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Sammanfattning

En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har utförts av STORA SKOGs gödslingsprogram,
med syftet att beskriva kunskapsläget avseende kväveomsättning och skogsgödsling,
beskrivning och värdering av effekterna av gödslingsprogrammet samt en bedömning av
möjliga åtgärder för att minska de oönskade effekterna. Denna MKB utgör den första delen av
två, där del 1 redovisar ett grundläggande faktaunderlag med avseende på miljötillståndet i
landet, skogsgödslingens metoder, STORAs markinnehav och gödslingsprogram samt kända
effekter av skogsgödsling med kväve. Del 2 omfattar en bedömning av STORA SKOGs
gödslingsprogram.

Miljökonsekvensbeskrivningen är utförd som ett projekt inom IVLs branchspecifika
forskningsprogram med STORA SKOG och Naturvårdsverket som intressenter. Projektet har
genomförts som ett samarbete mellan Institutet för Vatten- och Luftvårdsforskning (IVL) och
Stiftelsen Skogsbrukets Forskningsinstitut (SkogForsk).

Bakgrundsfakta

Det nuvarande miljötillståndet i landet

I takt med att punktkällorna i Sverige har minskat sina utsläpp till luft och vatten har miljö-
tillståndet i landet blivit allt mer beroende av föroreningssituationen i stort i Europa. Utsläpp
av föroreningar i Sverige domineras allt mer av diffusa källor i form av till exempel mark-
användning och trafik. Området för STORAs markinnehav, västra och norra Svealand samt
södra Norrland, har en måttlig belastning av föroreningar, beroende på avståndet till Central-
europas källomräden, samt relativt små utsläpp i regionen. De prioriterade regionala, och på
sikt globala, miljöproblemen som främst kan påverkas av skogsbruk och gödsling med kväve
inom området för STORAs markinnehav är försurning av mark och vatten, uppbyggnad av
onormalt stora kväveförråd i marken, läckage av kväve till grund- och ytvatten, upptag och
avgång av klimatpåverkande gaser från skogsmark samt utarmning av den biologiska
mångfalden.

Tillförsel av kväve till vattendrag och kustområden i Sverige

Svenska utsläpp av kväve till vattendrag och kustområden utgör bara en liten del av den totala
tillförseln till havsområdena omkring Sverige. I hela Östersjön inklusive Bottniska viken
svarar Sverige för 21 % av kvävetillförseln via floder och kuster, samt för 5 % av kvävened-
fallet från luften. För Västerhavet (Skagerak och Kattegatt) är motsvarande andel 18 % från
landområden, respektive 8 % via luftutsläpp.

All skogsgödsling beräknades i mitten av 1980-talet bidra med en andel på ca 1,8 % av
kvävetillförsel till Bottniska viken enligt beräknade värden. Skogsgödslingens bidrag till
Kattegatt beräknades till ca 0,14 % av skogsbrukets bidrag. Sedan beräkningsperioden 1982
till 1987 har skogsgödslingen avtagit kraftigt, från 150 000 ha till 30 000 ha, vilket sannolikt
har minskat gödslingens relativa bidrag. STORAs markinnehav awattnas huvudsakligen till
de två ovan nämda havsområdena, Kattegatt och Bottniska viken (Bottenhavet).



Prognoser om framtida miljötillstånd

Minskningen av svavelutsläppen kommer att ta avsevärd tid, även om avtal om kraftiga
utsläppsbegränsningar har undertecknats av flertalet länder i Europa. Internationella avtal om
utsläppsbegränsningar av kväveoxider är inte långtgående och nuvarande prognoser pekar på
att en marginell minskning av det totala kvävenedfallet kan förväntas till sekelskiftet, och
därefter är utvecklingen osäker. Nya internationella förhandlingar om minskning av de
europeiska kväveutsläppen skall påbörjas inom kort.

Flera studier indikerar att vittringen i skogsjordarna inte är tillräcklig i en stor del av Sverige
för att kompensera för förluster av baskatjoner genom naturlig utlakning, utlakning orsakad av
starksyradeposition samt biomassauttag. Underskottet är störst i områden i södra Sverige med
hög deposition av försurande luftföroreningar och svårvittrade marker.

Nedfall av svavel och kväve

Det uppskattade nedfallet av svavel och kväve i sluten skog på STORAs marker varierar
mellan 8 till 12 kg svavel per ha och år i granskog i södra Värmland till 1,5 till 4 kg per ha
och år i Jämtland. Motsvarande siffror för kvävenedfall är 7 till 11 kg i Värmland och 1,5 till
2,2 kg i Jämtland. Nedfallet av både svavel och kväve i södra Sverige varierar mellan 10 och
30 kg per ha och år i sluten granskog.

STORAs mark- och skogsinnehav

STORAs mark och skogsinnehav omfattar 1 535 000 ha produktiv skogsmark (1994). Till-
växten var cirka 5,9 milj. m^sk/år med ett totalt virkesförråd på 176 milj. m^sk, fördelat på
tall 52 %, gran 41 % samt löv 7 %. Avverkningarna 1994 omfattade cirka 14 200 ha gallring
och 16 300 ha slutawerkning.

Miljömål för skog och skogsmark

Med utgångspunkt från de övergripande miljömål som beslutats av regering och riksdag bland
annat i skogspropositionen "En ny skogspolitik" har Naturvårdsverket formulerat förslag till
kvalitetsmål för skogsbruket och skogslandskapet. För biologisk mångfald har dessa mål
formulerats för tre olika nivåer av miljöhänsyn, nämligen brukade områden med normal
miljöhänsyn, brukade områden med stark miljöhänsyn och områden som är helt undantagna
från skogsbruk. Dessutom har kvalitetsmål formulerats för markresursen och för omgivnings-
påverkan från skogsmark och skogsbruk.

Kväve i skogsekosystemet

I naturen uppträder grundämnet kväve på många platser och i många former. De största förråden
av kväve på jordklotet är i berggrunden, i sediment, i atmosfären och i löst form i haven. Kväve
uppträder i många olika kemiska föreningar, både organiska och oorganiska. De vanligaste
kväveföreningarna är aminosyror, nukleinsyror, ammoniak, ammonium, kvävgas, dikväveoxid
(lustgas), kväveoxid, nitrit, kvävedioxid och nitrat. Kvävets former ändras kontinuerligt i reak-
tioner som i huvudsak är biologiskt relaterade.



Kvävet ingår dels i ett kretslopp mellan luft och vatten, med kvävefixering, deposition och
denitrifikation som förmedlande processer, dels i ett kretslopp på land respektive i vatten via
växtupptag och mineralisering. I skogen finns det kväve i mark, växter och djur. I Skandinaviens
skogar finns det mesta kvävet i marken, ca 5-10 ggr mer än ovanjord.

Skogsgödsling i landet

Gödslingen ökar stamtillväxten och därmed även dimensionen på det timmer som erhålls ur
träden. Den ökade volymen och den större dimensionen innebär att gödslingseffekten ur en
ekonomisk synvinkel blir dubbel, dels genom större volym, dels tack vare att grövre dimen-
sioner betingar ett högre pris. Nationellt sett är skogstillväxten större än avverkningen, men
enskilda markägare kan ha virkesbrist. Då kan gödsling vara ett lönsamt sätt att öka virkes-
mängden. Alternativet, att köpa virke, är ofta mer kostsamt.

Valet av gödslingsobjekt styrs av såväl beståndets som ståndortens egenskaper. Ett bra
gödslingsbestånd skall uppfylla vissa baskrav. Gödslingen bör ske på fastmark med podsol-
jordmån och ståndortsindex bör vara mellan 16 och 28. Skogen bör bestå till minst 80 % av
barrträd samt vara frisk och välsluten. Ytterligare krav är att det skall vara minst en första-
gallringsskog och att ingen avverkning skall vara planerad under effektperioden.

I Sverige gödslades 1993 ca 29 000 ha skogsmark. Detta kan jämföras med en maximal årlig
gödsling av 190 000 ha under 1977. Den totala arealen skogsmark som någon gång har
gödslats torde uppgå till ungefär två miljoner hektar, vilket motsvarar ca 10 % av skogsmarks-
arealen i Sverige. En normal gödselgiva är 140-150 kg N/ha. Det är en giva som erfarenhets-
mässigt visat sig ge en bra tillväxteffekt på flertalet ståndorter. På magra ståndorter ökar
tillväxteffekten linjärt med givan ända upp till ca 500 kg N/ha, för att därefter klinga av. På de
bördigaste markerna sker avklingningen tidigare, vid ca 250-300 kg.

Numera används uteslutande kalkammonsalpeter (KAS = Skog-CAN) som gödselmedel,
vilket är en blandning av ammoniumnitrat (AN) och dolomit. Dolomit, som innehåller både
kalcium och magnesium, är en sorts kalk och har därmed en syraneutraliserande effekt.

Det finns flera lagar som kan vara tillämpliga på skogsgödsling; Skogsvårdslagen, Natur-
vårdslagen, Miljöskyddslagen, Lagen om kemiska produkter samt Naturresurslagen. Skogs-
styrelsens allmänna råd till ledning för skogsgödsling med kväve har utformats i samråd med
Naturvårdsverket. Effekter som pekas ut som angelägna att undvika är försurning av mark och
vatten, kväveutlakning och störning av hotad flora och fauna. För att undvika försurnings-
effekter rekommenderas gödselmedel utan försurande verkan vid gödsling inom tillrinnings-
områden till försurade eller svagt buffrade sjöar (alkalinitet <0,l mekv/1).

Gödsling bör ej ske på snötäckt eller tjälad mark och ej under snösmältning. För att i möjli-
gaste mån undvika läckage till vattendrag rekommenderas skyddszoner runt vattentäkter och
ytvatten. På ståndorter med särskild risk för kväveläckage skall gödsling undvikas. Exempel
på sådana är naturligt kväverika brunjordar och grova jordarter. Med tanke på den genom
deposition redan höga kvävebelastningen på marker i södra Sverige bör heller ingen kväve-
gödsling förekomma i Götaland. För Svealand och Norrland rekommenderas att den totala
kvävegivan under en generation inte bör överskrida 300 respektive 600 kg kväve per hektar.



Biotoper av särskilt värde för hotad flora och fauna, liksom dokumenterat skyddsvärda
områden, bör enligt råden undantas från gödsling.

STORAs gödsling

Syftet med STORAs gödslingsprogram är att producera virke. Genom att gödsla dagens
medelålders bestånd kommer dessa att ha ett större virkesförråd per hektar när de
slutawerkas, jämfört med ogödslade bestånd. Följden blir ett mindre behov att ransonera
dagens slutawerkningsbestånd för att parera den arealsmässiga brist på medelålders skog som
STORA har idag och som medför brist på slutawerkningssskog i framtiden. Som en följd
härav uppstår ett mindre behov att köpa virke från externa leverantörer.

Gödslingskostnaden per m^sk är ca 160 kr lägre än köpkostnaden, vilket med en årlig fram-
gödslad volym på ca 180 000 m^sk , innebär en årlig besparing på ca 30 milj. kr. Ibland
gödslas även äldre bestånd av god kvalitet, för att öka beståndets värdeproduktion. Detta
gäller oftast tallbestånd av god kvalitet, som i naturtillståndet inte längre växer särskilt bra.

Miljöeffekter av skogsgödsling med kväve-vad vet forskningen?

Effekter på marken

Efter en engångsgödsling med normal giva är halten oorganiskt kväve i den övre delen av
markprofilen tydligt förhöjd endast under den första vegetationsperioden. Merparten av vid
gödsling tillfört kväve fastläggs i organisk form i marken, vars kväveförråd ökar. Om KAS
eller AN används erhålls vid normal gödsling ingen bestående effekt på kvävemineralisering
och nitratbildning. Urea kan dock orsaka viss nitratbildning, redan vid engångsgödsling med
en normal giva. Nitratbildning kan öka under hyggesfasen på grund av tidigare upprepad
gödsling med givor_>480 kg N/ha. Detta är visat för AN, men gäller sannolikt oavsett gödsel-
medel.

Kvävegödsling ger långvarigt en viss minskning av omsättningen av organiskt material, ut-
tryckt per viktsenhet. Effekten är densamma för AN, KAS och urea. I kombination med ökat
förnafall efter gödsling ger denna effekt en uppbyggnad av markens humusförråd. Uttryckt
per ytenhet i skogen är omsättningen av organiskt material lika, eller något högre, om gödslad
skog jämförs med ogödslad.

Samtliga vanliga gödselmedel ger vid rimlig gödsling en svag ökning av pH i humustäcket. I
rostjordens övre del kan en svag minskning erhållas. Markens förråd av utbytbara baskatjoner
är oförändrat när urea eller AN används, men ökar tydligt när KAS används. Markens totala
surhet (mängd vätejoner) ökar efter kvävegödsling, oavsett gödselmedel. Huvuddelen av ök-
ningen beror på att humustäcket blir mäktigare.

Mängden växttillgängligt fosfor och kalium minskar i marken efter upprepad kvävegödsling.

Markfaunan påverkas inte märkbart av en normal kvävegödsling, men vid höga givor eller en
årligen upprepad gödsling kan en temporär minskning av antalet småringmaskar, kvalster och
hoppstjärtar erhållas.



Markvegetation

Förekomsten av flera arter eller grupper av arter påverkas av gödsling med kväve. Effektens
storlek beror på gödselgiva, gödselmedel, antal omgödslingar och vegetationstyp. Vissa arter
gynnas, andra missgynnas. En eller ett par gödslingar förändrar inte vegetationen så tydligt,
men minskar ändock ofta märkbart förekomsten av lavar, vissa mossor och många mykorr-
hizasvampars fruktkroppar. Effekten på dessa grupper kan bestå i åtminstone fem år. Urea ger
för mossor och lavar en större minskning än AN eller KAS, för svamp verkar urea kunna vara
mer gynnsam än AN och KAS. Vid högre givor eller fler omgödslingar kan förekomsten av
bärrisen och kruståtel tydligt förändras. Kruståtel ökar i regel om den finns på lokalen. Lingon
och blåbär kan öka eller minska beroende på konkurrenssituationen. Vegetationsföränd-
ringarna är större på ståndorter med intermediär bördighet, än på fattiga respektive rika
ståndorter. Artantalet påverkas inte av gödsling, i de fall arter försvinner ersätts de av andra
arter. I de studier som gjorts hittills har ingen tydlig likriktning av vegetationstyper kunnat
beläggas som resultat av gödsling. Engångsgödsling med en normalgiva ökar produktionen av
blåbär, men minskar den för lingon. Den ger också en viss försämring av smaken på färska
lingon och blåbär, liksom på sylt därav. Gödslade blåbär har sämre hållbarhet än ogödslade.
Bärrisens halter av potentiellt giftiga metaller påverkas ej av gödsling. Innehållet av Cs-137 i
kantareller påverkas ej heller.

Effekter på träden

Trädens har en central roll för skogsekosystemets stabilitet. Skogsgödsling med kväve påver-
kar inte bara trädet genom att stamvedsbiomassan ökar. Andra förändringar uppkommer
också. Trädets tyngdpunkt förskjuts uppåt, ovanjordsproduktionen gynnas mer än
produktionen under jord. Detta innebär en under några år ökad risk för torkstress och
stormskador.

Barrens kvävehalt ökar under några år efter gödsling. Magnesiumhalten ökar också om KAS
används. Övriga makronäringsämnens halter är i stort opåverkade, även vid upprepad göd-
sling. Flera mikronäringsämnen minskar vid upprepad kvävegödsling: bor, mangan, zink och
koppar. Tidigare uppträdde borbrist efter kvävegödsling i Norrlands inland. Idag innehåller
därför all kvävegödsel bor. Mangan och zink ligger trots minskningen avsevärt över gräns-
värden för brist. Koppar kan eventuellt vara mer kritiskt och förtjäna mer uppmärksamhet.
Vid en förstagödsling ger endast kväve en ökad stamvedstillväxt. Vid ytterligare gödslingar
kan ibland en bättre tillväxteffekt erhållas av ett sammansatt gödselmedel än av bara kväve.

Trädens mottaglighet för insekter, svampar och frost kan påverkas av kvävegödsling. Sugande
insekter som bladlöss och stinkflyn gynnas, medan barrätare som tallstekel och tallmätare
missgynnas. Många skadesvampar anses gynnas av kvävegödsling, men entydiga forsknings-
resultat saknas. Trädens frosthärdighet kan minska vid hög kvävehalt respektive låg
kaliumhalt i barren.

Kvävegödsling verkar ge en viss ökning av risken för skador. Produktionsbortfallen därav
anses dock väga lätt i jämförelse med den generellt ökade tillväxten. Inga rapporter finns om
omfattande skador eller träddöd där kvävegödsling hävdats vara orsaken.



Faunan

Studier har gjorts på ren och skogsfågel. Undersökningarna på ren visar att en viss risk för
förgiftning föreligger om törstande djur far tillgång till vatten som är kraftigt förorenat med
gödselmedel. Detta var tidigare möjligt på lagrings- och lastningsplatser, men dagens helt
slutna system torde eliminera denna risk. Vid normal gödsling innehåller de vanliga betes-
växterna inte toxiska halter av nitrat. Under vintern efter en gödsling visar renen en mindre
benäghenhet att gräva sig ner genom snön för att beta på gödslad mark än vad som är fallet på
ogödslad mark. Effekten erhålls både av AN och urea, men är särskilt tydlig för urea. Effekten
av urea finns kvar även den andra vintern efter gödsling. Försök på skogsfagelkycklingar visar
att dessa visserligen tar upp gödselkorn i näbben, men de sväljer inte kornen.

Ytvatten

Vattenkemiska förändringar kan ofta observeras i bäckar efter skogsgödsling. Förändringarna
gäller både vattnets syra/bas-status (pH, alkalinitet, aluminium och baskatjoner) och dess
innehåll av oorganiskt kväve. Förändringarnas riktning, storlek och varaktighet har i utförda
studier visat sig påverkas av gödselmedelstyp, förekomst av frizoner, hur stor andel av ett
avrinningsområde som gödslas och ståndortsegenskaper. Givans storlek påverkar sannolikt
också, men dess betydelse har ej varit föremål för för empiriska studier.

Gödsling med AN ger ofta försurningseffekter i bäckvatten. I undersökningar har minskningar
av såväl pH som alkalinitet observerats. Minskningen av pH har haft några månaders varak-
tighet, medan minskningen av alkaliniteten kunnat bestå i två till tre år. Storleken på alkalini-
tetsminskningen har kunnat relateras till surheten i markens djupare lager. Halterna av alu-
minium har ökat i några undersökningar. Halterna av kalcium och magnesium har i regel ökat
tydligt efter gödsling.

