ett antal år är skillnaden i mark-
organiskt material liten mellan mark där bränsle tagits ut och mark där hyggesrester
lämnats kvar. I tidsperspektivet en hel skogsgeneration utgör avverkningsrester en-
dast en liten del (kanske runt 8-10 % i en sydsvensk granskog) av den totala tillför-
seln av trädföma. Högt kvävenedfall, brandbekämpning, och effektivt skogsbruk är
faktorer som bidrar till att förrådet av markorganiskt material ökar.



Kalhuggning (då markens humusskikt bryts ned fortare), markbereding och brand
leder till att även till synes svåmedbrytbara trädrester till stor del omvandlas till
koldioxid. Därför förefaller det vara en god approximation att betrakta skogsbränsle
som ett koldixidneutralt bränsle på längre sikt.

Vid en jämförelse med andra biobränslen och fossila bränslen framstår skogsbräns-
le, tillsammans med Salix, som bränslen vars produktion, transport och beredning
för med sig mycket lite extra utsläpp av koldioxid eller andra växthusgaser.
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Title
Forest fuel and carbon balances

Summary

Forest fuel. i.e.. branches and tops that remain after felling, are not considered to give a
net surplus of carbon dioxide to the atmosphere. In order to, if possible, verify this
theory a survey was made of the literature concerning different carbon flows related to
forest fuel.

Branches and needles that are not utilised as fuel nonetheless eventually become
decomposed to carbon dioxide. Green needles left on the ground are decomposed to
50% in about three years but in later stages the decomposition is slower and sometimes
appears to stagnate, provided that the needles remain undisturbed. Decomposition of
the last 20-30% of the needle biomass is not documented for these conditions.

Branches and stemwood are broken down in occasional cases to 60-80% already within
5-6 years but the decomposition rate varies strongly. A small amount of existing data
suggest that branches and stems are broken down almost completely within 60-70
years, and earlier in some cases.

Lignin is the component in needles and wood that is the most resistent to
decomposition. High nitrogen content, too high or too low temperature, and too much
or too little moisture are factors that limit decomposition. Decomposition is favoured by
optimal temperature and moisture, ground contact and ground animals. Material that is
mulched during soil preparation is decomposed considerably faster than material that
lies on the soil surface.

Felling residues that are left on the soil are a large momentary addition to the soil's
reserves of organic material but after a number of years the difference in soil organic
material is small between places where fuel has been removed and places where felling
residues have been left. Within the time perspective of an entire forest generation, the
felling residues only comprise a minor part (perhaps around 8-10% in a south Swedish



spruce forest) of the total supply of tree litter. High nitrogen deposition, fire control and
effective forestry are factors that contribute to the increases in the reserves of soil
organic material.

Clear-felling (when the soil's layer of humus is broken down faster), soil preparation
and fires lead to even apparently difficultly decomposable tree residues largely being
converted into carbon dioxide. Thus, it appears to be a good approximation to consider
the forest fuel as being a neutral fuel as regards carbon dioxide in a ionger perspective.

In a comparison with other biofuels and fossil fuels, forest fuel appears, together with
Salix. to be the fuel that results in very little extra discharge of carbon dioxide or other
greenhouse gases during its production, transport and processing.



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 ar
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 kolbalanser.

Vattenfall oktober 1994

Karin Widegren-Dafgård
Vattenfall AB
Projekt Bioenergi
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INLEDNING

Bakgrund

Bioenergin anses vara neutral med avseende på koldioxid, dvs den ger inget netto-
tillskott av koldioxid till atmosfären. Ofta motiveras detta med att trädens kol
nyligen tagits upp ur atmosfären, och att den COo som avges vid förbränning av
biomassa snart tas upp av växtligheten igen. Detta synsätt är dock lite för förenklat.
Växterna gör t ex ingen skillnad mellan CO2 med fossilt resp biologiskt utsprung.

För förståelse av biobränslenas roll med avseende på växthusgaser behöver bl a
följande frågor besvaras:

• Hur påverkas CO2-flöden/hf/t atmosfären (trädtillväxt, t ex)?
• Hur påverkas CO2-flöden till atmosfären, vid bränning i stället för naturlig

nedbrytning av biomassa?
• Vilken fossil hjälpenergi krävs för produktion och transport av bränslet?

Energigrödor som Salix m fl odlas främst i syfte att ge bränsle. För dessa grödor är
det rimligt att låta CO2-utsläppen vid förbränningen balanseras av motsvarande
CO2-bindning vid grödans tillväxt. Men det är inte självklart att samma resonemang
kan föras för avverkningsrester (grenar och toppar) från skogen, som fn är den
största bränslepotentialen. Det är viktigt att förstå vad skogsbränsleuttaget betyder
för skogens kolbalanser.

Avverkningsrester och koldioxidbalanser.

Skogsträden växer och binder CO2 i en takt som till största delen inte är kopplad till
om biobränsle används eller ej. Awerkningrester är en biprodukt från skogsbruket.
I vanliga fall lämnas de kvar i skogen (som bunden CCh) sedan stamveden skördats.
Alternativt kan de nyttjas som bränsle. För avverkningsrester kan man resonera:

Vid bränning omvandlas bränslet till CO2. Om avverkningsresterna i stället får
ligga kvar i skogen, bryts de ändå ned till CO2 inom kort. Förbränningen tillför inte
mer CO2 till atmosfären än vad som ändå skulle ha tillförts, men CO2-tillförseln
sker tidigare. Sett i måttligt långt tidsperspektiv är nettotillförseln av koldioxid lika
med noll vid utnyttjande av avverkningsrester som bränsle.

En förutsättning för att resonemanget ska vara riktigt är att avverkningsresterna
fullständigt omvandlas till koldioxid inom överskådlig tid. Det finns åtminstone två
tänkbara invändningar:

• Den naturliga nedbrytningen kanske går så långsamt att det endast är i ett
mycket långt tidperspektiv som biobränslen i form av avverkningsrester kan
anses vara CO2-neutrala.



• Grenar och barr kanske lämnar en svåmedbrytbar rest som "aldrig" bryts ned
utan lagras långsiktigt i marken. I så fall innebär bränning av ris att den del av
bränslet som, om riset fått ligga kvar på marken, långsiktigt skulle ha
inkorporerats med markens kolförråd, bör betraktas som en netto-CCb-källa.
Därmed skulle avverkningsrester vara ett bränsle som inte är CO2-neutralt till
100 %, utan kanske endast till 70-90-99 %, beroende på hur stor del av-
bränslet som "aldrig" skulle ha omvandlats till CCb vid naturlig nedbrytning.

Kunskap om nedbrytningsförloppet hos grenar och barr behövs alltså för att man
bättre än nu ska kunna bedöma deras betydelse för koldioxidbalansen. Sådan
kunskap har också stor betydelse för synen på skogsmarken som långsiktig
kolsänka.

Vid antagandet att avverkningsrester bryts ned på 20 år skulle nettoutsläppen av
koldioxid från avverkningsrester resp olja vid fortfarig årlig bränning av 1 TWh
bränsle vara (Eriksson och Hallsby 1992):

Ackumulerad nettoemission av CO2. Mton C
År efter "start"

20
100
300
500

A werkningsrester

1,0
1,0
1.0
1,0

Olja

1,6
8,0

24
40

I det mycket korta perspektivet är skillnaden i CO2 emission mellan olja och
skogsbränsle inte anmärkningsvärt stor, medan den blir mycket stor i det långa
perspektivet. Felaktigheter i antaganden som rör omsättningen av organiskt material
i skogen får främst genomslag i koldioxidbedömningar för ett kort tidsperspektiv.
Slutsatser som rör det långa tidsperspektivet påverkas knappast. Störst vikt bör
läggas vid långtidsperspektivet (Eriksson och Hallsby 1992).

Eriksson och Hallsby (1992) bygger resonemanget på antaganden om förloppen för
avverkningsresternas naturliga nedbrytning. Men det behövs mer exakt kunskap om
avverkningsresternas nedbrytningsförlopp för att man bättre än nu ska kunna
bedöma deras betydelse för koldioxidbalansen på kort och medellång sikt. På
liknande sätt kan kunskap om övrig fömas nedbrytningsförlopp göra det möjligt att
bedöma skogsmarkens potential som långsiktig kolsänka.

Avverkningsrester och humus

Avverkningsrester utgör också, tillsammans med övrigt dött växt- och djurmaterial,
ett viktigt tillskott av organiskt material till marken. Detta material bryts långsamt
ned och bildar humus, som har stor betydelse för markens förmåga att leverera
näring och binda vatten, och alltså även för skogsproduktionen.



Syfte

Syftet med denna rapport är i första hand att ställa samman och utvärdera uppgifter
om nedbrytning av organiskt material, särskilt trädrester, i skogsekosystem. Detta
görs för att ge underlag för bedömningar av skogsbränslets roll i kolkretsloppet, och
även för markens humustillstånd. Översiktligt berörs också skogsbränsleuttagets
inverkan på framtida trädtillväxt (CC>2-upptag), samt olika bränslens emissioner av
växthusgaser när även produktion och transport räknas in.

Denna rapport

Denna rapport är en litteratursammanställning. I huvudsak har originalarbeten
nyttjats. Några referenser är i sin tur litteratur-eller försökssammanställningar (ex
Reurslag och Berg 1993, Sinclair et al. 1992). De senare innehåller ett stort antal
originalreferenser som inte återges här.

Rapporten består av två delar: Del I är huvuddelen och ska kunna läsas fristående.
Den innehåller inledning, sammandrag av litteraturgenomgång, diskussion och slut-
satser. Del II är den egentliga litteratursammanställningen och innehåller mer detalj-
information samt referenser. Litteraturgenomgången koncentreras på uppgifter om
nedbrytning av trädbiomassa, och om skogens olika kol förråd. Övrig information
om delar av globala kolkretsloppet berörs endast flyktigt.



SAMMANDRAG AV LITTERATURGENOMGÅNG

KOL I SKOGEN - FLÖDEN OCH POOLER

Kol i svenska skogsekosystem

I tempererade skogar utgör trädbiomassan ovan jord i genomsnitt 45 % av systemets
organiska förråd. I nordliga skogar är mer organiskt material bundet i marken, och
endast ca 20 % av systemens organiska substans återfinns i träd ovan jord. Fömafal-
let är ett viktigt tillskott till markens kol förråd. Uppgifter om fömafall från svenska
skogar ligger inom intervallet 1-6 ton/ha år. Markens föma-humusskikt innehåller
stora mängder organiskt material. Få uppgifter ger intervallet 18-78 ton/ha, i svens-
ka skogar. Dessutom finns mycket organiskt material i mineraljorden.

Tabellen visar några uppgifter om mängd trädbiomassa (ton ts/ha) i olika skogar.