Vid gödsling med KAS har oftast ett något mindre surt bäckvatten erhållits. En pH-höjning
med som mest en till två enheter har iakttagits. Ingen undersökning har funnit att KAS-
gödsling gett ett surare bäckvatten, men i ett par fall har effekt saknats. Aluminiumhalten har i
utförda studier varit oförändrad, medan halterna av kalcium och magnesium ökat. De föränd-
ringar av pH och baskatjoner som erhållits har oftast endast några månader varaktighet, men i
något fall har effekten även kunnat ses året efter gödsling.

Urea ger, liksom KAS, en viss minskning av vattnets surhet. Direkt i anslutning till gödsling
kan en pH-höjning på drygt en enhet erhållas. Urea leder också till ökad utlakning av kalcium
och magnesium.

Vid övergödsling av vattendrag erhålls initialt höga halter av oorganiskt kväve, uppemot 100
mg/l har observerats när AN eller KAS används. Nitrathalter över gränsvärdet för dricksvatten
uppträder normalt bara under gödslingsdagen. När urea används blir halterna av oorganiskt
kväve avsevärt lägre. Förhöjda halter av oorganiskt kväve kan iakttas i avrinnande vatten
under ett par år efter gödsling, oavsett vilket gödselmedel som används. Normalt utlakas < 5
% av tillförd gödselgiva när vattendragen ej undantas. I ett fall i södra Sverige erhölls dock ett
extremvärde på hela 25 %. När frizoner lämnas blir halter och utlakning av oorganiskt kväve
avsevärt lägre än vid övergödsling.
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Få studier har gjorts över gödslingens effekter på vattenfaunan. Det fåtal undersökningar som
ändock gjorts tyder på att gödslingens effekter på fisk och bottenfauna generellt troligen är
små, men att negativa effekter kan uppstå.

I de fältstudier som gjorts på fisk har oftast ingen effekt erhållits. Ett fall av fiskdöd iakttogs
dock i ett burförsök efter en gödsling med ammoniumnitrat och skylldes på en pH-sänkning.
En ökad drift av bottenfauna kan uppstå i samband med höga halter av oorganiskt kväve. Inga
långsiktiga kvalitativa eller kvantitativa förändringar i bottenfaunan förekom i den enda
studien som gjorts inom området.

Gasutbyte skog - luft

Skogsgödsling med kväve ger en långvarig fastläggning av koldioxid i träd och mark. Fast-
läggningen är av storleksordningen ett halvt ton kol per ha och år. Avgången av lustgas (N2O)
till luften är normalt mycket låg i den typ av skogsmark som gödslas och de studier som är
gjorda i fält visar ingen ökning efter gödsling. Ammoniak bildas normalt inte alls eller i
mycket liten utsträckning om AN-baserade gödselmedel används. Om urea används kan
uppemot 30 % av kväveinnehållet avgå som ammoniak. Markens oxidation av kolväten som
metan (CH4) och etylen (C2H4) minskar i närvaro av höga halter ammonium.



Summary

Nitrogen fertilisation of forest soils has been used for several decades to improve productivity.
STORA plans to fertilise 10 to 15 thousand hectares forests with nitrogen annually, over an
area of 1 545 000 hectares productive forest land. The ecological effects of this forest fertili-
sation plan have been studied in the form of an environmental impact assessment (EIA). The
first part of this EIA, presented in this report by the Swedish Environmental Research Institute
(IVL), include the present and possible future state of the forest environment in Sweden, in
relation to STORA owned forests and the fertilisation programme and present knowledge
about nitrogen cycling and forest fertilisation. The second part, presented in a separate report,
contains information about the ecological effects of implementation of STORA fertilisation
plans, identification of shortcomings in knowledge to date, and recommendations for evasion
of possible negative effects of implementation.

IVL has been engaged in preparing this EIA in co-operation with SkogForsk on behalf of
STORA and the Swedish Environmental Protection Agency.

Environmental effects of nitrogen fertilisation are described in contrast to the possible
environmental effects of acidification of soil and surface water, build-up of nitrogen pool in
soils, leakage of nitrogen to surface waters from soils, changes in forest soil fertility, uptake
and loss of climate affecting gases, and the biological diversity of the forest ecosystem.
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1. Inledning

Kväve är normalt det näringsämne som reglerar skogens tillväxt i Sverige, vilket gör det
möjligt att kvävegödsla för att öka produktionen av stamved. Kvävegödsling av skogsmark
har tillämpats under flera decennier och verksamheten är underbyggd med omfattande
forskning och försöksverksamhet. Med hjälp av dessa erfarenheter har utformning av
gödslingsåtgärderna anpassats så att nyttan är stor, samtidigt som negativa effekter motverkas.
Ökande atmosfärisk belastning av kväve, utarmning av markens näringsförråd på grund av
försurning, behov av minskade kvävetransporter i vattendragen samt formuleringen av så
kallade kritiska belastningsgränser för kvävetillförsel till skogsmaik motiverar en samlad
beskrivning av, dels det nuvarande miljötillståndet i de skogsområden som gödslas, dels
kända fakta om kvävegödslingens miljöeffekter, som underlag för planering av
skogsbruksåtgärder.

STORA SKOG kvävegödslar årligen ca 10 000 -15 000 ha skogsmark, av ett totalt innehav av
1 545 000 ha produktiv skogsmark. Då de gödslingsbara markerna är spridda över sju län och
ca 50 kommuner, är det viktigt att informationsutbytet mellan STORA, myndigheter och
övriga berörda fungerar på ett bra sätt. Ett medel för att uppnå detta är att skapa en gemensam
kunskapsbas, utifrån vilken bedömningar kan göras av miljöeffekterna. Ett led i denna strävan
är att utföra en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) av STORA SKOGs gödslingsprogram,
med syftet att beskriva kunskapsläget avseende kväveomsättning och skogsgödsling,
beskrivning och värdering av effekterna av gödslingsprogrammet samt en bedömning av
möjliga åtgärder för att minska de oönskade effekterna.

Denna MKB utgör den första delen av två, där del 1 redovisar ett grundläggande
faktaunderlag med avseende på miljötillståndet i landet, skogsgödslingens metoder, STORAs
markinnehav och gödslingsprogram samt kända effekter av skogsgödsling med kväve. Del 2
omfattar en bedömning av STORA SKOGs gödslingsprogram.

Miljökonsekvensbeskrivningen är utförd som ett projekt inom IVLs branchspecifika
forskningsprogram med STORA SKOG och Naturvårdsverket som intressenter. Projektet har
genomförts som ett samarbete mellan Institutet för Vatten-och Luftvårdsforskning (IVL) och
Stiftelsen Skogsbrukets Forskningsinstitut (SkogForsk).



2. Bakgrund

2.1 Det nuvarande miljötillståndet i landet

2.1.1 Prioriterade miljöproblem

I takt med att punktkällorna i Sverige har minskat sina utsläpp till luft och vatten har
miljötillståndet i landet blivit allt mer beroende av föroreningssituationen i stort i Europa.
Inom Europa norr om Alperna sker en omfattande transport av luftföroreningar över
gränserna, och de förhärskande vindriktningarna gör att Sveriges import av föroreningar från
Centraleuropa och de Brittiska öarna är stor. I jordbruksintensiva och industritäta områden
sker omfattande utsläpp till vattendrag som i många fall ger en föroreningsbelastning på de
havsområden som omger Sverige. Utsläpp av föroreningar i Sverige domineras allt mer av
diffusa källor i form av till exempel markanvändning och trafik.

Utsläpp av föroreningar ger effekter på olika nivåer i miljön. Typiskt för samhälls-
utvecklingen i stort i den industrialiserade världen är att energiproduktion, jordbruk,
trafiksystem och industri under de senaste årtiondena orsakat miljöproblem som är avläsbara
på främst storregional (delar av kontinenter) eller global nivå. Tidigare dominerade lokala
effekter på miljön nära varje utsläppskälla.

De storregionala miljöproblemen tillhör i dagsläget de största miljöhoten i Sverige. Utsläpp
till luft av svavel, kväve, kolväten, tungmetaller och organiska miljögifter i hela Europa har
orsakat en miljöpåverkan med mycket stor areell utbredning både på land- och i
vattenområden. I stora delar av Sverige dominerar försurningsproblemen, med andra ord
effekter av utsläpp av svavel och kväve till luft som kan omvandlas till starka syror. En hög
kvävebelastning kan i vissa fall orsaka försurningseffekter, påverka växtsamhällen i
landmiljön samt orsaka övergödning av havsområdena. Kväveoxidutsläpp till luft kan
tillsammans med kolväten bilda marknära ozon. Halterna är högst under sommarhalvåret och
skador orsakade av ozon i Sverige har upptäckts på flera jordbruksgrödor. Experimentella data
indikerar att även skogsträd kan skadas i Sverige, eftersom de föreslagna kritiska nivåerna av
marknära ozon ofta överskrids (Anon., 1994c).

Ett omfattande åtgärdsarbete pågår i Europa för att minska de storregionala miljöproblemen.
Trots stora ansträngningar och i många fall tillgång till miljöanpassad teknik kommer arbetet
att ta flera årtionden i anspråk, vilket gör att effekterna i miljön kommer att finnas kvar
relativt länge, men de kommer att minska med tiden. På sikt kan globala effekter orsakade av
växthusgaser eller andra klimatpåverkande gaser påverka miljötillståndet i Sverige.

Belastningen av föroreningar med storregional utbredning uppvisar skarpa gradienter i
Europa, från de stora källområdena i Centraleuropa till Europas utkanter. Området för
STORAs markinnehav, västra och norra Svealand och södra Norrland, har en måttlig
belastning av föroreningar, beroende på avståndet till Centraleuropas källområden, samt
relativt små utsläpp i regionen. Trots den måttliga belastningen har storregionala effekter visat
sig i området, främst som försurningseffekter. Utöver effekter av långväga luftföroreningar
har området sedan lång tid påverkats av tungmetallutsläpp till vatten och luft från
gruvverksamhet samt järn- och stålframställning. I dag är problemet med tungmetaller främst
knutet till gamla läckande avfallsupplag.



De prioriterade regionala, och på sikt globala, miljöproblemen som främst kan påverkas av
skogsbruk och gödsling med kväve inom området för STORAs markinnehav är:

• försurning av mark och vatten

• uppbyggnad av onormalt stora kväveförråd i marken som kan leda till effekter på
markbiologiska processer, en påverkan på den biologiska mångfalden, samt
ökade transporter av närsalter i vattendragen

• upptag och avgång av klimatpåverkande gaser från skogsmark

2.1.2 Försurning av mark och vatten

All produktion av växter leder till en långsam biologisk försurning av markens översta skikt.
Växternas upptag av näringsämnen sker genom jonbyte mellan ämnen i marken och växternas
rötter, eller genom ett utbyte på bladytorna.

Jonbyte mellan positivt laddade näringsämnen i jonform, som kalcium, magnesium, kalium
och ammonium sker genom en frigörelse av "sura" vätejoner, vilket leder till att växten blir
mer basisk medan omgivande mark samt markvatten blir surare. I regel domineras växternas
upptag av positiva joner. Upptaget av negativa joner (främst nitrat och fosfat), som
alkaliniserar omgivningen genom jonbyte med hydroxidjoner, är oftast mindre.

I ett fullständigt kretslopp där växten dör och bryts ned återställs balansen mellan sura och
basiska ämnen, men bland annat nederbördens ( även den som har normal kemisk samman-
sättning) utlakning av basiska ämnen från marken leder till en långsam försurning som kan
spåras tillbaka till den senaste istiden (Renberg m. fl., 1993). Om växterna skördas påskyndas
den biologiska försurningen. Konventionellt skogsbruk bortför endast en mindre del av den
totalt producerade biomassan under en skogsgeneration, men helträdsutnyttjande kan öka
försurningstakten i skogsmarken.

Naturliga processer i skogmarkens humusskikt och torvmarker, som bildar stora mängder
organiska syror, kan orsaka låga pH-värden i både mark och vatten. Avrinningen från till
exempel näringsfattig myrmark kan naturligt ha pH-värden under 4. Även säsongsvariationen
av pH i ytvatten kan påverkas av organiska syror, främst under perioder med höga flöden, då
vatten rör sig i ytliga markskikt. Transporten av organiska syror till djupare skikt i
mineraljorden är dock begränsad. Utöver organiska syror kan även havssaltsnedfall orsaka
surstötar i avrinningen i områden med sura jordar genom jonbyte mellan baskatjoner i
havssaltet och väte- samt aluminiumjoner på markpartiklarna.
Detta jonbyte som sänker pH i vatten höjer samtidigt pH i marken, eftersom havssalt är
neutralt från början (Nilsson, 1992).

I områden som har en lång kontinuitet av skogsklädd mark och som har haft en låg
atmosfarisk belastning av starka syror har pH-förhållandena sannolikt ändrats lite under långa
tider (flera hundra år), även om det i dag mäts upp låga pH-värden i mark och vatten.
Områden med svårvittrade och naturligt sura jordar som har utsatts för en hög belastning av
starka syror, huvudsakligen svavelnedfall, uppvisar en kraftig pH-förändring och förlust av
buffringsförmåga (alkalinitet) i grund- och ytvatten under senare delen av 1990-talet.



Transporten av "sura" väte- och aluminiumjoner från mark till vatten sker i dessa områden i
stor utsträckning med svavelsyrans rörliga sulfatjon, som flödar genom markprofilen utan
större fastläggning i fastmark. Vittringen av olika mineral som motverkar markförsurning och
skapar nya baskatjoner som är tillgängliga för växterna kan variera kraftigt mellan olika
bestånd beroende på olikheter i berggrund, jordart och klimat. Det gör att tåligheten för
syratillförsel är varierande i olika delar av landet, men även inom ett mindre område kan det
finnas stora skillnader.

Växters upptag av baskatjoner utgör en temporär försurning av marken som helt eller delvis
återställs när växten dör och bryts ned. I en brukad skog med uttag av biomassa sker det
förluster av baskatjoner från ståndorten som innebär en försurning av marken. Förlusternas
storlek beror på skördeuttagets storlek och är därmed större på bördig mark än på lågproduktiv
mark. Därför är förlusterna av baskatjoner från marken betydligt större i södra Sverige med
hög tillväxt än i den norra delen av landet med låg tillväxt. Omfattningen av förlusterna styrs
också av om endast stamved eller helträd skördas. När hela träd tas ut ökar förlusten av
baskatjoner kraftigt jämfört med om bara stammen skördas. Uttag av stamved innebär att
cirka hälften av nettoupptaget av baskatjoner (bruttoupptaget som är betydligt större omfattar
även upptaget i barr och blad som efter relativt kort tid faller till marken igen, vilket
återcirculerar baskatjoner) skördas. För att skörda hela nettoupptaget av baskatjoner krävs ett
konsekvent helträdsutnyttjande där toppar och grenar tillvaratas i både gallring och
slutawerkning.

Flera försök har gjorts att kvantifiera markförsurningen orsakad av biomassans tillväxt och
skörd i relation till nedfallet av starka syror från atmosfären och andra faktorer (Rosén, 1989,
Nilsson, 1992, Hallbäcken, 1992). Dessa studier indikerar att att ungefår hälften av
markförsurningen (minskningen av det utbytbara förrådet av baskatjoner) i mineraljorden
under 1900-talet kan härledas till nettoupptag i biomassa. Den andra hälften står det sura
nedfallet för. Detta gäller i huvuddelen av landet, eftersom storleken på biomassaupptaget
samt nedfallet av sura ämnen samvarierar, och minskar, från söder till norr i landet.
Beräkningarnas precision är sannolikt bäst med avseende på upptag av baskatjoner i biomassa,
medan uppskattningarna av den nuvarande och historiska storleken på deposition, vittring och
urlakning har betydande osäkerheter. Dessutom anger beräkningarna ett medelvärde under i
stort sett hela 1900-talet, vilket innebär att nedfall av försurande ämnen, i synnerhet svavel,
har haft en större relativ betydelse för markförsurningen än upptag i biomassa under de
senaste decennierna.

Kvävedioxid kan liksom svaveldioxid bilda stark syra som deponeras på mark- och vattenytor.
Nedfall av salpetersyra (omvandlad kvävedioxid) har dock en annorlunda effekt på marken än
den svavedioxid som bildat svavelsyra. Landväxter har i regel en naturligt brist på kväve, som
därför sägs vara tillväxtbegränsande, eftersom andra näringsämnen oftast finns tillgängligt i
högre grad. Kväve i form av salpetersyra kan tas upp av växter genom ett jonbyte, som
innebär att nitratjonen i salpetersyran byts ut mot en hydroxidjon, som i sin tur kan
neutralisera "sura" vätejoner från den ursprungliga salpetersyran.

Växternas förmåga att neutralisera salpetersyra förutsätter att allt kväve tas upp, vilket inte
alltid är fallet under vinterhalvåret, eller i områden med en mycket hög atmosfärisk belastning
av kväve. Om kvävet i salpetersyran lakas ut blir det försurande på samma sätt som
svavelsyra. Svavel behövs endast i relativt små mängder för växternas näringsförsörjning.



Salpetersyra som faller ned på sjöytor kan vara direkt försurande, eftersom allt kväve inte tas
upp av alger och andra växter. Det beror på att kväve normalt inte är begränsande för
tillväxten av växter i inlandsvatten (det är fosfor), till skillnad mot landväxter.

I stort sett hälften av alla kväveutsläpp till luft i Europa orsakas av gasformig avgång av
ammoniak från jordbruksdrift. Ammoniak omvandlas i atmosfären till ammonium, vilket är
en process som kan neutralisera syror, till exempel svavelsyra så att ammoniumsulfat bildas.
Detta gör att nederbördens pH stiger, men när ammoniumkväve deponeras, och tas upp av
växter, frigörs vätejoner från växtens jonbytessystem och den ursprungliga neutraliserande
effekten av ammoniak motverkas. Om inte ammonium tas upp av växter, eller om det
deponeras på en sjöyta, kan den omvandlas till nitrat, vilket, är en en försurande process på
samma sätt som ett upptag i en växt.

Deposition av försurande luftföroreningar i Sverige

Depositionen av försurande luftföroreningar till skog i olika delar av Sverige har kartlagts i
både nationella och regionala studier i landet (Lövblad m. fl. 1992 och 1995, Hallgren-
Larsson och Westling 1994c, Westling m. fl. 1992). Studierna har visat att depositionen av
svavel och kväve har en tydlig gradient från ett kraftigt förhöjt nedfall i stora delar av södra
Sverige till ett nedfall i den norra delen av landet som inte är påtagligt högre än en naturlig
bakgrundsbelastning.

Skogsmarkens försurningsgrad

Yttäckande karteringar av skogsmarkens försurningsgrad har utförts av Riksskogstaxeringens
ståndortskartering främst under 1980-talet, och data har bearbetats av Sveriges Lantbruks-
universitet, Institutionen för skoglig marklära (Liljelund m. fl. 1990). Resultaten visade att
sura skogsmarker kan påträffas över hela landet, men andelen marker med ett pH-värde lägre
än 4,4 i övre delen av rostjorden var mycket större (nära 40 % av provtagen areal) i de högst
belastade områdena i södra Sverige, jämfört med till exempel norra Norrland (4-5 % av
provtagen areal). Gränsen på 4,4 i pH har satts för att markera den nivå där lägre värden
medför en påtaglig risk för höga aluminiumhalter i markvatten kombinerat med låga halter av
baskatjoner, samt risk för ökad rörlighet av skadliga ämnen som vissa tungmetaller, och
minskad rörlighet (fastläggning) av viktiga näringsämnen, till exempel fosfor.

Utöver Riksskogstaxeringen utför Skogsstyrelsen regionala undersökningar av markkemi i
permanenta skogsytor, så kallade observationsytor, där även kronutglesning och tillväxt
undersöks. I många av dessa ytor undersöks även deposition av luftföroreningar samt
markvattenkvalitet.

Undersökningar av markvatten i permanenta skogsytor (Skogsstyrelsens observationsytor) i
landet har visat på regionala skillnader, där de lägsta pH-värdena och de högsta halterna av
aluminium och oorganiskt kväve sammanfaller med områden med den hösta depositionen av
försurande luftföroreningar (Hallgren-Larsson och Westling 1994c, Westling m. fl. 1992).
Mineraljordens surhetsgrad är enbart en av två faktorer som krävs för att höga halter av
aluminium skall uppträda. Den andra faktorn är depositionen av starka syror från atmosfären
där vätejontillskottet reagerar med mineraljordens aluminiumbuffertsystem så att aluminium-
joner frigörs till markvattnet (Berdén m. fl. 1987, Lukewille 1993).



Ökningen av fritt aluminium motsvaras av en ökning av den deponerade starksyrans anjoner i
markvattnet, vilket kan avläsas som ett starkt samband mellan oorganiskt aluminium och
sulfat i markvattnet i skogsområden med en kraftigt försurad markprofil (Westling m. fl.
1992). I områden med hög atmosfärisk belastning av försurande luftföroreningar är
utlakningen av baskatjoner stor, trots att förrådet av utbytbara baskatjoner i marken är litet.
Med tiden minskar utlakningen av baskatjoner i den starkt försurade marken, om nedfallet av
starksyra forsätter. Detta har visat sig som minskande halter med tiden av främst kalcium i
markvatten från södra Sverige, samtidigt som aluminiumhalterna fortsatt att vara höga, eller
till och med ökat (Ring, 1993, Hallgren-Larsson och Westling 1994a). Detta leder till
sjunkande basmättnadsgrad och minskande kvot mellan baskatjoner och aluminium i
markvattnet.

Ytvattnets försurning

Försurning av ytvatten i skogsområden upptäcktes redan i slutet av 1960-talet i Sverige och
det startade en intensiv forskning i sjöar och rinnande vatten. På 1970-talet påbörjades försök
med åtgärder i form av kalkning för att återställa vattnens pH och alkalinitet.
Försöksverksamheten ledde fram till ett omfattande program för kalkning av ytvatten.
Forskningen var länge fokuserad på vattendragen, men med tiden stod det alltmer klart att
nyckelprocessen i försurningsutvecklingen var att skogsmarkens förråd av baskatjoner hade
utarmats så kraftigt av det atmosfåriska starksyranedfallet att den normala buffertmekanismen
(jonbyte med baskatjoner) i marken var satt ur spel, och ersatt med en aluminiumbuffring.
Denna utarmning av markens baskatjonförråd skedde innan grund- och ytvatten uppvisade
låga pH-värden och höga aluminiumhalter. Minskningen av mineraljordens basmättnadsgrad,
orsakad av starksyranedfall, är inledningen till en händelsekedja (om nedfallet fortsätter) som
med tiden ger effekter i mark och vatten samt på vegetation. Denna process beskrevs först av
Oden (1968).

Idag bidrar mycket stora arealer skogsmark (hela arealen där det finns kraftigt försurade sjöar)
i landet med ett avrinningsvatten som har ett så lågt pH-värde och så hög aluminiumhalt att
det är starkt giftigt för fisk och andra organismer. Detta har orsakat utbredda skador i sjöar
och rinnande vatten, som nu motverkas med kalkning. Effekten på skogens nuvarande tillväxt
och vitalitet av de kraftigt försurade markerna är oklar, eftersom skogstillståndet påverkas av
så många faktorer, inte minst kvävenedfallets tillväxtstimulerande effekt. En omfattande
redovisning av försurningsläge och historik samt orsaker till försurning av grund- och
ytvatten, prognoser för framtida försurningsutveckling och motåtgärder som kalkning finns i
Bernes(1991).

2.1.3 Övergödningsproblem orsakade av kväve

Två miljöproblem med storregional utbredning som orsakats av onormal kvävebelastning har
observerats i Sverige (och i många andra länder i Europa). Det första är en övergödning av
havsområdena runt Sverige och det andra är en förändring av den landlevande floran.

Övergödning i havsområden

Övergödningen av havsområdena leder till en ökad algtillväxt, som i sin tur kan orsaka
problem med syretillgången i bottenvatten när algerna dör och bryts ned.



Kraftig algblommning kan även tillfälligt orsaka problem genom att vissa alger utsöndrar
giftiga ämnen. Kväve är ett bristämne i havet och ökad tillförsel ger en gödningseffekt i alla
Sveriges kusthav, men effekten avtar mot norr i Bottniska viken (Bottenhavet och
Bottenviken) där salthalten sjunker. I vatten med låg salthalt, som i inlandsvatten och starkt
utsötat havsvatten, är i första hand fosfor begränsande för algernas tillväxt. Fosfor är även
begränsande för kvävefixerande alger som finns i Östersjön och skärgårdarna
(Miljödepartementet, 1991).

Svenska utsläpp av kväve till vattendrag och kustområden utgör bara en liten del av den totala
tillförseln till havsområdena omkring Sverige (Miljödepartementet 1991). I hela Östersjön
inklusive Bottniska viken svarar Sverige för 21 % av kvävetillförseln via floder och kuster,
samt för 5% av kvävenedfallet från luften. För Västerhavet (Skagerak och Kattegatt) är
motsvarande andel 18 % från landområden, respektive 8 % via luftutsläpp.

Havsområdena omkring Sverige har ursprungligen varit näringsfattiga. I Kattegatt beräknas
kvävebelastningen ha ökat med sex gånger sedan sekelskiftet och i Bottniska viken är
belastningen nära fördubblad under samma tid.

STORA SKOGs markinnehav (figur 2) awattnas huvudsakligen till två havsområden (figur
1); Kattegatt och Bottniska viken (Bottenhavet). Tillförseln och källfördelningen av kväve har
beräknats för dessa havsområden vilket framgår av tabell 1. Källa är Miljödepartementet
(1991) som i sin tur bygger på Löfgren och Olsson (1990) och Olsson och Löfgren (1990).

Tabell 1. Tillförsel av kväve från Sverige till Bottniska viken och Kattegatt enligt
Miljödepartementet (1991). Uppdelning på källor för Bottniska viken
bygger på uppgifter i Löfgren och Olsson (1990) som anpassats till
summan av utsläpp orsakade av människan (se tabellens övre del). I
mängderna ingår inte nedfall på havsytan från utsläpp till luft. Ton per
år i genomsnitt för perioden 1982-1987. Jordbrukets andel kan vara
överskattad eftersom inget naturligt läckage har dragits bort.

Tillförsel av kväve

Total tillförsel till havet

Den totala tillförseln fördelas på:
Naturlig tillförsel
Av människan orsakade utsläpp kust
Av människan orsakade utsläpp inland

Av människan orsakade utsläpp till kust
och inland fördelas på:
Industrier
Kommuner och glesbygd
Jordbruk
Skogsbruk
Atmosfäriskt nedfall på sjöytor

Bottniska
viken

54100

33 400
4 000

16 700

1070
3720
2620
6030
7260

Kattegatt

36 600

7 700
2 600

26 300

580
7 510

13 000
1 160
6 650
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Tabell 1 visar att av de totalt 36 600 ton kväve som tillfördes Kattegatt var endast 7 700 ton
naturlig tillförsel. Resterande del fördelade sig på mänskliga aktiviteter, där källor som
jordbruk, samhällsutsläpp och atmosfåriskt nedfall på sjöytor dominerade tillförseln.
Beräkningen av vad som är naturlig tillförsel av kväve bygger på relativt schablonartade
uppgifter om nuvarande arealförluster, som i sin tur grundas på ett fatal mätningar i
avrinningen från obrukad skogsmark i områden med liten eller måttlig kvävedeposition. Den
obrukade skogsmarken är i regel naturreservat eller annan skyddad mark utan skogsbränder
eller andra störningar under senare decennier.

Figur 1 STORA SKOGs markinnehav finns inom de streckmarkerade avrinningsområdena.



Skogsbrukets bidrag beräknades till ca 4 % av den totala mänskliga tillförseln av kväve. Mot-
svarande beräkning för Bottniska viken med en stor areal skogsmark och begränsad areal
jordbruksmark, indikerar att skogsbruket andel av den mänskliga kvävetillförseln var ca 29 %.
Skogsgödsling beräknades bidra med en andel på 15 % (eller ca 950 ton) av skogsbrukets
kvävetillförsel till Bottniska viken. Den totala kvävetillförseln från alla källor till Bottniska
viken var 54 100 ton per år, vilket gör att skogsgödslingen stod för ca 1,8 % av tillförseln,
enligt beräkningen. Skogsgödslingens bidrag till Kattegatt beräknades till ca 4 % av skogs-
brukets bidrag, eller 50 ton per år, vilket motsvarar 0,14 % av den totala tillförseln av kväve.
Sedan beräkningsperioden 1982 till 1987 har skogsgödslingen avtagit kraftigt, från 150 000
ha till 30 000 ha per år, vilket sannolikt har minskat gödslingens relativa bidrag.

Gödslingseffekter på landlevande växter

Den andra storregionala effekten av onormal kvävebelastning som nämndes i inledningen var
gödslingseffekter på landlevande växter, orsakad av förhöjt atmosfäriskt nedfall av kväve. Hur
kraftiga effekterna är på olika platser i Sverige beror på var i den tydliga gradienten i
kvävebelastning som området befinner sig. Den högsta kvävebelastningen finns i sydvästra
Sverige och nedfallet minskar mot nordost, med en viss förhöjning vid ostkusten, jämfört med
områden inne i landet.

Det är svårt att separera ut effekter av den pågående försurningen och av kvävedeposition på
vegetationens sammansättning. Dessutom är kunskapen begränsad om hur vegetationens sam-
mansättning naturligt förändras med tiden, i takt med skogens utveckling. Således utgörs hela
södra Sverige av en försöksyta, medan det saknas en acceptabel kontrollyta. Resultat från
kombinerade försurnings-kalknings- och kvävegödslingsförsök visar dock att florans sam-
mansättning i huvudsak styrs av kvävefaktorn (Rodenkirchen 1992, Tamm 1991, Kellner &
Redbo-Torstensson 1995).

Nedfall av kväve från luften kan öka skogsträdens tillväxt, men även påverka botten- och fält-
skikt i skogsmarken (Rosén m. fl. 1992). Frekvensen av markvegetationstypen som domineras
av smalbladiga gräs har ökat i Götaland. Detta behöver ej betyda att gräset ökat i täckning,
utan det kan vara en effekt av att lingon- och blåbärsris minskat. Observerade vegetations-
förändringar i sydsvensk ädellövskog är i huvudsak att relatera till kvävefaktorn (Falkengren-
Grerup, 1992). Enligt Hallbäcken m. fl. (opubl.) kommer sannolikt storleken av den framtida
kvävedepositionen att sätta gränserna för hur skogsmarksfloran kommer att vara sammansatt.
Det har dock föreslagits att de floraförändringar som observerats, och som antagits bero på
kvävenedfall, till en del kan förklaras av betestryck från en kraftigt ökad rådjursstam
(Örlander G. pers. medd., observationer baserade på studier i bland annat Asa försökspark).

2.1.4 Upptag och avgång av klimatpåverkande gaser från skogsmark

Som i alla växtsamhällen finns även i skogen en balans mellan upptag av koldioxid vid
tillväxt och avgång vid nedbrytning. På lång sikt har skogsekosystemet en liten nettoeffekt på
tillförseln av växthusgaser. Tillfälligt kan upptaget av koldioxid öka om virkesförrådet byggs
upp, men upptaget kan även minska om virkesförrådet minskar på grund av avverkningar som
är större än tillväxten eller andra minskningar av biomassan i skogen i samband med
skogsbrand. Att en stor del av skogen avverkas och används för olika produkter ändrar inte
nettotillskottet av växthusgaser.



Teoretiskt kan olika skogsbruksåtgärder påverka avgången av vissa andra växthusgaser än
koldioxid. Markens produktion av metan och dikväveoxid kan förändras av åtgärder som
kalawerkning, dikning och eventuellt även av kvävegödsling och tillförsel av andra
näringsämnen och kalk (Klementsson pers. medd.). Ofta är det svårt att utan undersökningar
avgöra i vilken riktning förändringarna går. Till exempel lustgasavgång (dikväveoxid) kan
vara ett resultat av såväl nitrifikation som denitrifikation, och dessa processer är i sin tur
beroende av pH- och kvävetillgång i marken. Den grundläggande kunskapen om hur mycket
av olika växthusgaser som avgår från olika typer av skogsmark är bristfällig, men forskning
pågår inom ramen för den samlade klimatforskningen i Sverige och övriga Europa.

2.2 Det framtida miljötillståndet i Sverige

2.2.1 Kritiska belastningsgränser för svavel och kväve

Syftet med kritiska belastningsgränser är att skapa ett verktyg som kan kvantifiera framtida
förändringar i miljön, samt behovet av åtgärder. Åtgärdsbehovet sätts i relation till ett
acceptabelt föroreningstillskott till naturmiljön för att inte orsaka skadliga biologiska effekter.
Arbetet med att definiera och formulera kritiska belastningsgränser för svavel och kväve har
utförts av ett stort antal forskare i Europa och Nordamerika (Nilsson och Grennfelt 1988,
Grennfelt och Thörnelöf 1992, Brodin och Kessler 1992). Kritiska belastningsgränser anges
för svavel och kväve eftersom de är de primära föroreningarna som släpps ut till luft och som
bildar syror i atmosfären, eller i mark och vatten.

Beräkningen av försurningseffekten på skogsmark utnyttjar en kvantitativ jämförelse mellan
nettotillförseln av syra, som inkluderar svavel- och kvävenedfall, samt trädens upptag av
baskatjoner, och nettotillförseln av alkalinitet genom nedfall av baskatjoner, markens vittring,
kväveupptag samt avrinning av syra. Med detta beräkningssätt överskrids idag de kritiska
belastningsgränserna för syratillförsel till skogsmarken i större delen av Sverige, med de
största överskridandena i den södra delen av landet (Sverdrup m. fl., 1992). Konsekvensen av
detta är att markförsurningen fortskrider så länge syretillförseln inte balanseras av
syraneutralisering eller bortförsel av syra med avrinningen. Om trädens upptag av baskatjoner
skall leda till en mer permanent markförsurning över mer än en skogsgeneration förutsätter
det att träden avverkas så att inte baskatjonerna kan återföras till marken. Helträdsutnyttjande
har en större markförsurande effekt jämfört med enbart stamvedsuttag.

Den kritiska belastningsgränsen för kväve kan formuleras med andra utgångspunkter än
syrabidraget till skogsmarken, eftersom det normalt även är ett tillväxtbegränsande ämne. Den
kritiska belastningsgränsen kan beräknas med en massbalansmodell som summan av
biomassans upptag av kväve (som skördas), normal upplagring i marken samt normal
utlakning till vatten (Rosén m. fl., 1992). Andra beräkningsmetoder bygger på empiriska data
rörande vegetationsförändringar, eller balansen mellan markens vittringshastighet och
lokalens totala kväveutbud (Hornung m. fl., 1995). Nytillskott av kväve till skogsmarken sker
genom nedfall från luften. Det naturliga bakgrundsnedfallet i Sverige är lågt, några få kilo per
hektar och år, men stora utsläpp inom landet och i övriga Europa gör att nedfallet är förhöjt
framför allt i den södra delen av Sverige. De teoretiska beräkningarna visar att
belastningsgränsen för kväve till skogsmarken överskrids i en stor del av landet, i synnerhet i
södra Sverige. Överskidandet innebär att markerna får en onormalt snabb upplagring av kväve
och/eller ett förhöjt läckage till yt- och grundvatten.
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Modellberäkningarna kan inte visa någon tidskala for dessa förändringar och dessutom är inte
modellen dynamisk, det vill säga den tar inte hänsyn till att ökad kvävetillförsel påverkar
tillväxten, vilket i sin tur ökar upptaget i biomassa. Beräkningarna utgår i normalfallet från att
den framräknade belastningsgränsen skall gälla för 95 % av skogsmarksarealen i en region.
Det innebär att skogsmark med liten kapacitet att ta emot kväve avgör belastningsgränsen och
att 5 % av arealen har lägre belastningsgräns än den satta.