Träd. lokal

tall, Jädraäs
tall + gran 120 år. Kosta
gran 85 år Skåne
gran 70 år Halland
gran 120 år G län
Skogaby, gran 25 år
Farabol, gran 70 år
gran, tall, vid gallring:
prognos grenar, S. Sverige

slutavverkning
s:a gallringar

Träd ovan jord

107
210
190
308
110
207

Grenar + barr
(eller avverkningsrester)

33
27,2
42,2
38
50
40
51,6
5-12

35-47
16-20

Vid slutawerkning är mängden avverkningsrester runt 30-50 ton/ha. Vid helträds-
uttag tas i praktiken högst 75 % av denna biomassa ut, dvs ca 22-37 ton/ha. Det
motsvarar ca 11-18 ton kol, eller 110-180 MWh (kalorimetriskt värmevärde). Vid
bränning omvandlas i stort sett allt bränslekol till koldioxid. Dessutom finns en an-
senlig mängd avverkningsrester även vid gallring. Se kartorna nedan.



Kartorna visar totala väntade produktionen av grenar och barr vid slutavverkning
plus gallringar, ton rs/ha. Från vänster 25, 50 resp 75 %-ilen. Källa: Ståndorts-
karteringen, Sveriges Lantbruksuniversitet.

KOLOMSÄTTNING I SKOGSEKOSYSTEM

Kolomsättning i marken - introduktion

Föma och humus

Forna består av dött organiskt material, både från växter och djur. Barr, rötter,
grenar är viktiga förnamaterial.

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



Humuslagret består av olika horisonter med olika struktur och sammansättning.
Utifrån egenskaperna hos dessa horisonter kan ett antal humusformer urskiljas. I
mark med humusformen "mår" dominerar det sk F-skiktet med visuellt urskiljbara
förnarester. I mark med humusformen "moder" dominerar H-skiktet, med omvand-
lad organisk substans. I mulljord är det organiska materialet aggregerat och upp-
blandat med mineraljord (Olsson 1986).

Humus består delvis av komplicerade aromatiska föreningar och är mycket resistent
mot nedbrytning, med "half-lives" från tiotals (i intensivt odlad jord) till tusentals
(djupt i mineraljorden, vissa jordar) år. Det är inte klarlagt hur humusämnena
bildas, men det har föreslagits att viss bildning sker i markdjurens matsmältning
(Tamm 1991).

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

Förnakemi och nedbrytning

Förnakemi

Ved och barr innehåller polymerer som cellulosa, hemicellulosa och lignin, samt
näringsämnen och lösliga organiska ämnen. Polymerema står för den klart
övervägande delen av biomassan.

Cellulosa är långa, delvis kristallina polymerer av glukos. Hemicellulosa är en mer
varierad sockerpolymer. Lignin är en oregebunden tredimentionell aromatisk
polymer. Man brukar likna veden vid armerad betong, där cellulosan motsvarar
armeringen och ligninet själva betongen.

Generellt är färska barr mer näringsrika än bruna barr, och ofta är granbarr mer
näringsrika än tallbarr.

Nedbrytning av forna och avverkningsrester

Nedbrytningshastigheten är högst i början för att senare avta. Kväverika förnor
(blad och gröna barr) bryts ned snabbt i början, men i senare stadier klart långsam-
mare än kvävefattigt material (bruna barr), så att kvävefattig föma bryts ned mest
på lite längre sikt. Hög kvävehalt sammanfaller med långsam ligninnedbrytning.

De första åren bryts ligninet ned saktare än övriga barrkomponenter, och ökar
därför i relativ koncentration. Senare bryts ligninet och totala förnamaterialet ned
med samma hastighet. En hög ligninhalt bidrar till att nedbrytningen bromsas i sena
nedbrytningsstadier



Figur 1 visar nedbrytningsdata för gröna och bruna (döda) barr. Befintliga data
räcker inte till för att ange tiden för "fullständig" nedbrytning av barr. Extrapolering
av nedbrytningsdata från barr som ligger relativt ostörda (ej hygge, brand, mark-
beredning, begränsat med markdjur) antyder att nedbrytningen stagnerar efter några
år, möjligen asymptotiskt.

Nedbrytning av gröna och bruna barr
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Figur 1. Nedbrytningsdata för gröna och bruna barr av tall och gran (svenska
försök). Både gödslade och ogödslade bestånd, alla ståndortstyper.

Figurerna 2 och 3 visar nedbrytning av grövre föma (kvist, gren, stam, bark), av
olika trädslag, i vitt skilda skogar. I enstaka fall bryts vedartat material ned till 60-
80 % redan inom 5-6 år, men nedbrytningshastigeten varierar kraftigt. Figur 3
inbjuder till slutsatsen att grenar och stammar bryts ned nästan fullständigt på 60 -
70 år, i några fall tidigare. Osäkerheten i materialet är dock mycket stor.
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Nedbrytning av grövre forna
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Figur 2. Nedbrytning av kvistar, grenar, flisad ved, bark och stammar. Olika
trädslag, i huvudsak från studier utanför Skandinavien.
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Figur 3. Nedbrytning av grövre forna, längre tidsserier.
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Man har även försökt beskriva nedbrytningsförloppet matematiskt och extrapolerat
till t ex 50 - 90 - 99 % viktsförlust. Figur 4 visar ett antal fall där tiden för nedbryt-
ning av olika slag av grövre forna har beräknats.

Beräknad tid för nedbrytning av trädbiomassa

180 -r
I
I

160 -r

140 -f
I

120 +

« 100 -
2

< 80 -

60 -

40 --
20 -

n n n n n fl fl

Olika fall

D 50 % viktsförlust B 90 % viktsförlust H 99 % viktsförlust

Figur 4. Beräknad tid för nedbrytning av grövre trådbiomassa (grenar, stamved,
bark och avverkningsrester), till 50, 90 resp. 99 % viktsförlust. X-axeln represen-
terar olika fall, med olika slags trädbiomassa.

De fyra "långsammaste" materialen i Figur 4, för 50 % viktsförlust, var grova
stammar av Douglasgran. I övrigt beräknades "halveringstiden" för trädbiomassan
ofta till mellan 10 och 60 år.

Allmänt om nedbrytning

Nedbrytning av bl a avverkningsrester antas följa förloppet Qt = Qoe*kt- där Q står
för materialets vikt eller densitet vid tiden 0 eller t. Verkligheten är dock mer kom-
plicerad. Veden består av olika komponenter, som har olika lätt att brytas ned.
Dessa bryts ned i olika takt, utifrån sina "individuella" k-värden. Initialt bestäms
rötförloppet mest av de lättnedbrutna komponenterna. Ju längre nedbrytningen
fortskrider, desto mer domineras den av den mest rötresistenta komponentens, lig-
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ninets. k-värde. Och ju snabbare nedbrytningen går i början, desto mer kommer
förnaresten att domineras av svårnedbrutet lignin.

Faktorer som påverkar nedbrytningen

Klimat

De flesta vednedbrytande svampar växer bäst mellan 25 och 30 °C. Vednedbrytning
hämmas både av låg och hög fukthalt. Nedbrytningen gynnas av kontakt med fuktig
mark. Grenved håller hög och jämn fukthalt under vinterhalvåret, medan fukthalten
kan fluktuera starkt under sommaren. Kalla vintrar och låg nederbörd leder till
mycket långsam nedbrytning.

Syre

Vedlevande svampar kräver syre men är toleranta mot låga syrehalter. Men syre är
viktigt för ligninnedbrytningen. I blöt ved är risken för syrebrist hög.

Kväve

I sena nedbrytningsstadier går nedbrytningen av kväverik forna betydligt trögare
jämfört med kvävefattig forna. Man har observerat ökad ligninkoncentration i barr
efter kvävegödsling. Ligninnedbrytningen går saktare i en kväverik miljö. I kväve-
gödslade bestånd går nedbrytningen av forna och humus långsammare än i ogöds-
lade. Detta skulle kunna bero på att kväve tillsammans med humus ger svårned-
brytbara föreningar, eller att kväve motverkar bildning av nedbrytande enzym.
Effekten kvarstår minst 11 år efter gödsling.

Substratkvalitet

Olika trädslag bryts ned olika snabbt. Lövträd har vidare och mer "lättillgängliga"
vedceller än barrträd, vilket underlättar inväxt av svampmycel.

Lignin är den mest rötresistenta vedkomponenten. En hög ligninhalt leder till lång-
sammare nedbrytning. Barrträd innehåller 26-34 % lignin, medan lövträd har inter-
vallet 16-32 % lignin.

Kärnveden i vissa trädslag, t ex Thuja, innehåller ämnen som fungerar som effek-
tiva rötskyddsmedel. Likaså är det känt att tallens kärnved är relativt rötresistent.
Men "rötskyddseffekten" avtar med tiden.

Dimensioner

Förutsatt att övriga egenskaper är lika, rötas grov ved saktare än klen. Det tar
längre tid för nedbrytande organismer att kolonisera grov ved. Grova stammar har
också större andel kärna, vilket påverkar nedbrytningen hos trädslag som har
rötskyddande extraktivämnen i kärnveden.
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Å andra sidan är det vanligt att grövre grenar bryts ned snabbare är tunn grenved.
Förändringar i yttre veden synes öka motståndet mot nedbrytning, och dessutom
bibehålls fukt- och temperaturförhållanden som gynnar röta bättre i de inre delarna
av grova grenar. Grenved har högre densitet och tätare cellstruktur än stamved,
vilket ger långsammare nedbrytning.

Markdjur

Markdjur gnager och exponerar nya ytor för mikrobiell attack. I skog med aktiv
markfauna kan man vänta att nedbrytningen går längre än där enbart mikroorga-
nismer verkar.

Hygget

Under hyggesfasens tidiga del ökar instrålningen och markytan torkar därför lätt ut.
Då går förnanedbrytningen saktare än inne i skogsbestånden. Detta gäller särskilt på
mager mark utan tät vegetation.

Markkontakt

Material som har god markkontakt håller en jämnare fuktighet än material med liten
markkontakt, och bryts ned betydligt snabbare.

Markberedning

Barr som myllas ned vid markberedning bryts ned snabbare (upp till 90 % på 4 år)
än barr som ligger på markytan (ca 50 % på 4 år).

Aska och kalk

Kalk ökar markens CO2*avgivning och bör i princip stimulera nedbrytning. I äldre
fältförsök med kalk har ingen entydig effekt påvisats, det finns fall både med ökade
och minskade humusförråd. Aska (som bör återföras till skogen så att mineralför-
rådet inte utarmas) påverkar sannolikt nedbrytningen i mindre utsträckning än kalk,
under förutsättning att den sprids i svårlöslig, långsamverkande form.

Avverkningsrester, humus och markens koliorråd

Tillförsel av organiskt material

Om man utgår från uppgifter om trädbiomassa i svenska skogar kan man göra föl-
jande grova generalisering: Under en 80-årsperiod tillförs en schablon-granskog i
södra Sverige ca 360 ton trädförna per hektar, inklusive avverkningsrester. Om
avverkningsrester tas ut minskar tillförseln med ca 8 % till 330 ton föma/ha. Sett
över en skogsgeneration påverkar bränsleuttaget inte tillförseln av organiskt material
till marken särskilt mycket.
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Inverkan av avverkningsrester på nedbrytningen

Fukthalten och vattenhållande förmågan minskar på helträdsutnyttjade hyggen. I
många fall medför avverkningsrester ett markklimat som gynnar nedbrytningen av
underliggande forna. Betydelsen av detta tycks vara störst då markvegetationen är
gles eller saknas. Färsk biomassa ger också ett tillskott av lösliga lättnedbrytbara
ämnen som stimulerar nedbrytningen av äldre svårncdbrytbart material. Det är svårt
att säga hur stor kvantitativ betydelse dessa effekter har för markens kolförråd.