Denna typ av beräkningar har som syfte att visa på storskaliga mönster i Europa, och kan
karaktäriseras som en första grov ansats att beskriva kriterier för normala kväveflöden i
skogsekosystem. Dessa beräkningar skall ligga till grund för internationella förhandlingar om
utsläppsbegränsningar. Enskilda bestånd med olika brukningsintensitet har naturligtvis olika
förutsättningar att ta emot kväve, utan att en oönskad upplagring eller utlakning sker, vilket
gör att de kritiska belastningsgränserna kan variera kraftigt i ett skogsområde. De
skogsbestånd som är aktuella för gödsling har en stor brist på kväve och en avsevärd förmåga
att utnyttja ett ökat kväveutbud. Massbalanstänkande, där tillförsel och bortförsel av kväve
jämförs, kan tillämpas på beståndsnivå men det kräver att ingångsdata från den enskilda
ståndorten används. Resultatet av massbalansberäkningen kan ge ett teoretiskt mått på
nettoupplagring, eller förlust, av kväve på ståndorten. För att besvara frågan om, och hur fort,
en onormalt stor upplagring av kväve i skogen kan leda till ett förhöjt läckage av kväve till
grund- och ytvatten saknas grundläggande kunskap om kvävets dynamiska inverkan på
vegetationen, samt om kvävets stabilitet i olika förråd som kan byggas upp framför allt i
marken.

2.2.2 Prognoser om framtiden

Deposition

Arbetet med utsläppsreduktioner i Europa har tidigare reglerats av ett svavelprotokoll som
innebar att flertalet av Europas stater förband sig att minska svavelutsläppen med 30 % mellan
1980 och 1993. Ett kväveprotokoll innebar att de flesta länderna förband sig att frysa
kväveoxidutsläppen vid 1980-1985 års nivå fram till 1998. Några stater åtog sig dessutom att
reducera utsläppen med 30 %.

Totalt sett har minskningen på 30 % av svavelutsläppen i Europa uppnåtts, men utfallet
varierar mellan de olika länderna. Ett nytt svavelprotokoll har undertecknats med
utgångspunkten att arealen skogsmark där den kritiska belastningsgränsen överskrids skall
minska kraftigt, och det innebär för Sveriges del att 90% av skogsmarken kommer att ligga
under belastningsgränsen, om åtgärderna genomförs. Minskningen av svavelutsläppen
kommer dock att ta avsevärd tid, även om målet accepteras av flertalet länder i Europa.
Tidplanen varierar mellan länderna, men avtalade utsläppsminskningar skall i regel vara
genomförda före år 2010.

Det nuvarande protokollet för kväveoxider gäller i ytterligare tre år, och fram till i dag har
ingen egentlig reduktion skett. En marginell minskning kan förväntas till sekelskiftet, och
därefter är utvecklingen osäker. Nya internationella förhandlingar om minskning av de
europeiska kväveutsläppen skall påbörjas inom kort.



Utsläppen av reducerade kväveföreningar (ammoniak) kommer sannolikt inte att förändras i
någon större utsträckning fram till år 2000. Beslut om nedskärningar i utsläppen har fattats i
vissa länder som teoretiskt kan medföra en minskning av ammoniumbelastningen med 20 % i
södra Sverige fram till sekelskiftet. Det är dock osäkert om målet uppnås.

Försurningen av skogsmark

Flera studier har beskrivit markförsurningsutvecklingen under 1900-talet i Sverige genom
förnyade undersökningar av provgropar i skogsmark (morän) som första gången studerades i
början eller mitten av 1900-talet. Eriksson m. fl. (1992) undersökte tre transekter med
provgropar i barrskog i södra, mellersta respektive norra Sverige, och drog slutsatsen att
markförsurningshastigheten hade ett nära samband med depositionen av försurande
luftföroreningar. I sydvästra Sverige kunde försurningseffekter orsakade av atmosfarisk
deposition spåras ned till två meter i mineraljorden. I norra Sverige var inverkan av
depositionen på markförsurningen liten. Studien redovisar nettoeffekten på markens
försurningsgrad och kan inte klart skilja mellan den del som beror på nedfall av starksyra och
biomassans upptag av baskatjoner. Tamm och Hallbäcken (1988) jämförde två områden med
gran och tall i södra (Tönnersjöheden) respektive norra (Kulbäcksliden) Sverige, med
avseende på pH i olika markhorizonter under två tidsperioder, 1926 till 1927 och 1982 till
1985. Jämförelsen visade att mineraljorden på Tönnersjöheden var surare redan på 1920-talet
än den norra lokalen. Dessutom konstaterades att försurninghastigheten var betydligt högre på
den södra lokalen mellan 1920- och 1980-talet. Den snabba försurningsutvecklingen på
Tönnersjöheden, jämfört med Kulbäcksliden, kunde inte förklaras enbart med skillnader i
skogshistorik, klimat eller markens mineralogi. Den mest sannolika förklaringen är högre
nedfall av sura ämnen i söder.

Historiska tidsserier på markförsurningsutveckling samt massbalansberäkningar av flöden av
starksyra och baskatjoner i skogsekosystem har legat till grund för prognoser på framtida
markutveckling. Olsson m. fl. (1993) konstaterar att vittringen i skogsjordarna inte är
tillräcklig i större delen av Sverige, för att kompensera för förluster av baskatjoner genom
naturlig utlakning, utlakning orsakad av starksyradeposition samt biomassauttag. Underskottet
är störst i områden med hög deposition av försurande luftföroreningar. Hallbäcken (1992) drar
slutsatsen, efter studier på Tönnersjöheden i Halland, att fortsatt hög deposition av svavel och
kväve, i form av starka syror, kommer att ytterligare minska markens tillgängliga förråd av
baskatjoner, vilket medför en betydande risk för en framtida minskning i markens bördighet.

Sverdrup m. fl. (1992) har med hjälp av modellberäkningar visat att 82 % av den nuvarande
skogsmarksarealen i Norden i framtiden kommer att uppvisa en onormalt snabb
försurningsutveckling, förutsatt att den nuvarande depositionen av svavel och kväve inte
förändras.

2.3 Bakgrundsfakta om STORAs markinnehav i Sverige

2.3.1 STORAs mark- och skogsinnehav

Fakta om STORAs skogar framgår av tabell 2 till 4. Markinnehavets fördelning i landet
framgår av figur 2 (Anon., 1994a).



Tabell 2. STORAs mark- och skogsinnehav 1994.

Skogarna

Total landareal
Produktiv skogsmark
Lågproduktiv, flällnära skog
Impediment (fjällskog, myr, berg)
Inägor
Övrig mark (vägar, kraftledningar, m m)
Medelbeståndets areal
Bonitet
Tillväxt
Tillväxt, totalt
Virkesförråd
Virkesförråd totalt
Trädslagsblandning, tall

gran
löv

Åldersklassfördelning, 0-29 år
30-59 år
60-89 år
90- år

1 927 000 ha
1 535 000 ha

50 000 ha
299 000 ha

12 000 ha
30 000 ha

10 ha
5,2mJsk/haochår
3,8m3sk/haochår
5 932 000 m3sk/år
115 m3sk/ha
176 000 000m3sk

52%
4 1 %

7%
4 1 %
17%
16%
26%

Tabell 3. STORAs avverkning 1994.

Avverkning egen skog

Gallring
Slutawerkning
Övrig avverkning
Totalt

Årsyta (slutawerkad/produktiv areal)
Slutavverkningens medelareal
Timmerandel
Medelstam

14 156 ha 813 000mJsk
16 275 ha 3 861000m3sk

197 000 m3sk
4 871 000 m3sk

1,06%
15 ha
46%

0,20m3fub

Tabell 4. STORAs skogsvårdsåtgärder 1994.

Skogsvårdsåtgärder

Markberedning
Plantering
Röjning
Gödsling

14 359 ha
15 389 ha
14 424 ha
11556 ha



2.3.2 Geologi

Geologin i området for STORAs markinnehav är relativt varierande med en dominans av
gnejser i västra delen av Värmland, graniter, porfyrer, leptiter och hälleflintor i en stor del av
det övriga området, med undantag för den nordvästra delen som domineras av sandstenar,
kvartsiter, arkoser och glimmerskifrrar. Berggrundens vittringsbenägenhet är olika i området,
med i regel svårvittrade bergarter i väster. Vissa graniter eller granitiska bergarter i den övriga
delen av området är något mer lättvittrade på grund av hög basmineralhalt. Insprängt i
området finns både mindre och mer (grönstenar) vittringsbenägna bergarter. Lättvittrade
bergarter med högt kalkinnehåll finns i ett litet område runt Siljan.

2.3.3 Jordarter och jordmån

Skogsjordarna i omiådet domineras av podsolerad morän med inslag av mer finkorniga jordar
(finsediment och moränlera) samt grovkorniga sand-, grovmo- och isälvsavlagringar. I den
västra delen av området finns ett markant inslag av torvmark. Berg i dagen och tunna jordar
förekommer sparsamt, främst i områdets utkanter. De finkorniga och mer näringsrika jordarna
ligger under högsta kustlinjen som skär rakt genom en stor del av STORAs markinnehav.
Ovanfor högsta kustlinjen dominerar den starkt podsolerade moränen.

2.3.4 Klimat

Huvuddelen av STORAs markinnehav ligger i den norra barrskogsregionen med en kort
sommar och en nederbörd under vintern som oftast är snö. Vegetationsperioden är i
genomsnitt 150 till 180 dygn, med undantag för vissa arealer i den södra delen av området
som har ytterligare 10 till 20 dygn. Temperatursurnman (dygnsgrader över +5°C) varierar från
gynnsamt för skogstillväxt (1300-1500) i den södra delen till extremt kyligt (<800) i den
nordvästra delen. Nederbörden (medelvärde 1960-1991) varierar mellan 600 och 800 mm i
huvuddelen av området under ett helt år, och mellan 300-450 mm under vegetationsperioden.
Den måttliga avdunstningen under vegetationsperioden gör att vattentillgången är relativt god
under ett normalår.

2.3.5 Skogsbrukshistorik

Den del av STORAs skogsmark som ligger i Svealand fick mycket tidigt en stor betydelse för
den hastigt växande utvinningen av metaller, främst järn, koppar och silver, under 1600-talet.
Skogsträden användes som råvara för framställning av träkol, och hanteringen kulminerade
under 1800-talet då det fanns ca 230 masugnar samt 450 stångjärnsbruk i drift.

Bruken krävde stora mänder träkol, och blev med tiden mycket utspridda i skogsområdena för
att få tillgång till skogsråvara. Det skogsbruk som levererade råvaran till kolningen berörde
under 1800-talet större delen av skogsarealen i Svealand. Avverkningarna av alla trädslag och
dimensioner var omfattande och någon organiserad skötsel av skogen förekom inte bland de
många små skogsägarna. Under mitten av 1800-talet började järnbruken köpa upp skog och
intresset för återväxt och annan skogsskötsel ökade inom bolagen med stora skogsinnehav.
Mot slutet av 1800-talet övergick utnyttjandet av skogen till ett kulturskogsbruk i många
områden, med föryngring och annan skogsskötsel i organiserade former.



Under 1900-talets första hälft minskade behovet av träkol kraftigt, men de anlagda
kulturskogarna fick då en stor betydelse, först för sågverksindustrin och senare massa-
industrin. Skogsskötseln anpassades till dessa industrigrenar och utgör fortfarande basen för
det moderna skogsbruket.

I norra Sverige började nyttjandet av skogen senare och på annat sätt än i söder, även om en
del lättillgängliga områden i södra Norrland har en liknande skogshistorik som i Svealand.
Glest befolkade områden i kärva klimatlägen gjorde att jakt och fiske dominerade in på 1800-
talet. Skogarnas värde var ringa och ägoförhållandena ofta oklara. Under 1800-talet
klargjordes ägorätten hos ortsbefolkningen och kronan. Sågverksdriften expanderade under
mitten av 1800-talet och behovet av sågtimmer gjorde att allt mer avlägsna delar av inlandet
berördes av avverkningar. Be stora och råvarukrävande sågverken byggdes nära
älvmynningarna och timret flottades dit på vattendragen. Sågverkens behov ledde till
dimensionshuggningar, där till en början endast de grövsta träden togs ut. Avverkningen av
gammal skog var mycket omfattande i daleångarna till de stora vattendragen.

Under början av 1900-talet etablerades massaindustrin som snabbt ökade råvarubehovet.
Behovet kompletterade uttaget av sågtimmer i grova dimensioner och avverkningarna av även
klenare virke bidrog till ett mer intensivt utnyttjande av skogen. Redan i slutet av 1800-talet
tillämpades i många områden ett kulturskogsbruk, ofta med hyggesbränning och frösådd, men
även plantering. Senare under 1900-talet ersattes detta med föryngring genom blädning, vilket
ofta resulterade i klen återväxt och trasiga skogar. I takt med att hela skogsindustrin
expanderade uppstod ett stort behov av skogsbruksmetoder som ökade produktionen av råvara
i skogen. Under början av 50-talet utvecklades det skogsbruk som dominerar idag, och som
normalt omfattar föryngring, röjning, gallring och slutawerkning.

Skogsmarkens egenskaper idag är ett resultat av de naturgivna förutsättningarna och tidigare
skogsbruk, som i Bergslagen omfattar flera hundra år av aktivt utnyttjande av skogsråvara. I
vissa delar av Bergslagsskogarna är nedfall av försurande luftföroreningar ingen ny företeelse.
Malmhanteringen orsakade stora luftutsläpp av svavel under flera hundra år som lokalt
medförde ett stort nedfall av starksyra. I synnerhet runt Falun var svavelutsläppen stora, men
det är oklart om skogsmarken i närområdet har försurats på ett sätt som påverkar
markegenskaperna även i nutid, mer än mycket lokalt (Bergholm 1994).
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Figur 2 STORAs markinnehav 1992 (svarta partier). Tjock heldragen linje anger
förvaltningsgräns.

2.3.6 Vattendrag

Nära hälften av STORAs markinnehav awattnas till Västerhavet via Vänern och Göta älv.
STORAs marker återfinns i alla de stora tillflödena till Vänerns västra och norra del,
Upperudsäiven, Byälven, Norsälven, Klarälven och Gullspångsälven.



Större sjöar i Värmland, utöver Vänern, som påverkas av tillflöde från STORAs marker är
Frykensjöarna, Värmeln och Glafsfj orden. En mindre del av markinnehavet awattnas till
Hjälmaren och Mälaren via Arbogaån, Hedströmmen och Kolbäcksån. En stor del av
STORAs marker awattnas till Bottenhavet på sträckan mellan Hudiksvall och Gävle.
Avrinningen når havet genom (från norr) Delångersån, Ljusnan, Hamrångeån, Testeboån,
Gavleån, Dalälven och Tämnarån. Större sjöar i området som awattnas till Bottenhavet är
Siljan och Dellensjöarna, men STORAs marker utgör endast en mindre del av de sjöarnas
tillrinningsområden. Medelavrinningen (1931-1960) är relativt hög i den västra delen av
området mot norska gränsen, mer än 20 dm^/s km^ (Anon., 1979). Avrinningen avtar mot
öster och är nere i 8 dm^ /s km^ nära Bottenvikens kust. Avrinningens normala variation
under året karaktäriseras av att snösmältning och vårflod ger en kraftig flödestopp under
våren. Avrinningen fortsätter att vara relativt hög under sommaren på grund av den låga
avdunstningen. Det lägsta flödet förekommer under vintern efter långa kalla perioder.

2.3.7 Deposition av svavel och kväve

Svavel

Depositionen av försurande luftföroreningar kartläggs genom kontinuerliga mätningar i
permanenta skogsytor, som ingår i regionala miljöövervakningsprogram i flertalet län i landet
(Westling m. fl. 1992, Hallgren-Larsson och Westling 1994 a, b och c). Figur 3 och 4 visar
resultat från ett urval jämförbara lokaler med granskog i hela Sverige under det hydrologiska
året från oktober 1992 till september 1993. Mätningarna visar gradienten över Sverige med
stor belastning i södra Sverige och betydligt måttligare belastning i norr. Mätningar saknas i
Kopparbergs och Gävleborgs län, vilket gör att förhållandena där måste uppskattas.

Figur 3 visar nedfallet av antropogent svavel (SO4-Sex), som huvudsakligen härrör från
förbränning av fossila bränslen. Totalbelastningen av svavel var störst i granskog i sydvästra
Sverige. Som exempel kan nämnas en granskog i Malmöhus län där det under perioden
deponerades 22,3 kg antropogent svavel per hektar varav 6,6 kg deponerades med
nederbörden. Mellanskillnaden, det vill säga nästan 16 kg per hektar, deponerades i form av
gaser, partiklar och aerosoler (torrdeposition). I övriga delar av södra Sverige varierade
våtdepositionen (nedfall på öppet fält) av svavel mellan 5,6 och 8,8 kg per hektar och år,
främst beroende på olika nederbördsmängder. Nedfallet i granskog var på grund av tillskottet
från torrdeposition runt 15 kg per ha och år. Jämförelser med tidigare års mätningar visar att
svavelnedfallet i södra Sverige minskat de senaste åren.

På lokalerna i mellersta Sverige var våtdepositionen av antropogent svavel mellan 2,1 och 8,1
kg per hektar och år. I granskog varierade nedfallet mellan 3,4 kg per hektar i norra Värmland
och 11,2 kg per hektar och år på en exponerad lokal i Stockholms län. Mängden torrdeponerat
svavel var lägre än på lokalerna söderut. Örebro län har under flera år haft större nedfall av
svavel än övriga Mellansverige. En förklaring kan vara att förorenade luftmassor transporteras
upp längs Vänern med sydvästliga vindar och de torra komponenterna filtreras ut i en region
nordost om Vänern.
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Våtdepositionen på de undersökta norrlandslokalerna (Jämtlands och Västernorrlands län samt
norrut) visade en gradient från 3,3-4,9 kg per hektar på de kustnära lokalerna till 0,9-2 kg per
hektar på de västligaste lokalerna långt in i landet. Krondroppsmätningarna visade likartade
värden, och på flera håll till och med lägre värden än mätningarna på öppet fält, vilket visar att
torrdepositionen av svavel var liten.

Kväve

Nedfallet av kväve under det hydrologiska året från oktober 1992 till september 1993, räknat
som summan av ammoniumkväve och nitratkväve, framgår av figur 4. På lokalerna i Skåne,
Blekinge och Kronobergs län deponerades mellan 5,5 och 10,6 kg kväve per hektar med
nederbörden. På flertalet av dessa lokaler var nedfallet av ammoniumkväve större än nedfallet av
nitratkväve. Störst andel ammoniumkväve noterades i Halland, där kvävenedfallet på öppet fält,
inklusive nitratkväve,varierade mellan 7,4 och 13,7 kg per hektar. På lokalerna i Mellansverige
(Värmland, Örebro, Västmanland, Södermanland samt Östergötlands och Stockholms län) var
våtdepositionen av kväve mellan 2,6 och 8,5 kg per hektar. Bland de undersökta lokalerna var
kvävenedfallet på öppet fält som regel lägst i Stockholms och Värmlands län med undantag av
tre lokaler nära Vänern. Störst våtdeposition av kväve på de mellansvenska lokalerna noterades i
allmänhet från Östergötlands län. Fördelningen mellan nitratkväve och ammoniumkväve var
jämn. Även i norra Sverige var fördelningen mellan nitratkväve och ammoniumkväve jämn. Från
kustnära lokaler i norra Sverige redovisas ett kvävenedfall av samma storleksordning som i
Mellansverige; 2,5-5 kg per hektar. Längre österut var nedfallet mindre; 1,1-3,4 kg per hektar.