Humus och kolförråd

Första åren efter avverkning finns det mycket mera organiskt material på och i mar-
ken om avverkningsresterna har lämnats kvar. Men efter något-några decennier är
skillnaden mellan att ta ut eller lämna kvar grenar och toppar mycket liten, vad
gäller mängd organiskt material i marken.

Kvävenedfall, gödsling, tät plantering och brandbekämpning bidrar till att mängden
organiskt material i marken ökar. Markberedning och dikning verkar i motsatt
riktning. Kalawerkning leder till ökad humusnedbrytning och tunnare humusskikt.

Trädtillväxt

Om avverkningsrester tas bort kan nästa generation gran (inte tall) komma att växa
något saktare de första åren, motsvarande 0,5-4,5 års förlängd omloppstid. Vid
sådan tillväxtnedsättning minskar hastigheten för skogens upptag av koldioxid. Detta
har begränsad betydelse för skogsbränslets CO2-budget, se nästa avsnitt. Skogens
totala kolförråd minskar inte heller om man dröjer med avverkningen några år.

Denna (begränsade) negativa effekt på skogens koldioxidupptag motverkas i södra
Sverige av det höga kvävenedfallet. Tillväxtnedsättning bör kunna undvikas helt,
eftersom man kan kompensationsgödsla, och dessutom plantera ett par år tidigare än
normalt efter hel trädsuttag.

Den boreala skogen binder för närvarande koldioxid, eftersom skogsvolymen ökar.
Men denna kolsänka väntas inte vara uthållig. Nedbrytning eller brand kommer att
balansera CO2-upptaget, och CO2-avgivning kan tom komma att överväga.
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KOLBALANSER FOR OLIKA BRÄNSLEN

Figur 5 skattar totala utsläppen av växthusgaser (omräknat till CO2-ekvivalenter) för
olika bränslen, vid förbränning, produktion (utvinning, odling), transport, bered-
ning. Biobränslena antas ha nettoemission = 0 av CO2 vid bränning.

Totala utsläpp av växthusgaser

450

400 ^

Bränslen

Kg C02/MWh bränsle,
netto

CO2-ekv., kg/MWh, vid D Sänkt skogstillväxt, kg
produktion mm C02/MWh

Beteckningar Bränslen
Gas Naturgas
Eol Lätt eldningsolja, "villaolja"
Eo5 Tung eldningsolja
Kol Kol
Grot Avverkningsrester (GRenar Och Toppar)
Salix Sa'ix, energiskog
Gräs Energigräs, rörflen
Pulver 1 Träpulver, pellets, briketter. Torkas med spillvärme
Pulver 2 Träpulver, pellets, briketter. Torkas med fossilvärme
Raps Rapsolja
Etanol 1 Etanol från spannmål, fossil processenergi
Etanol 2 Etanol från spannmål, process med spillvärme
Etanol 3 Etanol från skogsbränsle, fossil processenergi
Etanol 4 Etanol från skogsbränsle, process med spillvärme
(För odling av raps och spannmål har energitillförseln fördelats på grödans hela biomassa.)

Figur 5. Total emission av CO^ekvivalenter för olika bränslen (Anonym (1993).
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Vid denna typ av beräkningar är dei nödvändigt att göra vissa antaganden om förut-
sättningar. Figuren bör därför ses som ett exempel, snarare än som exakta data.
Några slutsatser kan ändå dras:

• Utsläppen av "extra" växthusgaser vid själva hanteringen av bränslena är
betydande för fossiu bränslen

• Skogsbränsle och Salix har mycket låga emissioner av växthusgaser även då ned-
satt skogstillväxt, odling, transport mm räknas in.

• Beroende på vilken råvara som används, och om spillvärme finns att tillgå, vari-
erar etanolens CC>2-utsläpp från mycket låga till lika höga som oljans. Etanol
från spannmål släpper ut mycket mer CO2 än etanol från skogsbränsle.

Lite tillspetsat kan man säga, att etanol ur vete, med fossilbränsle till destillationen
är ur CO2-synpunkt endast ett dyrt sätt att "grönfärga" oljan, och alltså ingen egent-
lig minskning av CO2-utsläppen.

DISKUSSION OCH SLUTSATSER

Diskussion

Utifrån nuvarande kunskap kan man konstatera:

• Många förnaslag, däribland tall-och granbarr, bryts ned relativt snabbt initialt,
men nedbrytningen stagnerar efter 2-3 år och synes lämna en svåmedbrytbar rest
(10-40 %) som "aldrig" bryts ned (baserat på 4-5-åriga försök med barren på
markytan, inne i skogsbestånd). Nedbrytningen stämmer överens med en asymp-
totisk funktion.

• Utifrån detta synsätt kan barrföma av tall och gran, inte betraktas som koldi-
oxidneutrala mer än t ex till ca 70 %. Detta synsätt kan dock inte tillämpas på
barr på hyggen som markbereds.

• Ved och barr innehåller samma kemiska komponenter, men ved bryts ned
saktare än barr. Det är oklart om vednedbrytningen avtar asymptotiskt i senare
stadier. Det är främst kväverik forna som har stor andel svåmedbrytbar rest.
Grenved, som utgör huvuddelen av bränslefraktionen, är kvävefattigare än barr
och skulle i så fall brytas ned i högre utsträckning (men långsammare) än barr.

• Försöksdata finns tillgängliga för 4-5 års nedbrytning (= 60-70 % nedbrytning).
Resonemang om fortsatt nedbrytning grundas på extrapolering ur en asymptotisk
funktion. Det finns många tänkbara möjligheter att nya processer inträder, så att



17

nedbrytningsfunktionen ändrar utseende.

• Det är osäkert om den "onedbrytbara rest" som återstår efter "avslutad" nedbryt-
ning kan betraktas som långsiktig kolsänka.

Ovanstående visar betydelsen av att kunna kvantitativt beskriva hela nedbrytnings-
förloppet, på lång sikt, för både grenar och barr.

Det är knappast rimligt att i bioenergins kolbudget relatera bränning av hyggesrester
till naturlig nedbrytning i långsiktigt ostörd miljö. I verkligheten inträffar olika slags
störningar. Kommande skogliga ingrepp som t ex markberedning kan väntas stimu-
lera nedbrytningen av avverkningsrester och gammal forna kraftigt. Gödsling, kalk-
ning och kanske återföring av aska bör också påverka nedbrytningen. Och skogs-
bränder förekommer trots allt. Dessutom förordas hyggesbränning i vissa skogs-
typer, av naturvårdsskäl.

Obesvarade frågor

Hur mycket bryts ett gammalt föma-humusskikt ned under hyggesfasen?
När det gäller att bedöma bränsleuttagets betydelse för skogens kolbalanser i
tidsperioder som sträcker sig över hyggesfasen in i nästa skogsgeneration, är då
data från fömanedbrytningsstudier i ostörd miljö relevanta?
Hur utbrett är/blir hyggesbränning som motiveras av t ex naturvårdsskäl?

Slutsatser

Trädbiomassa, främst barr, kan lämna en svårnedbruten rest som bidrar till ackumu-
lationen av kol i skogen. För att denna ackumulation ska vara en långsiktig kol-
sänka krävs bl a att

• nedbrytningen av markorganiskt material inte drastiskt ökar pga kalhuggning,
markberedning eller dikning

• skogsbränder kan förhindras
• förekomst av markdjur inte ändrar nedbrytningsförloppet
• inte ackumulationen av ett tjockt lager föma/humus stimulerar nedbrytningen av

de undre skikten av organiskt material

Om man tar hänsyn till de processer och händelser som leder till att nedbrytningen
av trädbiomassa (CO2-avgivningen) går längre än i renodlade nedbrytningsförsök,
bör man som godtagbar approximation kunna utgå ifrån att skogsbränsle (avverk-
ningsrester) på måttligt lång sikt inte ger något netto-utsläpp av koldioxid.

Skogsbränslets eventuella avvikelser från att vara "totalt CO2-fritt" är mycket små.
Detta gäller också då man tar hänsyn till hela kedjan produktion - transport - bered-
ning. Jämfört med fossila bränslen, men även med ett antal andra biobränslen,
framstår skogsbränsle här som synnerligen CO2-neutralt.
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BILAGA;

LITTERATURGENOMGÅNG MED KOMMENTARER

KOL I SKOGEN - FLÖDEN OCH POOLER

Kol i skogsekosystem

Allmänt

I litteraturen redovisas ofta mängd biomassa och organiskt material, snarare än mängd kol.
Följaktligen blir det mest sådana uppgifter i denna litteraturgenomgång. Alla viktangivelser
gäller torrsubstans. Som schablon kan man räkna med att ca hälften av trädbiomassan be-
står av kol.

I en sammanställning av uppgifter från skogsekosystem i många länder, mest tempererade
skogar, fann Cole och Rapp (1981) att trädbiomassan ovanjord i genomsnitt utgjorde 45 %
av systemets organiska förråd. I nordliga skogar, t ex i Alaska, återfanns 20 % av syste-
mens organiska substans i träd ovan jord. Sannolikt bidrog långsammare trädtillväxt och
nedbrytning till den annorlunda fördelningen av organiskt material i nordliga skogar.

Sedjo (1992) hänvisar till källor som ger följande uppgifter

a) 1 skogsekosystem av Douglasgran och hemlock i 'Pacific northwest' återfanns 25-30 %
av systemens kol i dött organiskt material. I unga bestånd är denna andel mycket lägre.

b) Kolet i de tempererade skogarna fördelas med 31 % i träden (hela), 59 % i marken, 9 %
i dött organiskt material ovan markytan, 1 % i levande övrig vegetation.

Marken

Förnafailet är ett viktigt tillskon till markens kolförråd. I grova drag kan barren sägas
utgöra hälften, ibland betydligt mer, av förnafailet. Ju bördigare skog desto högre är
förnafailet. Även beståndsålder och grundyta påverkar tillförseln av förna (Reurslag och
Berg 1993). Tabellen visar uppgifter på förnafall.

Lokal, trädslag

Hålebäck, Skåne:

al/björk 30 år

gran 70 år

bok 100 är

Jadraås, tall

förnafall inkl markveg

barrförna

totalt

Jädraas, tall

18 år

55 år

120 år

4 lokaler N Sverige

Förnafall. kg/ha-år

totalt

3 0 0 4 "
4 1 0 4 "
4 2 9 5 "

1 900

1 352

829
2 212

1 621

barr/löv

2 231
3 128
2 934

929

695
1 505

935

Referens

M-B Johansson, opubl

Berg, Staaf 1983

Bringhammar 1977
•

Reurslag, Berg 1993



tali 46-119 ar

3 lokaler centr. Svenge

tail 54-70 ar

3 lokaler S Svenge

taH 59-69 ar

Kongalund. Skåne

gran 60 år

Skogaby. Halland

gran ca 25 ar

13 tempererade barr-

skogar, genomsnitt

19

595-2 511 394-1 952 Berg et al. 1993b

2 957-5 281 1814-2 981

2 025-4 271 1 196-2 211

Nihlgard. cit. av

5 720 4 360 Cole. Rapp 1981

Nilsson 1993

1 800*

4 377 Cole. Rapp 1981

* - medelvärde för 3 ar. omräknat frän mängd kol

• • = exkl. större kvistar

Eriksson (1991) uppskattar att ärliga utlakningen av organiskt kol frän skogsmarken i
genomsnitt är ca 30 kg (intervall 10-50 kg) per hektar. Kolmängden motsvarar ca 60 kg
biomassa (intervall 20-100 kg).

Följande tabell visar uppgifter om mängd organiskt material i marken

Lokal, trädslag

markskikt

Härads. N Sverige, tall 129 är

forest floor

Garpenberg gran 129 ar forest floor

Jädraås. tallskog

forna

humus

totalt ned t 20 cm min.jord

13 svenska skogar

totalt ned t 20 cm min.jord

Vallåsen, Halland, förna-humus

tot ned t 50 cm min.jord

Hasslöv, Halland, förna-humus

tot ned t 30 cm min.jord

Kongalund, Skåne

gran 60 år, forest floor

England, tall, forna + humus

7ér
14 år

20 år

55 år

Organiskt material

kg/ha

25 293
56 647

6 950
19900
61 700

56 600-149 400
(median 83 200)*

78 000*
258 000*

52 000*

218 000*

18 500

16 982
9 875

26 370
45 011

Referens

Berget al. 1993a

Bringmark 1977

Reurslag. Berg 1993

Nilsson et al. 199X

Nihlgård, cit. av

Cole, Rapp 1981

Reurslag, Berg 1993

* = omräknat från mängd kol (mängd kol x 2)

Mängden organiskt material i marken ökar med beståndsåldern, ev också med nederbörden.
I mycket unga bestånd bidrar markfloran starkt till det organiska materialet. En stor del av
mängden organiskt material i marken återfinns i mineraljorden under de "organiska" skik-
ten (Reurslag och Berg 1993, Berg et al. 1993a).
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Träden

Tabellen nedan visar mängd och fördelning av trädbiomassa i svenska skogar.

rtftrtns

Lundmark

1986

TaM. gran. SO ar T26

Uppsala lan

Trad totalt

Stam

Grenar exkl årsskott

Barr + årsskott

Stubbar + röner

Kongalund gran SS år G24 Skåne

Träd totalt

Stam

Grenar exkl årsskott

Barr + årsskott

Stubbar + röner

Jädraas. tall

kvistar + barr

grenar

stam + bark

avverkningsrester

totalt

grenar

barr

Kosta, tall gran 120 år

stam + krona

grenar + barr

Fulltofta. Skåne, gran 85 år

stam + krona

grenar + barr

Tönnersjöheden, gran 70 år

stam + krona

grenar + barr

Öjaböke, G län, gran 120 år

stam + krona

grenar + barr

Farabol. Blekinge, gran G30 70år

stamved

bark

grenar + kvistar

barr

Skogsby, gran ca 25 år

stam

grenar

barr

Hålebéck (Skåne) gran 55 år, G33

stam

grenar

barr

Avverkningsrester, gallring:

Örsås, gran G32

Vetlanda tall T26

Munkfors tall T26

Lakatfäsk tall TI 8

Biomassa,

ton ts/ha

210

147

20

12
31

367

262
25

21.5
59

47.5
8,1

48.2

33
25
7.4

107

27.2

210

42.2

190

38

308

51

141

14

32,3
19,3

70 '
23'
16.7*

236
35

20

12
7

5,3

4,6

Nihlgard 1972

Bringmark 1977

Berg. Staaf 1983

Staaf 1980

Andersson et al.

1994

Nilsson 1993

M-B Johansson, Å. Nilsson opubl.

Pettersson 1990/91;

Möller &

Pettersson 1990
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Åmot, tall T26 9.1

Prognos levande grenar, medelvärde

slutawerkning, södra Sverige 35-47 Danielsson et al. 1990

gallringar, södra Sverige 16-20

* = Omräknat från uppgift om mängd kol

UTTAG OCH FÖRBRÄNNING AV BIOMASSA

Uttag och bränning av avverkningsrester

Vid helträdsuttag efter slutawerkning tas ca 75 % av avverkningsresterna ut, dvs ca 22-37
ton/ha. Det motsvarar ca 11-18 ton kol. I stort sett allt kol omvandlas vid bränning till kol-
dioxid. Detta gäller även anläggningar som ger en mycket kolrik aska: En kolrik aska inne-
håller kanske 50 % kol. Bränslets askhalt kan vara i storleksordningen 2 %. Då motsvarar
även den oförbrända kolresten ca 2 % av bränslets vikt (ungefär 4 % av kolet).

OMSÄTTNING AV KOL I SKOGSEKOSYSTEMET

Förnakemi

Ved och barr innehåller cellulosa, hemicellulosa, lignin och lösliga organiska ämnen (bl a
terpener och hartsämnen), samt de vanliga cellkomponenterna och näringsämnena. Tabellen
ger exempel på halter.

Material Halt, i % av torrsubstans

Cellulosa Hemi- Lignin Lösliga Referens

Hall, Flowers,

Roberts 1976

Reurslag, Berg 1993

Cellulosa består av mycket långa ogrenade polymerer av glukos. Glukoskedjorna hålls sam-
man så att kristallina strukturer uppstår. Hemicellulosa är något kortare, grenade polymerer
av olika sockerenheter. Dessa socker innehåller 5 eller 6 kolatomer och de kan vara substi-
tuerade. Lignin är en oregebunden tredimentionell polymer med stort inslag av fenylpro-
panenheter, med -OH och OCH3 -grupper på aromatringarna. Man brukar likna veden vid
armerad betong, där cellulosan motsvarar armeringen och ligninet själva betongen.

Gran innehåller ofta högre halt näringsämnen än tall. Likaså är färska gröna barr närings-

Ved
bok

Douglasyran

Barrförna

tall 60 ir

gran

44

57

28

Herm-

cellulosa

24

14

20

Lignin

22

28

27

30-34

Lösliga

ämnen

26

15-20
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rikare än brun barrförna, och innehåller t ex tre gånger mer kväve (Reurslag och Berg
1993, Johansson 1994b)

Nedbrytning

Nedbrytning av barr- och bladförna

I ett gödslingsförsök i Stråsan, Dalarna, tillfördes under åren 1967-1986 de gödslade ytorna
totalt 1520 kg kväve och 260 kg fosfor per ha. Gröna och bruna granbarr från ogödslade
ytor placerades på marken i ogödslade resp gödslade granbestånd. Nedbrytningen av barren
följdes i 4 år. Färska barr bröts i början ned mycket snabbare än bruna barr, troligen bero-
ende på att lättnedbrytbara organiska ämnen i gröna barr stimulerade nedbrytning av mer
svårnedbrytbara. Efter 4 år hade barren (både gröna och bruna) förlorat 50 % av sin vikt
och nedbrytningshastigheten var låg. Undantag var gröna barr på ogödslade ytor, de hade
förlorat nästan 70 % av vikten (Berg och Tamm 1991).

Tabellen visar nedbrytningsdata för olika bladförnor, mest barr

Trädslag, lokal

behandling

Stråsan, gran:

brunt ' .rr, ogödslat

gröna barr, ogödslat

ogödslade bruna barr,

i gödslad miljö

gröna barr, i gödslad miljö

gödslade bruna barr,

ogödslad miljö

gödslade bruna barr,

gödslad miljö

ogödslade bruna tallbarr

(Jädraås) i oflödslad

granskog (Stråsan)

ogödslade bruna tallbarr

(Jadraås) i gödslad

granskog (Stråsan)

tid.

år

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

4

5

1

2

3

4

1

2

1

2

viktsförlust.

%

(ev data från flera

likartade försöksled)

21,170,6

30,1/33,9

41,7/42,5

49,7/48,1

33,3

43,2

61,7

67,8

20,9/22,1

32,6/36,9

42,7/42,6

49,7/56,2

31,6

42,3

50,2

51,1

29,9/16,0/17,5

39,6/28,4/29,0

51,3/51,1/54,3

61,6

17,7/16,9

29,0/29,5

33,9/39,0

46,1/46,8

21 - 33

48,7/49,4

20-29

42-44

Referens

Berg, Tamm 1991
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bruna granbarr 1.05 % N
granskog Skåne

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

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

Jädraås, tallbarr
med olika kvävehalt.

i mogen tallskog

bruna, 0,4-0,5 % N
bruna, 0,7-0,9 % N
på hygge
gröna, 1,2 % N
gröna, 1,8 % N
bruna, 0,4 % N

bruna barr, contortatall
3 lokaler, V Svealand

bruna barr, vanlig tall
3 lokaler, V Svealand

bruna barr:
lav-tallskog

tall 1,3 % N
tall 0,7 % N
tall 0,37 % N
tall 0,39 % N
tall
tall 0,29 % N
tall 0,40 % N
tall 0,47 % N

lingon-tallskog
tall

tall 0,38 % N
tall 0,48 % N
tall 0,70 % N
tall 1,34 % N
tall 1,51 % N
tall 0,30 % N
tall 0,38 % N
tall 0,43 % N

gödslad lingontallskog
tall 0,48 % N

bläbärtallskog

tall 0,38 % N
tall 0,47 % N
tall 0,41 % N

gräs-tallskog
tall 0,41 % N
tall 0,45 % N

lågört-tallskog
tall 0,32 % N
tall 0,41 % N

högört-tallskog

tall 0,39 % N
granskog Stråsan

gran 0,61 %N

1

2
4

4

4

2
2

3
3
2

3,9

3,9

4

4

4

5
5
5
4

5

4
4
4
4

4

4

5
5,4

5

4

4
4
5

5
5

5
5

5

4

20

42

63

65-70

65-70

44-51
46-53

51-55
55
57

69-75

73-75

47-51
38-46
34,5
51

52-56
66

60

64

62/64/67/70
56/63/68/78
58/77
73
67
58
78
77
74

59

74
74

83

81
80

78
79

76

51/48

Johansson, Gratis 1989
M-6 Johansson, opubl.