Det totala kvävenedfallet går inte att mäta på samma sätt som det totala svavelnedfallet, eftersom
kväve tas upp direkt i trädkronorna. Kvävedepositionen till skogsmarken, mätt via krondropp, är
därför klart lägre än kvävedepositionen på öppet fält i områden med lågt nedfall. Upptag av
kväve direkt i trädkronorna får här större relativ betydelse. Det kväve som tas upp direkt i
trädkronorna kan antingen användas för trädens tillväxt eller för påväxt av alger och lavar på
trädens barr och grenar. På Sveriges syd- och västkust är kvävedepositionen på många håll så
stor att huvuddelen passerar trädkronorna utan att tas upp av vegetationen. Kvävenedfallet till
skogsmarken visar därför en ännu större gradient över landet än nedfallet på öppet fält. Inom de
båda Skånelänen noterades stora variationer mellan kvävedepositionen i olika skogsytor. Som
exempel kan nämnas att 6 kg kväve deponerades till marken per hektar i två granytor i nordöstra
Skåne. Samtidigt deponerades 21 respektive 27 kg kväve till marken i de två sydligaste ytorna
(Hallgren-Larsson och Westling 1994a). Motsvarande värde för flertalet norrlandslokaler var
under 1 kg per hektar. Nedfallet av kväve uppmätt i nederbörd och krondropp har inte visat
någon klar tendens att minska under det senaste åren.

Hög kvävebelastning leder till ett stort nedfall i form av krondropp. Andra indikationer på att
skogen börjar bli kvävemättad är en onormal upplagring av oorganiskt kväve i marken och ett
högt eller ökande läckage från marken till grund- och ytvatten. Områden med störst deposition av
kväve (Bohuslän-Halland) har hittills uppvisat en något högre utlakning än de med lägst
deposition. En viss förhöjning finns dock om Sydvästsverige jämförs med nordligaste Sverige.
Detta kan till en del bero på kvävenedfall, men andra bidragande orsaker kan också finnas
(Nohrstedt, 1993) Tendenser till kvävemättnad finns endast observerade i södra och sydvästra
Sveriges kustområden där nedfallet är som högst (Westling m. fl., 1992). I mellersta och norra
Sverige visar mätningar i skogsytor att kväveupptaget är effektivt, med något enstaka undantag
(Hallgren-Larsson och Westling 1994b, Hallgren-Larsson och Westling 1994c).
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Figur 4 Nedfall av kväve, räknat som summa nitratkväve och ammoniumkväve, på
ett urval lokaler under hydrologiska året 1992/93.
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Inom miljöövervakningen sker i regel endast nedfallsmätningar av oorganiskt kväve. Det
finns dock ett nedfall av organiskt kväve som är möjligt att bestämma storleken av i
nederbörden. Studier inom forskningsprojekt har visat att det organiska kvävenedfallet i regel
är mellan 1,5 och 2,5 kg per ha och år (Westling och Larsson 1991, Westling och Hultberg
1991). Detta nedfall har relativt liten betydelse i södra Sverige med hög deposition av kväve,
men kan utgöra mer än 50 % av kvävetillförseln i de de norra delarna av landet som har ett
litet nedfall av oorganiskt kväve.

Det uppskattade nedfallet av svavel och kväve i sluten skog på STORAs marker framgår av
tabell 5. Det naturliga bidraget av svavel (som inte är försurande) som finns i nedfallande
havssalt är borträknat från de värden som finns i tabell 5, och det innebär att det redovisade
svavelnedfallet är försurande, och huvudsakligen från människans utsläpp till luft. För att
beräkna det totala nedfallet av kväve bör 1,5 till 2,5 kg per ha och år adderas till värdena på
oorganiskt kväve i tabell 5, enligt ovan. Värdena i tabell 5 är en sammanjämnkning av data
från Hallgren och Westling (1994 b och c), IVL (1991) och Lövblad m. fl.(1992 och 1994).

Tabell 5. Genomsnittlig deposition av svavel (exkl. havssalt) och oorganiskt kväve i sluten
gran-, tall- och lövskog på STORAs marker i olika län under perioden 1990 till
1993.

Område

Södra Värmlands län

Örebro, Västmanlands och
Uppsala län
Kopparbergs län och norra
Värmlands län

Gävleborgs län

Jämtlands län

Granskog Tall- och
lövskog

Svavel (kg per ha och år)

8-12

6-11

4-9

4-7

1,5-4

6-9

5-9

3-7

3-6

1,5-3

Granskog Tall- och
lövskog

Kväve (kg per ha och år)

7-11

6-10

3-8

5-8

1,5-2,5

6-9

5-9

3-7

4-7

1,5-2

2.3.8 Försurningsläge

Huvuddelen av skogsmarken i Sverige finns på naturligt sura och näringsfattiga marker, och
den nuvarande kvalitén på marken är ett resultat av en långsam försurning sedan sista istiden
samt effekter av den historiska markanvändningen. Under senare tid (främst efter andra
världskriget) har skogsmarken i vissa delar av landet försurats snabbt och stora delar av den
naturliga basmättnadsgraden har gått förlorad. En tydlig effekt av denna sentida försurning är
att sjöar och rinnande vatten i skogsområdena har förändrats genom att buffringsförmågan
(alkaliniteten) har utarmats eller försvunnit, och att pH-värdet har sjunkit.



Det gör att inventeringar av sjöförsurningsläget också är en god indikator på det regionala
tillståndet i skogsmarken. Försurningen av ytvatten i Sverige är ingående beskriven av Bernes
(1991).

Stora delar av Götalands näringsfattiga moränområden uppvisar en kraftig, och onormal,
försurning av både mark och vatten. I Svealand finns ett större sammanhängade område som
är försurat i stora delar av Värmlands län, västra Örebro- och Västmanlands län, samt
sydvästra Kopparbergs län. Mindre områden som är försurade återfinns även i den norra delen
av Kopparbergs län samt efter Norrlandskusten.

Med begreppet försurad menas att syra/bas-status i mark och vatten har förändrats onormalt
snabbt från ett icke försurat till ett försurat tillstånd. Om låga pH-värden i mark och vatten
verkligen är orsakade av luftföroreningar, är oklart i vissa områden i mellersta och framför allt
norra Sverige. Beräkningar av pH-värdet i Sveriges sjöar i förindustriell tid indikerar att de
områden i Mellansverige och Norrland som idag räknas som försurade även hade relativt låga
pH-värden före det att markanvändning och utsläpp av försurande luftföroreningar ändrade
miljötillståndet (Bernes 1991). De områden som är naturligt sura har dock en mycket liten
motståndskraft mot en förhöjd försurningsbelastning.

Växternas invasion, jordmånsbildningen och nederbördens urlakning av marken under
tusentals år har orsakat en långsam och naturlig försurning sedan sista istiden. Skogsbrukets
markanvändning kan påverka försurningsförloppet i olika riktningar. Omfattande
hyggesbränning och kolning kan avläsas i tillfälliga pH-höjningar i skogssjöar, där den
historiska vattenkemin har rekonstruerats (Renberg m. fl., 1993). Skogsmarkens översta skikt
kan försuras av ett stort biomassauttag inom skogsbruket, där förlusten av basiska ämnen
överstiger den naturliga vittringen i marken. Syratillförseln i samband med trädstammarnas
upptagning av baskatjoner har beräknats till <100 till 300 ekvivalenter per ha och år i området
för STORAs markinnehav (Bernes, 1991). Variationen beror på olika tillväxthastighet. Om
stammarna avverkas måste syrabidraget kompenseras av vittring på de aktuella markerna, som
är av samma storleksordning som stammarnas baskatjonupptag (Olsson m. fl., 1992), om inte
marken skall försuras. Tillförseln av syra från atmosfären till skogsmarken i samma område
kan beräknas till 200 till 800 ekvivalenter per ha och år, med den största belastningen i den
södra delen av området (Westling m. fl., 1995).

2.3.9 Rödiistade arter och biologisk mångfald

Merparten av landets skogar är mer eller mindre påverkade av människans aktiviteter.
Skogsbruket tar en stor andel av skogsmarken i anspråk, resterande delar påverkas av
luftföroreningar, friluftsliv med mera. Endast mycket små arealer torde vara helt opåverkade.
Människans påverkan kan vara både negativ och positiv för den biologiska mångfalden. Oftast
handlar det om en negativ effekt, men den mångfald som idag är hotad i södra Sverige är i stor
utsträckning en produkt av tidigare markanvändning. Ett exempel på det senare kan vara
beteshagar och slåtterängar som nu planterats med granskog eller växer igen i brist på skötsel.

En utarmning av mångfalden innebär att både biotoper och arter försvinner. Arter som bedöms
ha en utsatt situation har placerats på den så kallade "röda listan". Beroende på graden av
utsatthet placeras de i fem olika kategorier. I landet finns idag ca 1500 rödiistade skogsarter,
varav hälften är växter och hälften djur (Gustafsson m. fl., 1995).
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De två i särklass största grupperna är kryptogamer och ryggradslösa djur. De flesta rödlistade
arterna finns i södra Sverige och är där knutna till ädellövskogen.

Den främsta hotfaktorn för de skogslevande arterna är skogsbruket. Detta gäller hela 95 % av
arterna (Gustafsson m. fl., 1995). Den viktigaste bristen i den brukade skogen är avsaknaden
av gamla eller döda träd. Denna brist hotar ca 70 % av de rödlistade arterna. Omvandlingen av
glesa Iövdominerade skogar till täta granskogar hotar också många arter. Bland skogsbruks-
åtgärderna hotar kalhuggning det största antalet arter. Hela 80 % av de rödlistade arterna anses
reagera negativt på kalhuggning (Anon., 1994b; Gustafsson, m. fl., 1995). Nästan hälften av
dessa anses dock kunna tåla viss försiktig huggning, så kallad plockhuggning. Andra
brukningsåtgärder i skogen kan också ha en negativ inverkan på rödlistade arter, till exempel
dikning och brandbekämpning. Skogsgödsling har inte identifierats som hotfaktor för
rödlistade arter i litteratur om biologisk mångfald. Huvuddelen av de skogslevande, rödlistade
arterna återfinns i speciella biotoper som ädellövskog, urskog, särskilt kalkrik skog, sump-
skog, rasbranter och bäckraviner. Dessa biotoper är sällan eller aldrig aktuella för gödsling
med kväve. I en tidningsartikel angavs dock skogsgödsling som hotfaktor för hela 130 arter av
storsvamp (Hallingbäck & Lennartsson, 1994). Uppgiften verkar ha varit ett misstag eftersom
det stora flertalet av de 130 angivna arterna inte alls växer på de typer av lokaler som gödslas
utan i ädellövskog (Nohrstedt, 1995). En sammanblandning mellan nedfall av kväve och
gödsling med kväve verkar ha skett.

STORAs marker avviker inte generellt från andra områden i mellersta och norra Sverige med
avseende på biologisk mångfald. Procentandelen av landets rödlistade kärlväxter är relativt
hög (25-40 %) i Uppsala- och Gävleborgs län (Eriksson & Hedlund, 1993). Procentandelen av
landets rödlistade mossor, lavar och storsvampar är också relativt hög (>20 %) i Värmlands-,
Örebro-, Kopparbergs- och Jämtlands län (mossor, lavar), samt Uppsala- och Kopparbergs län
(storsvampar).

2.3.10 Miljömål for skog och skogsmark

Med utgångspunkt från de övergripande miljömål som beslutats av regering och riksdag bland
annat i skogspropositionen "En ny skogspolitik" (Proposition 1992/93:226) har miljömålen
jämnställts med virkesproduktionsmålen. Propositionen bygger i sin tur på ett omfattande
utredningsmaterial från 1990 års Skogspolitiska kommitté (Anon., 1992b) I rapporten
"Skogsbruk och miljö", har Naturvårdsverket formulerat förslag till kvalitetsmål för
skogsbruket och skogslandskapet (Anon., 1993). För biologisk mångfald har dessa mål
formulerats for tre olika nivåer av miljöhänsyn, nämligen brukade områden med normal
miljöhänsyn, brukade områden med stark miljöhänsyn och områden som är helt undantagna
från skogsbruk. Dessutom har kvalitetsmål formulerats för markesursen och för
omgivningspåverkan från skogsmark och skogsbruk.

Huvuddelen av Naturvårdsverkets miljömål inom skogsbruket berör andra skogsbruksmetoder
än gödsling med kväve. I den föjande texten citeras endast mål där måluppfyllelsen eventuellt
kan påverkas av skogsgödsling med kväve. Områden som är aktuella för gödsling faller under
kategorin brukade områden med normal miljöhänsyn.



Mål för biologisk mångfald på biotopnivå

• Obrukade kantzoner om minst 5 m finns längs sjöar och vattendrag, små
vattensamlingar och andra våtmarker. Detta för att bevara en god vattenkvalitet och
skydda vattnets organismer samt att möjliggöra zonens utnyttjande som
spridningskorridor.

• Samtliga inhemska skogsbiotoper finns representerade i sina naturliga tillstånd i alla
regioner där de naturligt förekommer i minst samma omfattning som 1990. Vissa
biotoper ökar successivt i omfattning.

• Skogsbruk bedrivs inte inom skogliga impediment. Avverkning och andra åtgärder som
dikning, gödsling med mera förekommer inte där. Detta för att upprätthålla den
biologiska mångfalden och.förstärka markens motståndskraft mot försurning.

Mål för biologisk mångfald på artnivå

• Alla i landet naturligt förekommande arter fortlever i livskraftiga populationer i alla
regioner där de har sin naturliga utbredning, i minst samma omfattning som 1990.

Utöver ovanstående övergripande mål finns mer detaljerade mål för hotade, sällsynta och
hänsynskrävande arter.

Kvalitetsmål för markresursen

• En god markstruktur upprättshålls på finkorniga jordar.
• Markens vattenhållande förmåga bibehålls.
• Jordmån och humusform inte försämras på lång sikt.
• Den för olika marktyper typiska markfloran och -faunan består till sin huvudsakliga

sammansättning och aktivitet.
• pH-värdet i skogsmarkens jordmånshorisonter håller sig inom sådana gränser att

störning av de för ståndorten normala markprocesserna inte långsiktigt sker.
• Ca/Al-kvoten i markvattnet > 1 i mineraljorden (kvoten beräknas på molbas).
• Humusskiktets C/N-kvot och förråd av växtnäringsämnen inte minskar långsiktigt.
• Halten nitratkväve i markvatten är som årsmedelvärde <0,2 mg N/l i

awerkningsmogna bestånd.

• Belastningen av svavelföreningar inte överskrider för:
Norrland 2,5 kg per ha och år
Svealand 2,5 kg per ha och år
Götaland 3,0 kg per ha och år

• Belastningen av kväveföreningar inte överskrider för:
Norrland 3,0 kg per ha och år
Svealand 4,0 kg per ha och år
Götaland 5,0 kg per ha och år

• Skogsmarkens naturliga näringsstatus, inklusive organisk halt bibehålls.



Ovanstående belastningsmått för svavel och kväve avser i första hand nedfall av
luftföroreningar och är en sammanvägning av olika risker för effekter av försurande
luftföroreningar på mark, vatten och vegetation. Belastninggränserna är satta för att skydda
praktiskt taget all mark och de känsligaste miljöerna, som bestämmer belastningsgränsen,
återfinns ofta på lågproduktiva marker som myrar och hällmarker samt andra skogliga
impediment.

Kvalitetsmål för omgivningspåverkan

Vattenresursen i skogslandsskapet håller fortlöpande en god kvalitet och försämras inte av
skogsbruksåtgärder så att livsmiljön för vattenorganismer äventyras eller så att hälsoproblem
för människan kan uppstå. För att minimera omgivningspåverkan innebär det att:

• Sjöar och vattendrag har en vattenkvalitet motsvarande högst påverkansgrad 1 enligt
Naturvårdsverkets "Bedömningsgrunder för sjöar och vattendrag".

Med påverkansgrad menas förhållandet mellan nuvarande (eller framtida) tillstånd och
ursprungligt tillstånd, med avseende på vattenkvalitet (Anon., 1991c). I tabell 6 redovisas
kvoten mellan nuvarande värde och ursprungligt värde som klassas som påverkansgrad 1 för
ett antal parametrar som är relevanta för effekter av skogsgödsling. Påverkansgraden omfattar
0=ingen eller obetydlig påverkan, l=tydlig påverkan, 2=stark påverkan och 3=mycket stark
påverkan. Med ursprungligt värde menas det tillstånd som skulle varit rådande i ett opåverkat
naturlandskap, väsentligen som ett resultat av naturlig vittring och med ett naturligt tillskott
från atmosfären.

Tabell 6 Kvoten mellan nuvarande värde och ursprungligt
värde inom påverkansgrad 1, sjöar och vattendrag.

Parameter

Fosfor och kväve
Syrehalt, skiktade sjöar
Färgtal
Turbiditet
Siktdjup
Suspenderat material
Alkalinitet

Kvot

1,5-2,0
0,50-0,75
1,4-2,2
1,4-2,4
0,5-0,75
1,3-2,0
0,50-0,75

Åtgärder för att nå miljömålen

Naturvårdsverket (Anon., 1993) anger även förslag till åtgärder för att nå miljömålen.
Naturvårdsverket anser att Skogsstyrelsens allmänna råd kan ligga till grund för utfärdande av
bindande föreskrifter för kvävegödsling av skogsmark.



Vidare anser Naturvårdsverket att vid skogsgödsling i Svealand och södra Norrland bör viss
försiktighet iakttas för att man inte skall överskrida de kritiska belastningsgränserna för mark
och vegetation (Anon., 1992c). Naturvårdsverket har i ett handlingsprogram (Anon., 1992c)
redovisat ett antal principer för kvävegödsling av skogsmark (nedan redovisas endast de
principer som är relevanta för kvävegödsling på fastmark):

• Behovet av gödsling och riskerna för negativ påverkan därav på grund- och ytvatten
bör undersökas för varje objekt innan åtgärder sätts in.