Berg et al. 1987

Berg och Ekbohm

1983

Berg, Lundmark

1985

Bergetal. 1991
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gran 0,94 % N
gran 0.98 % N
gran 1.83 % N
gran 0,71 % N
gran 1,36 % N

6 olika förnor
lönnskog Wisconsin

tallbarr i avverknings-
rester, Jädraés

tallbarr under ris. Jädraäs

bruna
gröna

Bruna tallbarr, Jädraås
Douglas fir, Oregon

gröna barr
Pacific silver fir, Washing-

ton, barrförna

4

4

4

5

5

5

4

3

3
5

2

4

6

48/51
54

52

62

62

64-81

71

56

51-55
ca 75

ca 35

56,3

McClaugherty
1986

Berg, Staaf 1983

Berg et al. 1982

Staaf. Berg 1982
Fogel, Cromack Jr
1977
Edmonds 1984

64,3

Berg och Ekbohm (1991) redovisar 3-4-åriga nedbrytningsdata från olika slags forna som
placerats i mager tallskog (Jädraås) i Gästrikland. Nedbrytningshastigheten avtog markant
med tiden, och var nära noll under ett par år. Författarna talar om att nedbrytningen avstan-
nar asymptotiskt. Deras resultat visade ett "uppsving" i nedbrytningen (dock ej signifikant)
ett par månader innan försöket bröts. Liknande förlopp observerades vid nedbrytning av
andra förnor, främst granförna, då nedbrytningen var mycket långsam år 3 och 4, men öka-
de markant år 5 (M-B Johansson muntl.). Uppmätta viktsförluster (Berg och Ekbohm 1991)
var i några fall högre än de som beräknats ur en asymptotisk funktion:

Förnaslag,

Björkblad

bruna

gröna

Tallbarr

bruna

gröna

Contortabarr

bruna

gröna

Gréal

gröna blad

Generaliseringar:

Tall, bruna barr

gröna barr

Granförna

tid.

år

4

4

3.8

3,8

4

4

4

viktsförlust,

%

59
61

67
65

63

65

55

beräknad slutlig

viktsförlust, %

56,9

54,3

89,0

68,0

100,0

81,5

50,6

85
ca 70
60-70

Referens

Berg, Ekbohm
1991

-

-

-

Reurslag, Berg
1993

Kväverika förnor (blad och gröna barr) bröts ned snabbare i början, men i senare stadier
klart långsammare än kvävefattigt material (bruna barr), så att den kvävefattiga förnan hade
brutits ned mest efter fyra år. Hög kvävehalt sammanfaller med långsam ligninnedbrytning.
Kvävets bromsande verkan kan förklaras på olika sätt. Dels störs vitrötesvampars lignin-
nedbrytande enzym av höga kvävehalter, dels kan kväve bindas till ligninets nedbrytnings-
produkter så att mycket svårnedbrytbara föreningar bildas. Dessa ämnen kan bilda en bar-
riär så att vedsubstansen inte blir tillgänglig för mikrobiell nedbrytning med mindre än att
markdjur gnager och frilägger nya ytor. En hög ligninhalt bidrar också till att nedbrytnin-
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gen bromsas i sena nedbrytningsstadier (Berg och Ekbohm 1991).

Ligninhalten ökade från 25,4 % till över 40 % på 6 år, i barrforna av Pacific silver fir. Då
återstod 60 % av initiala ligninmängden. De första åren bröts ligninet ned saktare än övriga
barrkomponenter. Efter 4 år bröts ligninet och totala fornamaterialet ned med samma has-
tighet (Edmonds 1984).

Det "asymptotiska" nedbrytningsförloppet har observerats i några skogsekosystem där
markdjuren var få. Att förnan inte bryts ned fullständigt skulle innbära att organisk subs-
tans ackumuleras i skogsmarken så länge skogen inte brinner (Berg och Ekbohm 1991). I
skog med aktiv markfauna kan man vänta att nedbrytningen går längre.

Nedbrytning av kvistar, grenar och ved

Grövre förna visar liknande nedbrytningsmönster som barr. Tabellen visar nedbrytning av
grövre förna. * indikerar hyggesmiljö. ** indikerar teoretiska beräkningar.

Fornaslag,

kvistar

Western hemlock

Pacific silver fir

Douglas fir

grenar

tall

Western hemlock

Pacific silver fir

Douglas fir

röd-al

Sitkagran

markkontakt

ej markkont.

markkontakt

ej markkont.

Loblolly pine

markkontakt,

under 2,5 cm diam

2,5-7,5 cm diam

över 7,5 cm diam

ej markkontakt,

under 2,5 cm diam

2,5-7,5 cm diam

Chestnut oak 3-5 cm diam

xeric (torrt?) hygge

mesic (fuktigare) hygge

inne i lövskog

Douglas fir

markkont., 1-2 cm diam

ej markkont., 1-2 cm

markkont., 8-12 cm diam

ej markkont., 8-12 cm

f/rf lår)

5,8

6

2

5

2,1
5.25

2.1
2,1

4

4

10
10

5,75

5,75
-

1
1

1

3

8

3
8

3
8

3
8

viktförlust (%)

76

62
27

24"
14

15
11

20

3-14'
0-15*

26-34'
9-18*

26*

33"
34*

22"
27 '

6"
17'

13

8
0

3

17

26

10

13

referens

Edmonds 1987

**

Berg, Staaf 1983

Edmonds 1987

-

Faheyet al 1991b

Barber, Van Lear M

Abbott, Crossley Jr

Erickson et al.1985
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Western hemlock
markkont., 1 -2 cm diam

ej markkont., 1-2 cm

markkont., 8-12 cm diam

ej markkont., 8-12 cm

Silver fir

markkont., 1-2 cm diam

ej markkont., 1-2 cm

markkont., 8-12 cm diam

ej markkont., 8-12 cm

Ponderosa pine
markkont., 1-2 cm diam

ej markkont., 1-2 cm

markkont., 8-12 cm diam

ej markkont., 8-12 cm

grenar, klena stammar
Pinus ngida (tall-art)
Acer rubrum (lönn-art)
Betula lenta (björk-art)
Douglas fir, Oregon

grenar

Erickson et al.1985

3
8
3
8
3
8
3
8

5
8
5
8
5
8
5
8

7
15
7

15
7

15
7

15

6
6
6

2
6
0
5
0

20
5

15

1
4
0
2
0
5
0
7

11
13
2
4

21
16
19
18

3 1 "
40*
6 3 '

Erickson et al.1985

Erickson et al.1985

Mattson et al. 1987

9,1 (6,2-12,4) Fogel, Cromack Jr, 1977

ved (flis)
red maple
white pine

bark
red maple
hemlock

stam
balsam fir, självdöda
stammar, i början
"på rot"
western hemlock.
vindfällen

Populus balsamifera

"awerkninasrester"
tall, grenar + barr
Loblolly pine

5
5

5
5

33
46
73

2
5

10
25

38
43-60

4

10
32
64

83
72

80
25

47
78

95
0
4,3

13,1
27,1
34,5
95

28*
5 0 ' , "
9 0 ' , • •

9 9 ' , • •

McClaugherty 1986

McClaughsrty 1986

Lambert et al. 1980

Grier 1978

Harmon et al. 1986

Berg, Staaf, 1983
Barber, Van Lear 1984
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Försökslokaler:

Berg, Staaf Mager tallskog, Jädraås, Gästrikland

Edmonds: 4 skogstyper i staten Washington

Erickson: 4 skogstyper i staten Washington

Grier: skog av western hemlock och sitkagran, Oregon, Stillahavskusten

McClaugherty: lönnskog i Wisconsin

Fahey: norra Wales

Lambert: bergsskogar, New Hampshire, där skogen spontant dör och

föryngras zon vis

Mattson: hygge, North Carolina

Man brukar också ange vedresternas "halveringstid". Tabellen ger exempel:

Trädslag

Stamved

Abies balsamea

Picea rubens

P sitchensis

Pinus contorta

P taeda

Popuius tremuloides

P tremuloides

Pseudotsuga menziesii

(Douglasgran)

P menziesii

P menziesii

P menziesii

Quercus prinus

Tsuga heterophylla

T heterophylla

T heterophylla

Grenar

Douglas fir, Oregon

Bark

Douglas fir, Oregon

diameter

cm

10-15

minst 15

minst 10

minst 15

minst 1

minst 2,5

minst 2

17

högst 40

40-65

minst 65

minst 15

minst 2,5

högst 25

minst 25

minst 15

1-1,5

tid för 50 %

nedbrytning lår)

24
14

21
63
57

3,5
14

9,8

172
172
115
98

3,6-7
57

29
69

10-20

7,6
30-55

Referens

Harmon et al. 1981

Fogel, Cromack Jr,

1977

Fogel, Cromack Jr,

1977

I labförsök bröt en rötsvamp ned 47 resp 61 % av vedmassan {Pinus palustris och Abies sp)
på 3 månader (Harmon et al. 1986).

Även om grövre trädbiomassa bryts ned långsamt betyder inte detta att det finns någon
gräns där nedbrytningen "stannar upp", så som man iakttagit hos barrforna (Reurslag och
Berg 1993).

Allmänt om nedbrytning

Nedbrytning av bl a avverkningsrester antas följa förloppet Qt = Qoe~Kt> där Q står för
materialets vikt eller densitet vid tiden 0 eller t. "k" benämns rötkoefficient (Barber och
Van Lear 1984, Abbott och Crossley Jr 1982). Verkligheten är dock mer komplicerad.



28

Dels består veden av olika komponenter, som har olika lätt att brytas ned. Dessa bryts ned
i olika takt, utifrån sina "individuella" k-värden. Initialt bestäms rötförloppet mest av de
lättnedbrutna komponenterna. Ju längre nedbrytningen fortskrider, desto mer domineras
den av den mest rötresistenta komponentens, ligninets, k-värde (Harmon et al. 1986,
Edmonds 1984). Ekvationen ovan gäller därför knappast vid högre nedbrytningsgrad än 50
% (Johansson 1986, Reurslag och Berg 1993).

Nedbrytningen av ved gynnas av markkontakt och fuktig mark. Kalla vintrar och låg neder-
börd leder till mycket långsam nedbrytning (Erickson et al. 1985). Låga viktsförluster de
första åren tyder på en lagfas, innan nedbrytande organismer har etablerats (Grier 1978).
Material som har markkontakt bryts snabbare ned. Barber och Van Lear (1984) bedömde
att endast 20 % av hyggesresterna hade markkontakt i början, men efter 5 år hade 80 %
markkontakt.

Fragmentering. läkning, respiration

Både fragmentering, läkning och respiration bidrar till viktsförlust. Alla tre processerna bi-
drar till det k-värde som empiriskt sätts på nedbrytningen (Harmon et al. 1986). För kol-
kretsloppet är det hastigheten med vilken gammal ved omvandlas till CO2 som är av intres-
se. Men naturligtvis kan substanser som försvinner ur vedmaterialet genom fragmentering
eller läckage brytas ned till koldioxid, helt eller delvis, via markorganismer.

Fragmentering:
Vedlevande evertebrater äter och omsätter ved samt skapar kaviteter. De lämnar finfördelat
eller omsatt vedmjöl efter sig, som bryts ned snabbare än hel ved (Harmon et al. 1986).

Läkning:
Färsk ved består huvudsakligen av polymerer. Läkningens andel av viktsförlusten är liten i
början. När mikrober omvandlar polymererna till lösliga ämnen ökar läkningens betydelse
för viktsförlust. Grov ved har låg kvot yta:volym, vilket begränsar läkningen. Fragmente-
ring leder till ökad yta, och ökad möjlighet för läkning (Harmon et al. 1986).