• Gödselmedlet bör inte innehålla ämnen som kan anrikas i näringskedjorna med
toxiska effekter som följd. De bör inte heller innehålla sådana ämnen som vid
nedbrytningen ger upphov till giftiga produkter.

• Gödselmedlen skall vara sammansatta så, att de inte verkar försurande på mark och
vatten (mark-, grund- och ytvatten).

• Känsliga områden (till exempel sådana med snabb ytavrinning till sjöar och
vattendrag) bör undantas från gödsling. Berörs sand- och grusjordar skall risken för
skador på grundvattnet (förhöjd nitrathalt) särskilt beaktas. Skyddsområde för
vattentäkt kan behöva avsättas.

• Risken för skador på grund och ytvatten motiverar försiktighet vid gödsling av skog.

2.4 Kväve i skogsekosystemet

I naturen uppträder grundämnet kväve på många platser och i många former. De största
förråden av kväve på jordklotet är i berggrunden, i sediment, i atmosfären och i löst form i
haven (Söderlund & Svensson, 1976). Kväve uppträder i många olika kemiska föreningar,
både organiska och oorganiska. De vanligaste kväveföreningarna är aminosyror, nukleinsyror,
ammoniak, ammonium, kvävgas, dikväveoxid (lustgas), kväveoxid, nitrit, kvävedioxid och
nitrat. Valenstalet för kväve varierar i den nämnda serien mellan -3 och +5. Kvävets former
ändras kontinuerligt i reaktioner som i huvudsak är biologiskt relaterade. Kvävet ingår dels i
ett kretslopp mellan luft och vatten, med kvävefixering, deposition och denitrifikation som
förmedlande processer, dels i ett kretslopp på land respektive i vatten via växtupptag och
mineralisering. I miljön på land är omsättningen inom systemet många gånger större än
utbytet mot atmosfären och vattenmiljön (Rosswall, 1976).
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Faktaruta kväveföreningar

Förening fformeft

Aminosyror (R-NH2)
Nukleinsyror
Ammoniak (NH3)

Ammonium (NH4
+)

Kvävgas (N2)

Dikväveoxid (N2O)

Kväveoxid (NO)

Kvävedioxid (NO2)
Nitrit (NO2-)

Nitrat (NO3")

Funktion

Bygger upp proteiner och enzymer
Ingår i arvsmassan
Bildas vid nedbrytning av kväverikt organiskt material
Kan avdunsta
Mycket toxiskt
Bildas av ammoniak i sur miljö
För växter upptagbar kväveform
Kan ombildas till nitrat
Utgör ca 80 % av luften
Kan ombildas till aminosyror av bakterier
och alger med ett särskilt enzym
Bildas vid denitrifikation, en mikrobiell process
i syrefri miljö, där nitrat ombildas
Bildas vid förbränning, ombildas till salpetersyra
i atmosfären
Som för NO
Försteg till nitrat vid nitratbildning
Blockerar blodets syreupptagning
Kan bidra till bildning av nitrosaminer
Bildas av kväveoxider från förbränning eller
som produkt vid nitrifikation
För växter upptagbar kväveform
Lättrörligt i marken
Bidrar till eutrofiering

I skogen finns det kväve i mark, växter och djur. I Skandinaviens skogar finns det mesta
kvävet i marken, ca 5-10 ggr mer än ovanjord (Löfgren, 1991; Nohrstedt, 1993). Markens
kväve finns i huvudsak i det döda organiska materialet, medan kväve i levande mikroorga-
nismer och oorganiskt kväve utgör en mycket liten del av förrådet. Markens (fastmark)
kväveförråd ligger i intervallet 1-8 ton/ha, minst på lågproduktiva marker och mest på de
bördigaste markerna (Nömmik, 1983). I en äldre skogs ovanjordiska del kan det finnas från
0,1 till 0,8 ton kväve per hektar. Ca 2/3 av denna mängd finns i trädens krona (barr, kvistar
och grenar). Hur mycket kväve som trädens rotsystem innehåller är dåligt känt, men sannolikt
kan det vara uppemot samma mängd som ovan jord. Djuren på land innehåller, jämfört med
växterna, totalt sett små mängder kväve (Söderlund & Svensson, 1976). Det beror inte på låg
kvävehalt, utan på liten biomassa.

Att det finns lite oorganiskt kväve i marken innebär dock inte att det inte förekommer. Vid
mineraliseringen av det organiska materialet frigörs kväve i form av ammoniak. Man räknar
med att endast någon eller några få procent av markens organiska kväve mineraliseras varje
år, motsvarande 10-100 kg/ha. I sur miljö bildas direkt ammonium av ammoniaken. Denna
kväveform tas upp av växterna. Normalt så är oorganiskt kväve mycket eftertraktat i skogs-
marken och tas därför upp i den takt det bildas. Vid en markprovtagning och efterföljande
analys kan man därför normalt endast hitta mycket små mängder oorganiskt kväve.



Trädrötternas mykorrhiza kan även ta upp organiskt kväve och förse värdväxten med kväve
utan att det organiska kvävet först mineraliseras i marken (Finlay, 1995). Av det kväve som
träden tar upp ackumuleras endast en mindre del i vedartade delar. Merparten hamnar i de
gröna delarna, som löpande återbördas till marken i form av förna. Om den ammonium som
bildas inte nyttjas till fullo av växterna uppstår det ett överskott som kan ombildas till nitrat.
Många växter, bland annat skogsträden, kan även ta upp denna form av oorganiskt kväve.
Nitratbildningen kallas nitrifikation och utförs av mikroorganismer. Processen är problematisk
ur miljösynpunkt. Den är dels försurande, dels kan bildad nitrat lätt lakas ut ur marken och
belasta grund- och ytvatten. Kväveutlakningen från växande skog är normalt liten i
förhållande till nedfallet (Nohrstedt, 1993). Normala värden på utlakningen ligger i intervallet
1-5 kg/ha. Normalt dominerar det organiska kvävet utlakningen. I kustnära skogar i Halland
och Skåne förekommer dock jämförelsevis höga nitrathalter i markvattnet under rotzonen
(Anon., 1991a; Tyler m. fl., 1992; Nohrstedt, 1993).

Förråd och flöden av kväve i skog (enl. Löfgren, 1991; Nohrstedt, 1993)

Förråd

Vegetation ovanjord
Marken

Flöden

Mineralisering
Upptag, vegetation ovanjord
Förnafall, ovanjord
Ackumulation biomassa ovanjord
Kvävefixering
Denitrifikation
Utlakning

Intervall (kg/ha)

100-800
1000-8000

Intervall fkg/ha och år)

10-100
10-100
5-60
2-15
<4 (mer i älskog)
<1
<5

2.5 Skogsgödsling i landet

2.5.1 Oorganiskt kväve styr skogsträdens tillväxt

Ett träd behöver värme, ljus, vatten och en mängd olika näringsämnen för att växa. Tillväxten
av biomassa styrs alltid av någon av dessa primära tillväxtfaktorer. När marken inte är tjälad
och ljuset tillräckligt är näringstillgången i marken avgörande för tillväxtens storlek. I den
boreala zonen är kväve det tillväxtreglerande näringsämnet för skog på fastmark (Tamm,
1991). Då oorganiskt kväve tillförs skogen genom kvävegödsling ökar fotosyntesen och
därmed biomassatillväxten. Fotosyntesen ökar på grund av en ökad barrmassa och en ökad
klorofyllhalt i barren. Stamtillväxten beräknas öka med 20-50 % de under de 10 år som följer
på en gödsling, när dosen är den normala, det vill säga 140-150 kg N/ha (Staland, 1985;
Pettersson, 1994a). Detta motsvarar 10-20 m^ s.k. (skogskubikmeter) extra per hektar.

En fråga som diskuteras är om det på grund av luftföroreningar förhöjda nedfallet av kväve
lett till att tillväxteffekterna av kvävegödsling minskat med tiden, eller rentav uteblivit.



En nyligen utförd bearbetning av en stor mängd försöksresultat gav som resultat att
gödslingseffekten är lika stor efter en gödsling utförd idag som efter en gödsling utförd på
1960-talet, även i Götaland (Pettersson, 1994b).

2.5.2 Gödslingens ekonomi

Gödslingen ökar således stamtillväxten och därmed även dimensionen på det timmer som
erhålls ur träden. Den ökade volymen och den större dimensionen innebär att gödslings-
effekten ur en ekonomisk synvinkel blir dubbel, dels genom större volym dels tack vare att
grövre dimensioner betingar ett högre pris. Nationellt sett är skogstillväxten större än
avverkningen, men enskilda markägare kan ha virkesbrist. Då kan gödsling vara ett lönsamt
sätt att öka virkesmängden. Alternativet, att köpa virke, är ofta mer kostsamt. Kostnaden kan
vara dubbelt så stor. I normalfallet ger en gödsling med kväve mycket god förräntning på det
insatta kapitalet (Staland, 1985). Kostnaden för en gödsling ligger idag på 1000-1500 kr/ha,
fördelat på 60-70 % för gödselmedlet och 30-40 % för transport och spridning (Malm, 1994,
STORA muntl. medd.). Gödslingens ekonomi i STORAs perspektiv beskrivs även i avsnitt
3.1.

2.5.3 Krav på ett gödslingsobjekt

Valet av gödslingsobjekt styrs av såväl beståndets som ståndortens egenskaper. Ett bra
gödslingsbestånd skall uppfylla sju baskrav (Anon., 1988). Gödslingen bör ske på fastmark
med podsoljordmån och ståndortsindex bör vara mellan 16 och 28. Skogen bör bestå till minst
80 % av barrträd samt vara frisk och välsluten. Ytterligare krav är att det skall vara en
förstagallringsskog eller äldre, och att ingen avverkning skall vara planerad under den tid som
gödslingen ger effekter på trädens tillväxt.

2.5.4 Gödslad areal, spridningssätt och använda gödselmedel

I Sverige gödslades 1993 ca 29 000 ha skogsmark (Malm, 1993). Detta kan jämföras med en
maximal årlig gödsling av 190 000 ha under 1977. Den totala arealen skogsmark som någon
gång har gödslats torde uppgå till ungefär två miljoner hektar, vilket motsvarar ca 10% av
skogsmarksarealen i Sverige. Spridningssättet har förändrats under de år gödsling har
förekommit i Sverige. Under tidigt 1970-tal spreds all gödsel med fastvingeflyg. På 1990-talet
har helikopter (ca 85 %) och traktor (ca 15 %) tagit över (Anon., 1992a). En normal
gödselgiva är 140-150 kg N/ha. Det är en giva som erfarenhetsmässigt visat sig ge en bra
tillväxteffekt på flertalet ståndorter. På magra ståndorter ökar tillväxteffekten linjärt med
givan ända upp till ca 500 kg N/ha, för att därefter klinga av. På de bördigaste markerna sker
avklingningen tidigare, vid ca 250-300 kg.

Vid skogsgödslingens inledning i början av 1960-talet användes endast urea (Wiklander,
1986). Forskningen fann snart att tillväxtökningen var större vid gödsling med ammonium-
nitrat (AN) än vid gödsling med urea. Därför ersattes urean successivt och omkring 1980 var
ammoniumnitrat det dominerande medlet. Det har dock visat sig att ammoniumnitrat försurar
ytvatten genom ett ökat vätejonläckage (Nohrstedt, 1986a). Av den anledningen används
numera uteslutande kalkammonsalpeter (KAS), vilket är en blandning av ammoniumnitrat
och dolomit. Dolomit, som innehåller både kalcium och magnesium, är en sorts kalk och har
därmed en syraneutraliserande effekt.



Försök och praktiska erfarenheter har visat att dolomittillsatsen är tillräcklig för att undvika
ytvattenförsurning, trots dolomitens relativt långsamma upplösning (se avsnitt 4.2.1.)

2.5.5 Aktuella lagrum

Det finns flera lagar som kan vara tillämpliga på skogsgödsling:

• Skogsvårdslagen

• Naturvårdslagen

• Miljöskyddslagen

• Lagen om kemiska produkter

• Naturresurslagen

2.5.6 Skogsstyrelsens allmänna råd

Skogsstyrelsen har utfärdat råden i samråd med Naturvårdsverket (Anon., 1991b). Effekter
som pekas ut som angelägna att undvika är försurning av mark och vatten, kväveutlakning och
störning av hotad flora och fauna. För att undvika försurningseffekter rekommenderas
gödselmedel utan försurande verkan vid gödsling inom tillrinningsområden till försurade eller
svagt buffrade sjöar (alkalinitet <0,l mekv/1). Gödsling bör ej ske på snötäckt eller tjälad mark
och ej under snösmältning. För att i möjligaste mån undvika läckage till vattendrag
rekommenderas skyddszoner runt vattentäkter och ytvatten. På ståndorter med särskild risk
för kväveläckage skall gödsling undvikas. Exempel på sådana är naturligt kväverika
brunjordar och grunda marker med genomsläppliga jordar. Med tanke på den genom
deposition redan höga kvävebelastningen på marker i södra Sverige bör heller ingen
kvävegödsling förekomma i Götaland. För Svealand och Norrland rekommenderas att den
totala kvävegivan under en generation inte bör överskrida 300, respektive 600 kg kväve per
hektar. Biotoper av särskilt värde för hotad flora och fauna, liksom dokumenterat skyddsvärda
områden, bör enligt råden undantas från gödsling.

Skogsstyrelsen gav tidigare ut anvisningar för hantering av handelsgödselkväve (Anon.,
1977). Dessa anvisningar har inte längre status av författning, men många av de råd som gavs
är fortfarande aktuella.

Bland annat nämndes att transport och lagring ska ske så att inte ofrivillig spridning sker.
Lagrings- och lastplatser ska städas efter avslutad gödsling. Inför gödslingar bör polisen och
miljö- och hälsoskyddsnämnder informeras. Vid spridning i områden med renskötsel bör i
förväg samrådas med aktuell sameby.



3. STORA SKOGs gödsling-tidigare, nu och i framtiden

Nedanstående beskrivning bygger på STORAs egna uppgifter samt det policy-dokument och
den handledning som används vid planeringen av gödslingsprogrammet ute på
förvaltningarna.

3.1 STORAs planering av gödslingarna

Syftet med STORAs gödslingsprogram är att producera virke. Genom att gödsla dagens
medelålders bestånd kommer dessa att ha ett större virkesförråd per hektar när de slut-
awerkas, jämfört med ogödslade bestånd. Följden blir ett mindre behov att ransonera dagens
slutawerkningsbestånd för att parera den arealsmäosiga brist på medelålders skog som
STORA har idag och som medför brist på slutawerkningssskog i framtiden. Som en följd
härav uppstår ett mindre behov att köpa virke från externa leverantörer.

Gödslingskostnaden per m^sk är ca 160 kr lägre än köpkostnaden, vilket med en årlig fram-
gödslad volym på ca 180 000 m^sk, innebär en årlig besparing på ca 30 milj. kr

Ibland gödslas även äldre bestånd av god kvalitet, för att öka beståndets värdeproduktion.
Detta gäller oftast tallbestånd av god kvalitet, som i naturtillståndet inte längre växer särskilt
bra.

Planeringen av gödslingen, vad gäller beståndsurval, fältkontroller, kartarbete etc, sker på de
lokala arbetsområdena (bevakningarna), inom skogsförvaltningarna. På vissa förvaltningar
utförs en del moment centralt, det gäller framför allt kartarbetet. Upphandling av gödselmedel,
transporter och spridningstjänster utförs av skogsvårdsavdelningen, som är en central stab
inom STORA.

De löpande kontakterna mellan STORA och kontrakterade leverantörer och entrepenörer
under själva spridningen ombesörjs av faltpersonal från respektive skogsförvaltning eller
bevakning. Fältpersonalen utför även dagliga kontroller och uppföljningar av
spridningsjämnhet och -precision. Dessutom ansvarar de för att ett långsiktigt försök årligen
läggs ut inom varje förvaltning, med syfte att följa upp gödslingseffekterna.

Den personal som vanligtvis utför planeringen på bevakningsnivå har oftast skogstekniker-
utbildning (uppskattningsvis 70-80 % av planerarna). I vissa fall är det någon med
förmansutbildning eller skogsmästarutbildning som utför planeringen. På varje förvaltning
finns det också en skogsvårds- eller planeringsledare som inte direkt planerar arbetet, men
som är den lokale experten och stödpersonen. Denne är skogstekniker, skogsmästare eller
jägmästare. Speciell utbildning i skogsgödsling har i princip alla dessa fått genom att delta i
en eller flera av SkogForsks kurser, interna kurs- och informationsdagar inom STORA
SKOG, på exkursioner och genom att i större eller mindre utsträckning läsa den litteratur som
rör ämnesområdet.



3.2 STORAs policy avseende konventionell kvävegödsling på fastmark

Följande policy utarbetades under 1991 och är idag i vissa stycken inaktuell. Omarbetning av
polycin har dock inte ansetts vara lämplig att göra förrän föreliggande MKB har slutförts.
Även det samråd som beskrivs i avsnitt 3.3 kan påverka omarbetningen.

3.2.1 Mål

Gödsling skall utföras på den skogsmark, där åtgärden är ekonomiskt lönsam och
miljömässigt acceptabel.

3.2.2 Riktlinjer

Skogsstyrelsens allmänna råd
De av Skogsstyrelsen utfärdade allmänna råden till ledning för användning av
kvävegödselmedel på fastmark (SKSFS 1991:2) skall följas.

Gödselmedel
Gödselmedel som har positiv eller neutral inverkan på markens och vattnets pH-värde, liksom
på markens innehåll av baskatjoner, skall användas.

Beståndsval
Bestånd i såväl medelålders som äldre skog kan komma ifråga för gödsling. Härvid skall hög
volym - och/eller värdeproduktion eftersträvas.

Gödselgiva och gödslingsintervall
Storleken på kvävegivan och intervallet mellan gödslingstillfällena skall anpassas till såväl
bestånds- och ståndortsförhållandena som till tidigare tillförd gödselmängd.

Tidpunkt
Spridning av gödselmedel skall ske så tidigt som möjligt under barmarkssäsongen, för längsta
utnyttjande av tillväxtperioden.

Metodval
Den spridningsmetod som ger den lägsta kostnaden och samtidigt är tekniskt och
miljömässigt mest lämplig skall användas.

Spridningsuppföljning
Dagliga uppföljningar av dosering, jämnhet och precision vid gödselspridningen skall utföras.

Effektkontroll
Årligen skall minst ett försök per förvaltning läggas ut för kontroll av effekterna efter praktisk
gödsling.

Samråd och information
Miljö- och hälsoskyddsnämnderna i kommuner där gödsling planeras, berörd polismyndighet
samt i speciella fall länsstyrelse skall informeras om planerad gödsling. Allmänheten skall
informeras genom annonsering i lokalpressen.
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3.2.3 Handledning

Gödselmedel
Kalkammonsalpeter(KAS), vilket förutom nitrat- och ammoniumkväve även innehåller
neutraliserande substans i form av dolomitkalk (innehållande kalcium och magnesium) samt
även bor, bör användas. KAS har visat sig ha positiv effekt på såväl markens och vattnets pH-
värde som markens baskatjonfbrråd.

Beståndsval
Bestånd som avses att gödslas skall:
• Växa på fastmark.
• Ha jordmån av podsoltyp.
• Ej växa på grunda marker med genomsläppliga jordar. Som grunda räknas marker med

riklig hällförekomst eller genomsnittligt jorddjup mindre än 20 cm. Med genomsläppliga
jordar avses grovsand, sandiga moräner eller grövre.

• Ej ha förekomst av skenhälla.
• Ha SI mellan 16 och 28. Undantag är branddegenerade marker med tunt humusskikt, där

gödsling kan ske i syfte att förbättra marktillståndet, även om SI är lägre än 16 (jämför
med SKS råd om restaurering efter matjords- och grustäkt).

• Innehålla högst 20% lövträd, räknat på volymen.
• Ha uppnått motsvarande lägst förstagallringsålder.
• Vara friska, välslutna och ha normalt allmäntillstånd.
• Inte vara föremål för gallring eller slutawerkning under effektperioden, det vill säga inom

åtta tillväxtsäsonger efter gödslingen.
• Inte vara gödslade under den närmast föregående 8-årsperioden.

Gödsling av medelålders skog ger normalt god volymtillväxt, vilken finns tillgänglig vid
slutawerkningen. Härigenom behöver en mindre andel av den äldre skogen överhållas för att
kompensera den ojämna åldersklassfördelningen i STORAs skogar. Således rekommenderas
att gödsling kan börja under den period då beståndet reagerar bäst på tillfört kväve, vilket
normalt är när den löpande tillväxten är som högst.

Även äldre bestånd kan gödslas, såvida de är friska, växtliga och har en god virkeskvalitet. I
dessa bestånd kan en god värdeproduktion förväntas.

Tallbestånd av hög ålder och med eftersatt dimensionsutveckling på grund av högt stamantal
kan - om de i övrigt är i god kondition - gallras som om de vore yngre och därefter gödslas.

Nygallrade bestånd i lägen med hög risk att drabbas av stormskador bör ej gödslas i samband
med gallringen, då detta ökar stormfällningsrisken. Risken är större i bestånd som
förstagångsgödslas än i tidigare gödslade bestånd. Dessutom är tallbestånd känsligare än
granbestånd.

Gödselgiva och gödslingsintervall
Normal kvävegiva vid första och andra gödslingstillfallet skall vara 140 kg kväve/ha, vilket
med KAS motsvarar 500 kg gödselmedel. Då gödslingseffekten ibland avtar vid upprepade
gödslingar, rekommenderas en giva om 100 kg kväve/ha (=350 kg KAS) från och med det
tredje gödslingstillfället. Intervallet mellan gödslingarna bör vara 8 år.



I bestånd med tunt humusskikt och låg produktionsförmåga, där orsaken är tidigare
skogsbränder, kan marktillståndet förbättras genom gödsling. Härvid bör förstagivan delas
upp på två gödslingstillfällen om 70 kg kväve/ha (=250 kg KAS) vardera, med 4 års
mellanrum. Orsaken är dessa markers begränsade förmåga att tillgodogöra sig en normal
förstagiva om 140 kg kväve/ha vid ett gödslingstillfälle. Vid tredje gödslingstillfället kan full
giva om 140 kg kväve/ha användas. Gödslingsprogrammet i detta fall ser alltså ut enligt
följande: År 0: 70 kg N/ha, år 4: 70 kg N/ha, år 8:140 kg N/ha.

Tidpunkt
Gödsel får ej spridas på snötäckt mark, under snösmältningen, på tjälad mark eller på hösten
då nederbörden är hög. Detta för att undvika direktutlakning av kväve. Normalt skall
gödslingen utföras under perioden maj-juni (i undantagsfall t o m augusti).

Metodval
I dagsläget är spridning från helikopter normalt den billigaste metoden, varför den används i
de flesta fallen. Objekt som gödslas från helikopter bör vara någorlunda regelbundna till sin
form, inte alltför heterogena (insprängda hällmarker, myrar etc) samt endast undantagsvis vara
belägna mer än 2 000 m från lastplats.

Traktorspridning kan vara ett alternativ om objektet är beläget nära bebyggelse, större väg etc
eller om objektet i sig är särskilt känsligt ur miljösynpunkt. Exempel på det senare är
heterogena marker med betydande inslag av hällar, småbäckar, våtmarker m m. Starkt
heterogena marker bör ej gödslas överhuvud taget. Traktorgödsling kan också vara lämpligt
om objektet har en form som är ogynnsam för helikopterspridning. En förutsättning för
traktorgödsling är dock att objektet har ett fungerande stickvägsnät eller i övrigt medger god
framkomlighet.

Spridningsuppföljning
Eftersom kostnaden för gödselmedlet står för i storleksordningen 70% av totalkostnaden, är
det av största vikt att spridningen av gödselmedlet verkligen sker på bästa sätt. Här är
medelgi- <tr;s storlek, variationen kring medelgivan samt precisionen beträffande kanter till
områden som ej skall gödslas, de viktigaste faktorerna att följa upp.

Uppföljningen skall ske enligt Skogsarbetens modell och göras med minst ett prov per dag
och förvaltning. Resultatet skall fortlöpande delges piloten. Efter avslutat uppdrag skall en
total sammanställning göras för entreprenörens hela uppdrag, vilken också skall delges denne.

Effektkontroll
Värdet av skogsgödsling är starkt beroende av den tillväxteffekt som erhålls. För att följa upp
om de verkliga effekterna överensstämmer med de prognostiserade, måste försök läggas ut.
Anvisningar för anläggning och revision av gödslingsförsök finns beskrivna i separat
handledning.

Samråd och information
Kommunernas miljö- och hälsoskyddsnämnder skall alltid informeras om planerade
gödslingar. Informationen bör delges nämnderna redan under hösten före spridningssäsongen
och innehålla en begäran om att eventuella synpunkter skall skriftligen komma förvaltningen
tillhanda senast under december månad.



4b

Svar till nämnderna skall vara skriftliga och ha kommit dessa tillhanda inom tre veckor efter
att nämndens eventuella synpunkter delgivits förvaltningen. Samråd också gärna redan vid
planeringen.

Polismyndigheten i berört område skall alltid informeras om när gödsling skall ske, inom
vilka områden, med vilken spridningsmetod samt vilket gödselmedel som används.

Länsstyrelsernas miljövårdsenheter bör informeras om planerade gödslingar i de fall särskilda
naturvårdshänsyn kan bli aktuella, till exempel i botaniskt intressanta områden. Även i detta
fall bör envetuella synpunkter och beslut samt förvaltningens svar vara skriftliga. Samråd
gärna även här redan vid planeringen för nå en lämplig uppgörelse.

Information till allmänheten om planerade gödslingar sker genom annonsering i lokalpressen.
Samordning av annonsering åvilar skogsvårdsavdelningen.

3.3 Samråd inför 1994 års gödslingssäsong

I december 1993 ägde ett möte rum mellan STORA SKOG och länsstyrelser samt
skogsvårdsstyrelser om skogsgödslingens framtida utformning inom STORA SKOG. Vid
mötet föreslogs olika åtgärder som skulle kunna vidtas av STORA SKOG för att minska
skogsgödslingens miljöpåverkan. Vissa av förslagen kan komplettera den nuvarande
gödslingspolicyn enligt STORA SKOGs bedömning. Samtliga förslag framgår av den
kursiva texten, därefter följer STORA SKOGs kommentar.

• Maximalt 300 respektive 600 kg N/ha bör tillföras ett enskilt bestånd per omloppstid,
oaktat tidsgränsen i de allmänna råden. Det innebär att hänsyn skall tas till alla
tidigare utförda gödslingar i beståndet, inte bara de som utförts efter oktober 1991.
Denna inriktning bedöms kunna tillämpas fullt ut från och med 1995 års gödslingar.

• Före gödsling skall inventering av speciella naturvärden göras. Inom viktiga områden
skall dessutom en zon runt den skyddsvärda biotopen lämnas ogödslad. Redan tidigare
tas normal naturvårdshänsyn vid gödsling och den speciella nyckelbiotopsinventeringen
kommer att ytterligare förbättra kunskapen om sådana områden.

• Spridning av gödselmedel skall undvikas även i små vattendrag. I objekt som
traktorgödslas tillgodoses redan detta krav. Vid helikoptergödsling kan det i vissa fall
vara svårt att upptäcka små vattendrag och stänga av spridningsutrustningen i tid.
Beträffande helikopterspridning pågår utveckling av satellitbaserad positionsbestämning
(GPS-teknik). Denna teknik kommer sannolikt att börja tillämpas driftmässigt vid 1995
års gödslingar.

• Störning av känsliga arter skall undvikas. Spridning på känslig vegetation kan undvikas
med samma metoder som för små vattendrag (se ovan). Hänsyn till känslig fauna (till
exempel häckande rovfåglar) tas i den utsträckning förekomsten av arten är känd, och
det kan bedömas att gödslingen riskerar att medföra allvarliga störningar.



• En bättre ståndortanpassning av gödslingen skall eftersträvas. Redan nu görs en
långtgående ståndortsanpassning, utgående från mark- och beståndsfaktorer, i enlighet
med "de sju baskraven" (Anon., 1988). Dessutom tas normal naturvårdshänsyn.

• Gödsling skall ej ske i tidigare ogödslade områden. Behovet av anpassning bör utredas.
Områdets kvaliteter i övrigt måste också beaktas. Ur naturvårdssynpunkt kan det vara
mer angeläget att avbryta ett gödslingsprogram i ett redan gödslat område, än att avstå
från att gödsla tidigare ogödslad, trivial skogsmark.

• Mer än 50 % av ett avrinningsområde bör inte gödslas åt gången, för att undvika för
höga halter av närsalter i avrinningsvattnet iförhållande till nationella miljömål. Det
måste vara av betydelse hur stort avrinningsområde som avses. Detta måste klarläggas
ytterligare innan principbeslut tas.

• Inom ett avrinningsområde bör gödslingen påbörjas i den nedre delen, för att minimera
ökningen av kvävekoncentrationen i avrinningsvattnet. I många fall bör detta gå att
planera för. Om denna åtgärd har en reell effekt bör dock undersökas innan
principbeslut tas.

3.4 Omfattningen av STORA SKOGs tidigare gödsling

Uppgifter om hittills utförd kvävegödsling är för tiden före ca 1980 endast dokumenterad i
form av listor och kartor, vilka lagras i pärmar. På grund av omorganisationer och
omflyttningar har en stor del av detta material blivit svårt att spåra. Det tillgängliga
materialet är även svåranalyserat, på grund av att det inte är lagrat på datamedium. Efter
1980 finns datorlagrade uppgifter om utförda åtgärder. Sammantaget innebär det att det är
svårt att belysa den fullständiga omfattningen av tidigare utförda gödslingar.

Översiktligt kan omfattningen av tidigare utförda gödslingar på STORAs marker, beaktat
ovan nämnda brister; sammanfattas i följande punkter (variationen avser olika
förvaltningar och bevakningar) och i tabell 7.

• 10 till 30 % (inom något område upp till 45 %) av total produktiv areal är gödslad.

• 20 till 65 % av den gödslade arealen är gödslad 2 eller flera gånger

• På upp till 75 % av den gödslade arealen har skogen redan avverkad.

• 20 till 80 % av potentiellt gödslingsbar mark har årligen gödslats.

I Grangärdeområdet, som ligger ca 3 mil nordväst om Ludvika, har STORA SKOG
bedrivit utveckling av så kallad ekologisk landskapsplanering. Området kan betraktas som
representativt för Bergslagen. Inom området har det bedrivits ett normalt skogsbruk.
Eftersom gödslingshistoriken ofta är svår att reda ut på grund av tidigare brister i
dokumentation har Grangärdeområdet fatt tjäna som typområde. Inom området har
beskrivningar av all tidigare gödsling lagts in i en digitaliserad kartdatabas, vilken kopplar
till beståndsregistrets uppgifter. Dessutom har en bidtolkning utförts som visar
markvegetation samt fuktighets- och markslagsförhållanden i området.
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Resultatet av datainsamlingen är ännu inte bearbetat på ett sätt som gör det möjligt att
utnyttja i denna MKB, men studien kan när den är färdigställd öka kunskapen om hur
tidigare gödslingar utförts.

Tabell 7 Gödslingsbar areal samt tidigare utförda gödslingar på
STORAs markinnehav.

Produktiv skogsmark

Gödslingsbar areal

Gödslingsbar areal som inte har gödslats tidigare

Tidigare gödslad areal före 1995

Tidigare gödslad areal före 1995, £ 300 kg N

Tidigare gödslad och avverkad areal före 1995

1 533 000 ha

1 226 400 ha

666 000 ha

560 400 ha

249 680 ha

241 816 ha

För de kommande åren gör faltpersonalen bedömningen att omfattningen av gödslingen,
utgående från dagens riktlinjer, kommer att minska något i jämfört med de senaste 5 till 10
åren. En närmare beskrivning av STORS SKOGs historiska gödslingar samt aktuella
gödslingar under den kommande tioårsperioden redovisas i del 2, avsnitt 2, av denna MKB.



4. Miljöeffekter av skogsgödsling med kväve-vad vet
forskningen?

4.1 Påverkan inom skogsekosystemet

4.1.1 Marken

Sammanfattning av effekter på marken

Efter en engångsgödsling med normal giva är halten oorganiskt kväve i den övre delen av
markprofilen tydligt förhöjd endast under den första vegetationsperioden. Merparten av vid
gödsling tillfört kväve fastläggs i organisk form i marken, vars kväveförråd ökar. Om KAS
eller AN används erhålls vid normal gödsling ingen bestående effekt på kvävemineralisering
och nitratbildning. Urea kan dock orsaka viss nitratbildning, redan vid engångsgödsling med
en normal giva. Nitratbildning kan öka under hyggesfasen på grund av tidigare upprepad
gödsling med givor >480 kg N/ha och gödslingstillfälle. Detta är visat för AN, men gäller
sannolikt oavsett gödselmedel.

Kvävegödsling ger långvarigt en viss minskning av omsättningen av organiskt material,
uttryckt per viktsenhet. Effekten är densamma för AN, KAS och urea. I kombination med ökat
förnafall efter gödsling ger denna effekt en uppbyggnad av markens humusförråd. Uttryckt
per ytenhet i skogen är omsättningen av organiskt material lika, eller något högre, om gödslad
skog jämförs med ogödslad.

Samtliga vanliga gödselmedel ger vid rimlig gödsling en svag ökning av pH i humustäcket. I
rostjordens övre del kan en svag minskning erhållas. Markens förråd av utbytbara baskatjoner
är oförändrat när urea eller AN används, men ökar tydligt när KAS används. Markens totala
surhet (mängd vätejoner) ökar efter kvävegödsling, oavsett gödselmedel. Huvuddelen av
ökningen beror på att humustäcket blir mäktigare.

Mängden växttillgängligt fosfor och kalium minskar i marken efter upprepad kvävegödsling.

Markfaunan påverkas inte märkbart av en normal kvävegödsling, men vid höga givor eller en
årligen upprepad gödsling kan en temporär minskning av antalet småringmaskar, kvalster och
hoppstjärtar erhållas.

Gödsling med kväve ger såväl direkta som indirekta förändringar av skogsmarken. Dessa är
såväl av kemisk som biologisk art. Förändringarna påverkas till art och storlek av typen av
gödselmedel, av givans storlek och antalet upprepade gödslingar.

Organiskt material

I skogar vars stamvedsproduktion ökas av kvävegödsling erhålls också en ökad mängd
fallförna (Falck, 1981; Nohrstedt m. fl., 1993). Samtidigt leder kvävegödsling varaktigt till en
något lägre omsättning av barr (uttryckt som viktförlust) och humus (uttryckt som bildning av
koldioxid) per viktsenhet material (Martikainen m. fl., 1989; Nohrstedt m. fl., 1989). Detta är
visat för såväl AN, som för urea och KAS.



Reduktionens storlek har antytts kunna vara beroende av ståndortens bördighet (Martikainen
m. fl., 1989; Arnebrant m. fl., 1995), på så sätt att en fattigare mark ger större reduktion än en
bördig. På bördigare marker kan reduktionen utebli, och i vissa fall kan omsättningen till och
med öka. Orsaken till den minskning i omsättning som vanligtvis observeras efter
kvävegödsling är inte helt klarlagd, men en något högre ligninhalt i fallförnan antas kunna
vara betydelsefull. Den högre fallförnaproduktionen leder i kombination med den något lägre
omsättningen till att markens förråd av organiskt material ökar, särskilt i humuslagret
(Mälkönen m. fl., 1990; Nohrstedt m. fl., 1989; Nohrstedt, 1990a, 1992a). För varje kilos
ökning av markens kväveförråd har kolförrådet ökat med 20-30 kg (Nohrstedt, 1990a, 1992a).
I och med att förrådet av organiskt material ökar i marken så kommer omsättningen per
ytenhet skogsmark inte att påverkas på samma sätt som omsättningen per viktsenhet substrat.
Omsättningen per ytenhet är vid en eller ett par gödslingar med normal giva lika med eller till
och med något högre än under ogödslade förhållanden (Nohrstedt m. fl., 1989). Detta är
sannolikt av betydelse för hur markens näringslevererande förmåga långsiktigt kommer att
påverkas av normal gödsling. Kraftiga engångsdoser kan hämma omsättningen även uttryckt
per ytenhet skogsmark.