Respiration:
I respirationen bryts vedens kolhaltiga föreningar ned till CO2 av bl a mikroorganismer. I
terrestra system står basidiomyceter (storsvampar) för större delen av respirationen av ved
(Harmon et ai. 1986).

Viktsförluster uppskattas ofta ur vedmaterialets densitet. Om uppgifter om materialets ur-
sprungliga volym saknas, brukar man betrakta volymen som konstant under nedbrytnings-
förloppet. Detta är rimligt under de första åren.Vid sena nedbrytningsstadier utgör barkför-
luster och fragmentering ett väsentligt bidrag till viktsförlusten, dvs all "förlorad" biomassa
har inte nödvändigtvis omvandlats till CO2. Den egenliga nedbrytningen överskattas där-
med (se Lambert et al. 1980). Å andra sidan bildar vissa rötsvampar olika former av kavi-
teter, hål, i veden. Sådana hål blir naturligtvis dåligt representerade vid provtagningarna,
och nedbrytningen underskattas då (Erickson et al. 1985). I tabellen ovan är uppgifter som
härrör från referensen "Harmon et al. 1986" (en review) korrigerade så att viktsförlusterna
gäller respiration och läckage.

Mattson et al. (1987) bedömde att CO2-produktion stod för 2/3 av viktsförlusten hos
avverkningsrester (6 år). Resten var bark, fragment och lösliga kolföreningar som tillfördes
marken. Se tabellen.



vedart ad e avverkningsrester

avverkningsrester

varav

COj-produktion

input till forest floor:

barkförluster

övr fragmentering

lösl org C

totalt t forest floor

år

0

6

6

6
6
6

29

ton/ha

122

61

förlust,

ton/ha

61

40

6

11

3

20

referens

Mattsonetal. 1987

En annan skattning är att fragmentering står for ca hälften av uppmätt viktsförlust i murken
stamved (Harmon et al. 1986).

Nedbrytning av vedens olika komponenter

Grovt räknat består ved av lika delar cellulosa, hemicellulosa och lignin. Lignin har störst
motstånd mot nedbrytning, och utgör ofta större andel ju längre nedbrytningen fortskrider
(Harmon et al. 1986).

Vednedbrytande organismer

Vitrötesvampar är unika i sin förmåga att vid sidan av cellulosa och hemicellulosa också
bryta ned lignin. Vitrötad ved har inte nödvändigtvis höjd ligninhalt. Brun- och mjukröte-
svampar bryter bara ned polysackarider, och lämnar en ligninrik rest (Harmon et al. 1986).

Ligninnedbrytning är energikrävande och kräver "hjälpenergi" i form av t ex kolhydrater.
Sannolikt bryts inte ligninrester från brunrötad ved ned ens av vitrötesvampar, om inte
"hjälpenergi" tillförs utifrån.

Insekter och andra evertebrater finfördelar och modifierar veden och hjälper också till att
sprida mikrober. Termiter bryter ned cellulosa och är alltså vednedbrytande i egentlig
mening.

Faktorer som påverkar nedbrytningen

Klimat

De flesta vednedbrytande svampar växer bäst mellan 25 - 30 °C och kan inte växa i tem-
peraturer över 40 °C. Mellan 13 och 30 °C ökar svamparnas respirationshastighet 2-3
gånger per 10 °C temperaturökning (Harmon et al. 1986).

Vednedbrytning hämmas både av låg och hög fukthalt. En undre gräns för nedbrytnings-
aktivitet är 30 % fukt. Basidiomyceter, de effektivaste vednedbrytarna.kan växa i ved i
fuktintervallet 30-160 % fukt. Andra svampar, typ mjukrötor, tål upp till 240 % fukt (alla
fukthalter är här i % av torrvikteri) (Harmon et al. 1986).

Grenved håller hög och jämn fukthalt under vinterhalvåret, medan fukthalten kan fluktuera
starkt under sommaren.
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I Californien, som har klimat av medelhavstyp (varma, torra somrar och svala, fuktiga
vintrar), var viktsförlusten hos barrförna av "ponderosa pine" mellan 15-32 % efter två år,
vilket är bland de lägsta rapporterade nedbrytningshastigheterna. Orsaken till den långsam-
ma nedbrytningen torde vara, att värme resp fukt förekommer åtskilt i tiden (Hart et al.
1992).

En standardföma, tallbarr från Jädraås, placerades ut i tallskogar från södra till norra
Sverige. Nedbrytningen (viktsförlusten) efter ett år var mest korrelerad med "actual evapo-
transpiration", AET, som beräknas utifrån nederbörd och temperatur (Meentemeyer och
Berg, 1986). Författarna framhåller dock att ettårs-sfudier inte kan extrapoleras till att gälla
senare nedbrytningsstadier. I norra Sverige är AET låg och ligninets hämmande inverkan
på nedbrytningen i sena nedbrytningsstadier är låg. I södra Sverige, med hög AET, är lig-
ninets hämmande verkan mycket mer markant (M-B Johansson, muntl.).

Hygge

Vanligen går förnanedbrytningen betydligt långsammare på ett hygge, jämfört med inne i
ett skogsbestånd på motsvarande ståndort. Detta beror på att markytan lättare torkar ut på
hygget, så länge markvegetation saknas. Temperaturen blir ibland ogynnsamt hög för ned-
brytning. Effekten varar längst på mager mark. Bördigare mark blir snabbare bevuxen med
vegetation som skyddar mot uttorkning. Däremot bryts humusen ned snabbare under hyg-
gesfasen, på grund av högre grundvattennivå mm (Johansson 1992, 1994, och muntl.).

Försurning. pH

Berg (1986a) fann en generell minskning av förnanedbrytningshastigheten med 8 % i svens-
ka fältförsök med artficiell försurning. I granskog vid Fäxboda (Uppland) var efter tre år
viktsförlusten hos granbarrföma 58 % på obehandlade ytor, och endast 41 % på ytor som
tillförts 4 . 64 kg S/ha (som svavelsyra). Berg (1986a) refererar till andra studier som påvi-
sat minskad svampbiomassa och markrespiration efter artificiell försurning.

Syre och koldioxid

Vedlevande svampar kräver syre men är toleranta mot låga syrehalter. Men syre är viktigt
för ligninnedbrytningen. Gaser diffunderar sakta i ved, och i blöt ved är risken för syrebrist
hög. Svamparna är mer känsliga för hög CO2-halt än för låg syrehalt (Harmon et al. 1986).

Substratkvalitet och kemi

Olika trädslag bryts ned olika snabbt. Här ges några exempel på hur nedbrytningen påver-
kas av vedens kemi och struktur (Harmon et al. 1986):

Vedcellerna är mycket långsträckta huvudsakligen i stammens längdriktning. Lövträd har
vidare och mer "lättillgängliga" vedceller än barrträd, vilket underlättar inväxt av svamp-
mycel.

Lignin är den mest rötresistenta vedkomponenten. En hög ligninhalt leder till långsammare
nedbrytning. Barrträd innehåller 26-34 % lignin, nv-dan lövträd har intervallet 16-32 %
lignin.

Kärnveden i vissa trädslag innehåller sk extraktivämnen (terpenoider, flavonoider, tropolen-
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er, stilbener mm) som fungerar som effektiva rötskyddsmedel. Thuja är exempel på rötresi-
stent trädslag. Likaså är det känt att furukärnved är relativt rötresistent. Dock avtar "röt-
skyddseffekten" med tiden.

Att rötskyddseffekten avtar med tiden antyder ett annat nedbrytningsförlopp än det asymp-
totiskt avstannande rötförlopp hos barrforna som beskrivs av t ex Berg och Ekbohm (1991).

I sena nedbrytningsstadier verkar det som om förnanedbrytningen styrs mer av förnans
kemi än av klimatfaktorer (Reurslag och Berg 1993)

I sena nedbrytningsstadier bryts kväverik forna ned betydligt trögare än kvävefattig förna
(Berg et al. 1982). Man har observerat ökad ligninkoncentration i barr efter kvävegödsling.
Ligninnedbrytningen går saktare i en kväverik miljö (Berg 1986b). I kvävegödslade bestånd
går nedbrytningen av förna och humus (mätt som CO2-avgivning) långsammare (storleks-
ordning 5-30 %) än i ogödslade. Detta skulle kunna bero på att kväve tillsammans med
humus ger svårnedbrytbara föreningar, eller att kväve motverkar bildning av nedbrytande
enzym. Effekten kvarstår minst 11 år efter gödsling (Nohrstedt et al. 1989, Nohrstedt
1990). Man kan anta att ett högt kvävenedfall på sikt leder till liknande effekter.

Kvävehalten är ca tre gånger högre i gröna barr än i bruna (Reurslag och Berg 1993), och
de gröna barren väntas brytas ned långsammare. Granbarr är ofta mer kväverika än tall-
barr. Ved har låg kvävehalt.

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

Dimensioner

Förutsatt att övriga

Trädslag

Quercus prinus

P menziesii

Abies balsamea

Picea rubens

egenskaper är lika,

Diameter,

cm

0-1

1-3
3-5

"gren"

"stam"

0,5
"stam"
0,5
"stam"

rötas grov ved saktare än klen. Några e

tid för 50 % Referens

nedbrytn, år

5,5 Harmon et al. 1986

6,2

7,1
8

58

6
23

3

22

En förklaring kan vara att det tar längre tid för nedbrytande organismer att kolonisera grov
ved. Grova stammar har också större andel kärna än klena, vilket påverkar nedbrytningen
hos sAdana trädslag som har rötskyddande extraktivämnen i kärnveden.

Resonemanget kan dock vändas: Det är vanJigt att grövre grenar bryts ned snabbare är tunn
grenved. Förändringar i yttre veden synes öka motståndet mot nedbrytning, och dessutom
bibehålls fukt- och temperaturförhållanden som gynnar röta bättre i de inre delarna av gro-
va grenar (Barber och Van Lear 1984, Erickson et al. 1985). Grenved har högre densitet
och tätare cellstruktur än stamved, vilket ger långsammare nedbrytning (Erickson et al.
1985).
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Invaderande organismer

Vitrötesvampar förmår bryta ned vedens alla makromolekyler, medan brunrötesvampar inte
kan bryta ned lignin. De senare lämnar alltså en ligninrest, som sannolikt förblir mycket
svårnedbruten, eftersom nedbrytningen av den kräver "hjälpenergi" i form av lättnedbrutna
kolföreningar. Graden av nedbrytning bestäms i så fall mycket av vilken svamp som först
invaderar materialet.

Markdiur

Markdjur exponerar nya ytor för mikrobiell attack. I skog med aktiv markfauna kan man
vänta att nedbrytningen går längre än där enbart mikroorganismer verkar.

I polska alskogar fanns betydligt mer markdjur i förnan (24 kg/ha) än i tall- eller tall/ek-
skogar (10 kg/ha). Andelen predatorer var 41 % i tall/ekskogarna, mot 19 % i alskogarna.
Älskogens markdjur var alltså saprofaga i större utsträckning än markdjuren i tall/ek-
skogen. Detta återspeglades i att älskogen hade större värde på "litter disappearance rate"
(1,14; sort oklar) jämfört med tall/ek-skogen (0,50) (Zimka och Stachurski 1976).

Om åtgärder som gödsling, kalkning, askåterföring gynnar markfaunan kan omrörningen i
marken öka (Reurslag och Berg 1993), vilket skulle kunna öka nedbrytningen. •

Markberedning

Nedbrytningen hos gröna barr studerades i ett antal försök med markberedning. Tabellen
visar viktsförlusten hos barr som legat på markytan och barr som myllats ned (högläggning,
harvning eller plogning).

Lokal, trädslag antal år

Jämtland
Bole T14 tall 4
RätanT2O tall 4
Östbodarna T22 tall 4

Södermanland
Lyttersta T19 tall 3

Östergötland
Flada T28 gran 3
Fläda T28 tall 3
Lindalen T27, G28 gran 3

Hälla G31-33 gran 3
Hagfallet G33 gran 3

Efter 4 år hade barren som låg på markytan förlorat 50-60 % vikt, medan barr som myllats
ned förlorat ca 75-90 % av sin vikt. Av de olika markberedningsmetoderna påverkades 35
% av arealen vid högläggning, 54 % vid harvning och 69 % av plogning (Johansson 1987).
Hur mycket nedbrytningen av avverkningsrester påverkas av markberedning i praktiken
beror naturligtvis på hur jämnt de sprids över hygget och hur effektivt de myllas ned.

Aska och kalk

viktsför/ust, %
{på markytan)

ca 50
ca 60
ca 60

53

54

58

51

51

56

viktsförlust, %
(nedmyllat)

ca 80-90
ca 75-85
ca 75-85

84

70/75/72
73/80/73
78

71
71/70/74

Referens

Johansson 1987

Johansson
1992 och 1994a

Kalkning av skogsmark föreslås som åtgärd för att motverka försurningen. På de flesta
skogsmarker bör man föra tillbaks askan efter helträdsuttag, inom överskådlig tid, för att
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inte riskera att markens mineralförråd utarmas (Rosén 1991). Erfarenheten visar att sta-
biliserad, långsamlöslig aska är skonsammast. Granulerad aska ger mycket långsam effekt
och begränsade pH-ändringar (Rosén et al. 1993). Man kan vänta att lös aska påverkar
marken på liknade sätt som kalk. men det är inte troligt an granulerad aska ger samma
markbiologiska effekter som kalk.

Förnanedbrytning påverkas ganska lite av kalkning (Nilsson et al. 199X).

Kalkning har i labtorsök kraftigt stimulerat respirationen (CO2-produktionen) i humus, men
inte i mineraljord (Nömmik et al. 1992). Sådana effekter i markprover är relativt vanliga,
och har observerats även i prover från fältförsök som kalkats 6-8 år tidigare. Effekten beror
möjligen på att pH-höjningen kan öka tillgängligheten hos vissa organiska ämnen i humu-
sen, men motverkas av att organiska ämnen komplexbilder till kalcium, och att en ökad
jonstyrka minskar humusämnens löslighet (Nilsson et al. 199X).

En effekt av kalkning kan bli att antalet djupgrävande daggmaskar ökar. Detta skulle kunna
leda till ökad forna- och humusnedbrytning på lång sikt (Nilsson et al. 199X. Reurslag och
Berg 1993). I bokskog i Halland bröts bokbladföma ned mycket snabbt i kalkade ytor. sär-
skilt då markdjur fick tillträde till föroan. På okalkade ytor var nedbrytningen långsam
(M-B Johansson, muntl.).

Studier i äldre kalkförsök ger ingen entydig bild av om/hur humusförrådet påverkas av
kalkning på längre sikt. I genomsnitt blir det ingen skillnad. Det finns både fall där mäng-
den markorganiskt material har ökat (på grund av gynnad markvegetation) och minskat
(kväverik mark, gles markvegetation och höjd daggmaskaktivitet). Frågan diskuteras
utförligt i (Nilsson et al 199X).

Snabb nedbrytning i bönan ger ligninrik rest

Förhållanden som gynnar hög initial nedbrytningshastighet hos tallförna (värme, fukt. god
näringsstatus) resulterar i att cellulosa och hemicellulosa bryts ned så mycket snabbare än
lignin att andelen lignin i förnaresterna stiger kraftigt med viktsförlusten. Vid långsammare
initial nedbrytning (svalare, torrare, näringsfattigare) släpar ligninnedbrytningen inte efter
lika mycket, och ligninhalten stiger inte lika kraftigt med viktsförlusten (Berg et al. 1993c).

KOLFOR RAD OCH KOLBALANSER

Tillförsel av organiskt material

Utifrån skattningar som förefaller rimliga (enligt olika uppgifter i denna rapport) görs ett
försök att ange relationen mellan slutawerkningsrester och övrigt förnatillskott under den
brukade skogens hela omlopp. Som hypotetiskt exempel antas en någorlunda bördig 80-årig
granskog i södra Sverige.

Under hela skogsomloppet tillförs ett bestånd
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fallförna. Vi antar an tornafaiiet är iågt de första 20 åren, och 2 ton/ha.år de andra
60 åren, totalt 120 ton/ha. (Markvegetationens bidrag försummas här)

rot- och stubbförna (dels stubbar o. rötter vid awrkningen, dels rötter som dött
under hela omloppstiden). Ibland antas att rotförnan är av samma storleksordning
som övrig forna. Här blir det 120 ton/ha. Tillkommer stubbar och rötter vid avverk-
ningen pi ca SO ton, totalt 170 ton/ha.

röjnings- och gallringsrester som lämnas kvar. Här antas 3-10 ton = 30 ton/Tia.

avverkningsrester vid slutawerkningen (mängden beror bl a på om bränsle tas ut
eller ej). Här antas att 30 ton avverkningsrester ev. skördas och 10 ton/ha blir kvar
som spill.

Totala förnatillskott vid konventionellt skogsbruk = 120 + 170 + 30 + 40 = 360 ton per
hektar och skogsgeneration.

Totala förnatillskottet vid helträdsuttag = 120 + 170 + 30 + 10 = 330 ton/ha. Med de
siffror som antagits för dessa ganska grova beräkningar tillförs alltså marken ca 8 %
mindre trädförna vid skogsbruk med helträdsuttag i slutawerkningen, jämfört med konven-
tionellt skogsbruk där avverkningsresterna lämnas kvar. Denna relation varierar troligtvis
starkt mellan olika skogstyper.

Omsättning av det organiska materialet

Genom att utgå från årliga föraafallet och det ackumulerade forrådet av organiskt material i
"forest floor" kan man skatta det organiska materialets "medellivslängd" (mean residence
time, turnover time). I tretton tempererade barrskogar var det organiska materialets "livs-
längd" i genomsnitt 17 år (Cole och Rapp 1981). Barrförnan spelade förmodligen störst roll
vid denna beräkning. I så fall ger värdet ingen information om grenars omsättningstid.

Skogen som kolsänka

Marken

Om organiskt material bryts ned långsammare än tillförseltakten av nytt material, kommer
organiskt material an ackumuleras.

Låg omsättningshastighet är kopplat till hög ligninhalt. Under en tioårsperiod tillfördes årli-
gen organiskt material med olika ligninhalt till en sandjord. Efter 10 år återfanns mer än
dubbelt så mycket "rest" av material med 30 % lignin, jämfört med material som innehöll
10 % lignin (Berg 1986b, citerar De Haan).

Sedjo (1992) citerar arbeten som runnit an a) när åkermark planterats med skog ackumu-
lerar marken kol under flera årtionden, och b) under de första 100 åren efter beskogning
kan markens kolackumulation skattas till 25 % av trädens kolackumulation. Markskikten
förna/humus + 15 cm mineraljord i granplanterad åkermark (G32-G36) i Västergötland
ackumulerade 10 ton C/ha på 20 år och 19 ton C/ha på 40-55 år, på mark som bearbetades
av daggmaskar (Alriksson och Olsson 199X).
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Utifrån 4-5-åriga förnanedbrytningsstudier uppskattar Berg (1992) att förnan från vanlig tall
ger 20-50 ton humus per ha och gran ger ca 100 ton humus per ha, efter 50 år. Utifrån de
värden på "slutlig nedbrytning" av barrforna som beräknades av Berg och Ekbohm (1991)
skattades den producerade humusmängden i 120-årig tallskog i Jädraås, Gästrikland, till
1,82 kg/m^, vilket var av samma storleksordning som den faktiska humusmängden, 1,54
kg/m^ (Reurslag och Berg 1993). Det tyder på att åtminstone för mager tallskog, och inom
en skogsgeneration, kan synsättet att barr inte bryts ned fullständigt ha en viss relevans.

Är då ackumulation av organiskt material i marken en långsiktig kolsänka? Ja, kanske, så
länge förnan7humusen får ligga ostörd på markytan inne i bestånd. Men sådana förhållan-
den råder inte hur länge som helst.

På ett kalhygge höjs både grundvattennivån och pH. Bägge dessa faktorer leder till ökad
humusnedbrytning, i sådan utsträckning att humusskiktet normalt tunnas ut under hygges-
fasen. Markberedning stimulerar nedbrytningen av förna och ges sannolikt även ökad ned-
brytning av humus. Förekomst av (grävande) markdjur ger troligen ett helt annat nedbryt-
ningsförlopp än det som beräknats av t ex Berg (M-B Johansson, muntl.). Och skogsbrän-
der kan inte helt förhindras.

Träden

Efter uttag av toppar och grenar får nästa generation av gran något sänkt tillväxt, motsva-
rande 0,5-4,5 års förlängd omloppstid. Tallens tillväxt tycks inte påverkas på detta sätt av
helträdsutnyttjande (Sinclair et al. 1992). Det betyder att heltrzdsuttag kan ha en viss nega-
tiv inverkan på skogens kolbalanser (om man inte väntar med avverkningen, så att skogen
hinner uppnå samma volym som "normalt" innan den avverkas). Å andra sidan kan hygget
planteras något-några år tidigare om avverkningsrester tas bort. Det är också möjligt att
kompensationsgödsla så att tillväxtnedsättning efter helträdsuttag motverkas.

Sedjo (1992) bedömer att den ökande skogsvolymen (inkl. grenar, barr, rötter, markorga-
niskt material) i Nordamerika, Europa och förra USSR utgör en kolsänka av storleken ca
0,7 Gt/år (att jämföras med den industriella kolemissionen på 5,3 Gt/år). Men den boreala
skogen väntas inte vara en fullständigt uthållig kolsänka. Så småningom, vid ökande ålder
på skogen, kommer CO2-avgivande processer (brand, insektsskador, nedbrytning) att öka
och kanske överväga (Apps et al. 1993).

Det rådande kvävenedfallet leder för närvarande till ökad skogstillväxt i södra Sverige, och
ytterligare näringstillförsel kan, åtminstone på kort sikt, öka kolbindningen ännu mer.
Denna ökade skogstillväxt maskerar troligen ännu så länge negativa effekter av svavel-och
kvävenedfallet. På längre sikt kan baskatjonbrist och näringsobalans ge sådana störningar
att trädtillväxt och kolbindning minskar (Nilsson 1993).

Ett ökande virkesförråd kan endast betraktas som en temporär kolsänka. Förr eller senare
är skogen full av träd, och nedbrytningsprocesserna kommer att överväga, såvida inte det
producerade timret kan "slutförvaras", skyddat från nedbrytning under mycket lång tid.

Utlakning och sediment

Torvbildning och sedimentering i sjöar och kusthav är de enda långsiktiga kolsänkorna i
Sverige. Totala tillförseln av kol till svenska sjöar och vattendrag skattas till 3,3 Mton
C/år, varav 0,7 Mton kommer från skogen via utlakning. Nettosedimentationen är knappt
hälften av tillförseln, eller runt 1,5 Mton C/år (att jämföras med utsläpp av ca 16 Mton C
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från fossilbränsle, eller med skogens totala primärproduktion på ca 100 Mton C/år, i
Sverige) (Eriksson 1991). Kolet som lakats från skogen torde delvis ingå i svårnedbrytbara
föreningar som sedimenteras i relativt hög utsträckning.

Utlakningen av organiskt kol från skogsmark skattas till i genomsnitt ca 30 kg/haår, eller 3
ton på 100 år (Eriksson 1991). Denna kolmängd motsvarar 1-2 % av den mängd forna mm
som tillförs marken under en omloppstid i brukad skog (330-360 ton biomassa i det tidigare
exemplet).

Eriksson (1991) skattar totala potentialen av grenar och toppar i Sverige till 10 Mton C/år,
vilket motsvarar 10 % av skogens totala biomassaproduktion. Denna bränslepotential
skulle, om den inte utnyttjas, på sikt kunna bidra till 10 % av det kol som lakas ut ur mar-
ken och ev. senare sedimenteras, dvs 0,07 Mton C/år. Kanske skulle 0,5 % av skogsbräns-
lets kol ha sedimenterats, dvs blivit långsiktig kolsänka. Denna del av bränsle' motsvarar
då ett nettoutsläpp av CO2 vid förbränning. Detta är en mycket liten andel av bränslet, som
väl tål att jämföras med de 10-20 % "extra" växthusgaser (räknat på bränslets kolinnehåll)
som fossilbränslen genererar vid produktion, transport och beredning (se avsnittet "koldi-
oxid i systemperspektiv").

Avverkningsrester och markens kolförråd

Inverkan av avverkningsrester på nedbrytningen

Fukthalten och vattenhållande förmågan minskade på helträdsutnyttjade hyggen (Hendrick-
soneta l . 1985).

Avverkningsrester inverkar på nedbrytningshastigheten hos underliggande forna. Efter 1'/:
år hade barrförna av red pine (Pinus resinosa) på konventionellt avverkat hygge förlorat 26
% av vikten, medan förna på helträdsutnyttjat hygge endast förlorade 18 % av vikten.
Avverkningsresterna påverkade dock inte nedbrytningshastigheten hos lönnförna (Hendrick-
son et al. 1985).

Berg (1990) studerade nedbrytningen av tallbarrförna som placerats dels i granskog (Skåne)
dels i tallskog (Västerbotten). Förnan lades antingen under awerkningrester från gallring,
alternativt utan ristäcke. I tallskogen bröts förnan ned lika snabbt i båda fallen. Avverk-
ningsresternas inverkan på markklimatet blev begränsad eftersom marken var täckt av bär-
ris. I granskogen, som hade obetydlig undervegetation, var nedbrytningshastigheten högre
under avverkningsrester: efter 1 år var viktsförlusten 28 % i kontrollen utan ris, 36 %
under "normalt" ristäcke, och 42 % om tredubbla mängden avverkningsrester lagts på. I
det tidigare avsnittet om markberedning redovisas liknande fenomen, nämligen data som
visar att barr som myllas ned under humus bryts ned mycket snabbare än barr på markytan,

En intressant fråga är om ristäcket också påverkar hur stor del av förnan som bryts ned till
slut.

Avverkningsrester, humus och markens kolförräd

Det är känt att humusmängden i marken minskar kraftigt om man konsekvent för bort stora
mängder organiskt material. I tyska skogar, där man förde bort fallförna i flera generatio-
ner, minskade humusmängden med upp till hälften. Ett 40-årigt försök med förnatäkt har
dock ännu inte resulterat i minskad humushalt (Björkroth 1983).
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Björkroth (1983) undersökte mängden organisk substans i några 14-17 år gamla försök med
ristäkt. Några av försöken fick dubbel eller 1 'A dos ris.

Försökslokal,
bonitet

Tönnersjöhedsn G36

Ulvsäkra G 26

Bogesund G24
KulbäckslidenG18
YxsiöG16

år efter
avverkning

17

15
14

16
17

Ton C/ha i humusskiktet
med ris

21,4

26,5

22,1
23,8

20,1

utan ris

21,7

21,5

21,9
24,2

23,5

Referens

Björkroth 1983

Mängden kol i humusskiktet var ungefär lika stor oavsett om riset förts bort. Däremot var
kolhalten i mineraljorden i genomsnitt 9 % högre på ytor som fått (ofta dubbelt lager) ris,
och skillnaden var nästan signifikant på 95 % nivån (Björkroth 1983).

Markens förråd av organiskt material beror dels av hur snabb nedbrytningen är, dels av i
vilken takt nytt material tillförs marken. Vid jämvikt balanserar tillförseln nedbrytningen.
Utifrån erfarenheter från åkermark anser man att sedan nya brukningsmetoder införts tar
det några årtionden innan en ny jämvikt inställer sig (Eriksson och Hallsby 1992). Möjligen
tar det ännu längre tid innan jämvikt inställer sig i skogsmark (M-B Johansson (muntl.).

Avverkningsresternas eget kolinnehåll, och nedbrytningen av dem, spelar stor roll för mar-
kens kolförråd. Avverkningsrester har också en indirekt verkan, t ex genom att lättillgäng-
ligt färskt organiskt material påverkar nedbrytningen av äldre material (Eriksson och
Hallsby 1992). Men det kan vara så att förnans ligninhalt, som till stor del avgör nedbryt-
ningshastigheten, betyder mer för humuslagrets uppbyggnad än de grenar och kvistar som
lämnas kvar på hygget (Reurslag och Berg 1993).

De första åren efter avverkning kan man vanligen påvisa större mängd organiskt material i
förna-humus-skikten på ytor där riset lämnats kvar, jämfört med där riset tagits bort, men
efter 20-30 år är skillnaden liten (Lundkvist et al. 1991, Eriksson och Hallsby 1992). Det
faktum att avverkningsresterna verkar gynnsamt på förnanedbrytningen skulle delvis kunna
förklara att skillnaden i kolförråd i mark med och utan hyggesrester minskar med tiden, se
även referensen Björkroth, ovan.

Under senare årtusenden har våra skogar brunnit en eller ett par gånger varje århundrade.
Mänskliga aktiviteter har tidigare begränsat skogens kolförråd, t ex genom skogsbete, ved-
imamling, träkolsframställning. På senare tid har skogen skyddats mot brand. Ett intensi-
vare skogsbruk har medfört ökad biomassa- och förnaproduktion. Kvävenedfallet har orsa-
kat högre tillväxt och troligen också långsammare nedbrytning. Detta tyder på att skogs-
markens koiförråd fortfarande ökar. Ökningen motverkas av markberedning och dikning.
Rimligen befinner sig skogsmarken långt under jämviktstillståndet vad gäller organiskt
material. Uttag av avverkningsrester bör inte minska mängden markorganiskt material, med
leder troligen till att den nya jämvikten inställer sig vid en något lägre mängd markorga-
niskt material (Eriksson och Hallsby 1992).

Efter ristäkt blir hyggesvegetationen ymnigare än cm avverkningsresterna lämnas kvar.
Detta ger ett mariginellt koltillskott till risrensade ytor (Fahey et al. 1991a).
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KOLDIOXID I SYSTEMPERSPEKTIV

Tabellen nedan anger dels schablonvärden på netto-CO2-emissioner vid förbränning av
olika kolhaltiga bränslen, dels utsläpp av växthusgaser (som CO2-ekvivalenter) vid pro-
duktion, transport och eventuell beredning/förädling av bränslena. De senare utsläppen kan
vara Iäckage vid utvinning och överföring av naturgas, raffinering av olja, metanläckage
vid kolbrytning, och transporter. För biobränslen kan dessutom energiåtgång vid odling
(inklusive gödselframställning), torkning, målning och destination behöva räknas in (Ano-
nym 1993). Bruttoutsläppen av CO2 från biobränsle är av samma storleksordning som för
kol, runt 360 kg CCtyMWh (Anonym 1993).

Bränsle

Naturgas

Olja Eoi

Olja Eo5

Kol
Flis (skogsbränsle)

Fiis (Salix)

Energigräs (rörf len)

Träpulver, briketter etc

torkning med spillvärme

torkning m fossilbränsle

Rapsolja

Etanol (spannmål)

fossil processenergi

process med spillvärme

Etanol (skogsråvara)

fossil processenergi

process med spillvärme

kg COyMWh

bränsle

tnettoemission)

202
266
281
360

0
0
0

0
0
0

0
0

0
0

Totalt utsläpp Referens

växthusgaser'

(som kg CO^MWh)

245 Anonym 1993

296
316
430

19
14
50

6
100

98

296
117

158
17

* = inklusive produktion, transport, beredning

Antaganden vid beräkningarna: För produktion av rapsolja och etanol är insatsenergin fördelad
mellan bränslets och biprodukternas energiinnehåll. För träpulver räknas transport och målning av
spån, plus ev värme. Uttag av skogsbränsle antas ge något sänkt framtida skogstillväxt eftersom man
inte förutsatt näringskompensation.

Anonym (1993) redovisar även beräkningar av C02-utsläpp från andra biobränslen, t ex
rötskadad stamved, biprodukter från sågverk, refirpapper, rivningsvirke, mm. Sådana
bränslen är i stort sett CGj-neutrala så när som på utsläpp från transporter.

TACK

Jag vill tacka docent Maj-Britt Johansson, Sveriges Lantbruksuniversitet, för värdefulla
synpunkter på manuskriptet.
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ORDLISTA

Grundyta Summan av samtliga levande träds genomskärningsyta i brösthöjd
(m2/ha)

Markhorisonter De olika markskikten har olika benämningar, som kan variera
mellan olika länder:
L, Föma.
F, Fönnultningslager.
H, Humusskikt.
Oj, Oe, Oa Alternativa beteckningar som anger organiska

markskikt med ökande nedbrytningsgrad
F * Oj/Oe; H * 0 e / 0 a

A Mineraljord med hög halt organiskt material.
I mulljordar.

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

B Mineraljord
C Opåverkad mineraljord

Mineralisering Nedbrytning av organiska föreningar till oorganiska.
Predator Rovdjur
Saprofag Lever av död biomassa
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