Retention av tillfört kväve

Det kväve som tillförs skogsmarken röner olika öden i ekosystemet. En del kommer att kunna
kvarhållas i skogsekosystemet, medan en del kan förloras därifrån genom utlakning eller
avdunstning. Den del som stannar kvar återfinns dels i vegetation, dels i marken. Totalt
återfinns normalt mer än 70 % av det tillförda kvävet i växter eller mark (Melin, 1984).
Träden tar oftast upp mindre än hälften av det tillförda kvävet, normalt ligger upptaget i nivån
20-30% av det tillförda (Melin, 1984, 1986). Denna siffra anger situationen två år efter
gödslingen. Av det kväve som träden tar upp hamnar merparten i kronornas barr och kvistar.
En betydande del av denna mängd kommer så småningom att ha återförts till marken i form
av fallförna. Detta har sannolikt inträffat redan ca 10 år efter utförd gödsling, då den
tillväxtökning som gödslingen gett klingat av. Avklingningen av tillväxtökningen tyder på att
trädkronans barrmängd och dess kväveinnehåll då återgått till det normala. Den mängd
gödselkväve som bestående kommer att vara kvar i träden utgör inte mer än 5-10% av den
ursprungligen tillförda. En mindre del av det kväve som sprids vid gödslingen kommer att tas
upp av arterna i fältskiktet; bärrisen och gräs. Den del som tas upp av fältskiktet utgör i
normalfallet endast någon enstaka procent av det tillförda. Dock gäller även i detta fall samma
förhållande som för träden, att på sikt kommer merparten att ha återbördats till marken. Det
förhållandet att skogens växter endast binder en mindre kvävemängd långsiktigt, innebär att
huvuddelen av det kvarhållna kvävet kommer att återfinnas i marken. Där återfinns det med
tiden i organisk form, bundet i humusämnen och mikroorganismer. Normalt återfinns ca 50
% av det tillförda kvävet i humusskiktet och de övre 1-2 dm av mineraljorden (Melin, 1986;
Mälkönen m. fl., 1990; Nohrstedt, 1990a). Utifrån information från hela kvävebudgeten,
inkluderande även utlakning, kan man bedöma att den i marken fastlagda andelen högst
sannolikt är större än dessa 50 %. Denna ytterligare fastläggning ligger då djupare ner i
markprofilen, där det är stora praktiska problem att göra undersökningar.

Melin (1986) jämförde retentionen i växt och mark av olika gödselmedel. Hon studerade
medlen urea, ammoniumnitrat och kalksalpeter (kalciumnitrat).



I uppräknad ordning fann hon två år efter utförd gödsling med normal giva en minskande
fastläggning i marken och ett ökande upptag i träden, det vill säga en omvänd proportionalitet
mellan mark och träd. Detta torde innebära att skillnaden i retention i marken sannolikt blir
mindre längre tid efter gödslingen eftersom upptaget i träden till stor del blir fallfbma. Totalt
återfann hon i mark och växt lika mycket kväve för urea och ammoniumnitrat, men något
mindre för kalksalpeter. Detta tyder på en större utlakning för kalksalpeter där ju allt kväve
tillförs i den lättrörliga nitratformen. Det gödselmedel som nu uteslutande används för
praktisk skogsgödsling, kalkammonsalpeter, ingick tyvärr ej i undersökningen. Troligtvis
kommer kalkammonsalpeter att uppföra sig på principiellt samma sätt som ren ammonium-
nitrat. Det kalktillskott (dolomit) på 18 % som finns i medlet ändrar sannolikt inte på vad som
händer med kvävet. Nohrstedt (1992b) fann i en lysimeterstudie ingen skillnad på nitrathalter i
markvattnet under rotzonen, i en jämförelse mellan ren ammoniumnitrat och en kombination
av densamma med en kalkgiva på 1 ton/ha. Westling & Hultberg (1991) fann vid studier i
avrinningsområden ingen skillnad i kväveutlakning mellan gödsling med ammoniumnitrat och
en kombination av ammoniumnitrat med 0,5 eller 1,0 ton kalk per ha. Nohrstedt (1988a) fann
inte heller någon effekt på denitnfikation av att kombinera ammoniumnitrat med en kalkgiva
på 2,8 ton/ha.

Kvävemineralisering

Vid en gödsling ökar plötsligt halten av oorganiskt kväve mycket kraftigt i den övre delen av
markprofilen, för att sedan snabbt sjunka under växtsäsongen (Melin, 1986; Nohrstedt,
1988a). Tre år efter senaste gödsling kan fortfarande en viss förhöjning av halten oorganiskt
kväve ofta uppmätas i markens humusskikt (Popovic, 1985). Humusens förmåga att själv
leverera ytterligare oorganiskt kväve genom mineralisering kan öka något den närmaste tiden
efter gödsling (Melin, 1986). Orsaken till detta anges vara salteffekter, vilka avdödar en del
mikroorganismer, som sedan bryts ner av andra, varvid oorganiskt kväve avges. Effekten
verkar inte vara bestående. Tre till nio år efter den senaste av två gödslingar med olika givor
var kvävemineraliseringen inte märkbart påverkad (Popovic, 1985). Liknande resultat fann
Martikainen m. fl. (1989) 7 till 14 år efter en engångsgiva med 200 kg N/ha i form av urea
eller KAS. Tamm & Popovic (1974) gjorde samma erfarenhet i ett fältförsök där 500-3100 kg
N/ha tillförts under en tioårsperiod.

Markens C/N-kvot

Genom att kvävet som tillförs dels påverkar växternas koldioxidfixering och markens
koldioxidproduktion, dels kan inkorporeras i det organiska materialet, kan markens kol/kväve-
kvot komma att förändras. Efter två gödslingar med normal giva fann Popovic (1985) ingen
effekt av ammoniumnitrat på kol/kväve-kvoten i humusen, men däremot en viss minskning
efter gödsling med urea (från 38 till 35). Efter fem gödslingar med normal giva erhölls en
minskning av humusens kol/kväve-kvot från 44 till 37, lika för ammoniumnitrat och
kalkammonsalpeter (Nohrstedt, 1992a). Kol/kväve-kvoten är en viktig indikator på om
förhållanden lämpliga för nitratbildning föreligger. Nitratbildningen, eller nitrifikationen,
brukar kunna vara av någon omfattning endast vid kol/kväve-kvoter under ca 25.



Nitratbildning

Nitrifikationen är en ur miljösynpunkt negativ process. Den bildar nitrat, en jon som binds
svagt i marken och därför kan lakas ut. Dessutom är den kraftigt försurande. För varje mol
ammonium som oxideras till nitrat, produceras två mol vätejoner. Ökar då nitratbildningen
efter gödsling? Martikainen (1984) fann två till tre år efter en engångsgödsling med 200 kg
N/ha i form av urea eller KAS att jord från ytor som fått urea hade en förhöjd nitratbildning,
särskilt på den bördigare av de två försökslokalerna (blåbärstyp). KAS saknade effekt. En
upprepad studie 4 till 7 år efter gödsling fann ingen bestående effekt av urea (Martikainen m.
fi.,1989). Aarnio & Martikainen (1992) visade att nitratbildningen under ett halvår efter
ureagödsling blev större efter en omgödsling än efter en förstagångsgödsling. Bilden att redan
en engångsgödsling med normal giva under åtminstone en tid kan ge viss nitratbildning stöds
av Grip (1982) som vid studier av avrinnande vatten i avrinningsområden fann en ökning i
nitratutlakningen under tre år efter gödsling med detta gödselmedel. Popovic (1985) fann
också att tidigare utförd ureagödsling kunde stimulera nitratbildning, dock endast för lite
högre givor (>360 kg N/ha). Gödsling hade skett två gånger, den senaste 3 till 9 år före
provtagningen.

Tvåfaldigt upprepad gödsling med ammoniumnitrat gav i samma studie ingen nitrifikation,
oavsett kvävegiva, där den högsta var 480 kg/ha och tillfälle (Popovic, 1985). Nohrstedt
(1990a) fann dock tecken på bestående (sex år efter senaste gödsling) nitratbildning efter
trefaldigt upprepad gödsling med 600 kg kväve per ha som ammoniumnitrat. Vid givor på 480
kg/ha och lägre saknades sådana tecken. Årlig gödsling under 20 år med en kvävegiva av
ammoniumnitrat om 75 kg/ha i näringsoptimeringsförsöket Stråsan gav upphov till
nitratbildning (Nilsson m. fl., 1988). Halva givan gav inte upphov till någon tydlig nitrat-
bildning. I ett annat liknande försök, Hökaberg, fann Tamm & Popovic (1974) en tydlig
nitratbildning efter att totalt 1150 kg kväve tillförts per ha totalt under en tioårsperiod.
Femfaldigt upprepad gödsling med normal giva av kalkammonsalpeter i omdrev om fem år
gav inte någon nitratbildning i jord som provtogs ett år efter den senaste gödslingen (Persson,
1993).

Efter en kalawerkning ökar normalt nitratbildning och kväveutlakning (Wiklander, 1980,
1983). Innebär då tidigare utförda gödslingar att nitratbildningen blir ännu högre på hygget?
Frågan har inte blivit föremål för mer än ett par studier på grund av att få gödslingsförsök
hunnit bli så gamla att skogen är awerkningsmogen. En studie gjordes i slutet av 60- och
början av 70-talet i en relativt ung granskog på nedlagd åkermark vid Hökaberg i Väster-
götland (Tamm & Popovic, 1974). I försöket, som var ett så kallat näringsoptimerings-försök,
prövades tre gödslingsnivåer. Efter en gödslingsperiod på 13 år, under vilken det tillfördes
totalt 625, 1550 och 3900 kg kväve per ha, tvingades man 1970 i förtid avverka beståndet
efter diverse tork- och insektsskador. Dessa skador ansågs inte kunna relateras till
gödslingarna, även den ogödslade kontrollen var skadad. Två år före avverkningen gjordes en
studie av mineraliseringshastigheten i försöket. Jordmaterial från de olika försöksytorna
inkuberades på laboratoriet. Studien utvisade tydlig nitratbildning för de två högsta
kvävegivorna.

Nitratbildningen följdes också i fält med successiva markprovtagningar, vilka inleddes före
avverkningen och därefter fortsatta efter densamma. Före avverkningen var en förhöjning av
markens nitratinnehåll tydlig endast i det kraftigast gödslade försöksledet.



Under det första året efter avverkningen innehöll alla gödslade ytor mer nitrat än kontrollen,
mängden ökade dessutom med tidigare tillförd kvävemängd. Redan under det andra året efter
avverkningen minskade nitratmängden i marken på de gödslade ytorna till kontrollens nivå.
Detta förklarades av författarna med en snabb ökning i mängden ay hyggesvegetationen som
då tog hand om det oorganiska kvävet. Studien i Hökaberg visade sammanfattningsvis att
tidigare kraftig gödsling på bördig mark kan öka markens nitratbildning efter avverkning, men
att en rik hyggesvegetation kan motverka en ackumulation i marken och därmed sannolikt
också en utlakning. De givor som i försöket gav tydliga effekter representerade en
kvävemängd som motsvarade ca tio normala praktiska gödslingar.

Sedan 1987 pågår en liknande studie i ett mer normalt gödslingsbestånd (TI 8) i Härjedalen. I
slutet av 60-talet anlades där ett doseringsförsök med ammoniumnitrat. Givor mellan 120 och
600 kg N/ha prövades. Dessa givor tillfördes totalt tre gånger med sju års mellanrum, sista
gången 1981. Den totala givan var således 360-1800 kg N/ha. Under hösten 1987 avverkades
den då ca 100-åriga tallskogen. Nitratbildningen har i försöket följts endast indirekt genom att
studera nitrathalten i markvattnet på 50 cm djup. Före avverkningen förekom nitrat endast på
de ytor som fått den högsta givan, totalt 1800 kg/ha (Nohrstedt, 1990a). Efter avverkningen
har sedan nitrat börjat uppträda även på vissa ytor med lägre givor (Ring & Nohrstedt, 1993;
Nohrstedt m. fl., 1994). Den lägsta kvävegiva som uppvisat signifikant förhöjning av nitrat
ännu sex år efter avverkningen är 480 kg/ha tillfört tre gånger, totalt 1440 kg (Ring, 1995).

Sammanfattningsvis är nitratbildning på grund av skogsgödsling med kväve påvisad under
följande förhållanden: 1/ urea, till och med efter en enda gång med normal giva, 2/
ammoniumnitrat efter trefaldigt upprepad gödsling med långa omdrev och hög giva, 3/ årlig
gödsling med arnmoniumnitrat med relativt låg giva, men utförd under många år, 4/ efter
avverkning på normal gödslingsmark vid tidigare trefaldigt upprepad gödsling i långa omdrev
med givor > 480 kg kväve per ha

Kvävefixering och denitrifikation

Dessa två processer i kvävets kretslopp representerar gasformiga utbyten mellan mark och
atmosfär. Kvävefixering utförs av mikroorganismer med ett speciellt enzymsystem och
innebär att kvävgas utnyttjas för produktion av aminosyror. Dessa mikroorganismer
förekommer antingen frilevande eller i olika typer av association med högre växter. Några
svenska exempel från skogsmark på växter som har associerade kvävefixerande
mikroorganismer är al, lavar och vitmossor. Den största kvävefixeringen per ytenhet sker i
bestånd av al och i fuktig skogsmiljö med vitmossor. I sådana fall kan kvävefixeringen vara
flera tiotal kg per ha och år (Johnsrud, 1978; Granhall & Lindberg, 1980). Biotoper med al
och vitmossor är inga intressanta objekt för kommersiell skogsgödsling och därmed är dess
effekter ej av intresse i detta sammanhang. Kvävefixerande lavars fixering är i den boreala
skogen < 4 kg/ha (Nohrstedt m. fl., 1988). Sådana lavar, bland annat torsklav, norrlandslav
och påskrislav, växer i skogstyper som gödslas.

Få studier har gjorts över hur praktisk skogsgödsling påverkar lavarnas fixering. Kallio (1978)
fann under gödslingsåret ingen effekt av 50 kg N/ha tillfört som KAS på fixeringen hos
torsklav och påskrislav.



Två år efter en normalgödsling med AN eller urea observerade Nohrstedt m. fl. (1988) en 65
%-ig reduktion av kvävefixeringen hos påskrislav med missfärgade cephalodier. Hur gödsling
påverkar skador på, och förekomst av, kvävefixerande lavar behandlas nedan i avsnittet om
markvegetationen. Kvävefixerande mikroorganismer kan också leva och verka fritt i marken.
Mätningar i svensk skog antyder att rrilevande mikroorganismer har en låg fixering, som mest
2 kg N/ha och år (Nohrstedt, 1985). Det är känt att närvaro av oorganiskt kväve hämmar
kvävefixeringen. En försommargödsling med 150 kg N/ha i form av AN gav en kraftig
reduktion av kvävefixeringen under hela vegetationsperioden som följde (Nohrstedt, 1988a).
Studien gjordes i ett uppländskt barrträdsbestånd.

Denitrifikation är en mikrobiell process där lustgas (N2O) eller kvävgas produceras under
anaeroba betingelser med nitrat som substrat. Fördelningen mellan de två möjliga produkterna
är pH-beroende, med en ökande andel lustgas när pH är lågt (Nömmik, 1956). Lustgas är en
ur miljösynpunkt negativ produkt i och med att den medverkar till växthuseffekten och
ozonskiktets nedbrytning. Denitrifikationen anses vara kvantitativt obetydlig i boreal skog.
Nordamerikanska mätningar tyder på en kväveavgång på som mest 2 kg/ha och år. Nohrstedt
(1988a) studerade denitrifikationen i ett fältförsök med normal kvävegödsling i form av AN.
Försöket låg i en barrskog i Uppland. Kvävegödslingen kombinerades även med 2,8 ton
dolomit per hektar, då det är känt att denitrifikationen gynnas av ett högt pH (Nömmik, 1956).
Mätningarna gjordes under vegetationsperioden direkt efter gödslingen. Samtliga
behandlingar, inklusive den obehandlade kontrollen, saknade mätbar denitrifikation.
Mätgränsen gick vid 0,1 kg/ha och år. Nohrstedt m. fl. (1994) studerade denitrifikation under
de två första vegetationsperioderna efter kalhuggning av ett gammalt gödslingförsök i
Härjedalen. Där hade man tidigare tillfört olika kvävemängd i intervallet 360 till 1800 kg N
per ha som AN, fordelat på tre olika tillfällen under en 20-års-period. Kväveavgången var < 1
kg N/ha och år, allt som N2O och inget som kvävgas (markens pH var 3,5-3,9 i humus och
blekjord och 4,4-4,9 i övre delen av rostjorden). De tidigare gödslingarna hade inget entydigt
inflytande.

Syra/bas-egenskaper

Skogsmarkens surhet kan påverkas av kvävegödsling. Markens surhet uttrycks av dess pH-
värde, vilket är ett mått på koncentrationen av vätejoner och som bestäms efter uppslamning
av jord i en vätska (destillerat vatten eller saltlösning). Kopplat till pH-värdet är också det lätt
extraherbara (utbytbara) innehållet i marken av aluminium och så kallade baskatjoner
(kalcium, magnesium, kalium och natrium). Skälen till att gödsling kan påverka markens
surhet är flera (Nömmik & Wiklander, 1983). Om kalkammonsalpeter används tillförs ju
kalkmedel, som har egenskapen att minska markens surhet. De kväveföreningar som tillförs
med gödseln kommer att delta i flera reaktioner i marken, av såväl biologisk som kemisk art,
vilka kan förbruka eller bilda vätejoner. Exempel på reaktioner är växtens upptag av tillfört
kväve, jonbytesreaktioner, nitrifikation, nitratutlakning och hydro lys.

Växters upptag av ammonium gör marken mer sur, eftersom växtroten avger en vätejon till
marklösningen i utbyte mot ammonium) onen. När en växt tar upp nitrat lämnas en
vätekarbonatjon i utbyte. Denna jon neutraliserar vätejoner och marken blir då mindre sur.
Om ammoniumnitrat eller kalkammonsalpeter används som gödselmedel tillförs marken lika
delar ammonium- och nitratkväve. Träden har då möjlighet att ta upp båda typerna av kväve.



En vanlig uppfattning var tidigare att träden nog skulle ta upp mer ammonium än nitrat, varför
trädens kväveupptag skulle komma att få en försurande nettoeffekt. Studier med isotop-
märkning av de två kväveföreningarna har dock visat att träden vid samtidig tillförsel tar upp
ungefär lika mycket av båda (Melin, 1986) eller till och med mer av nitrat (Melin m. fl.,
1983), varför en tydlig försurningseffekt av denna process ej är att förvänta vid användning av
ammoniumnitrat eller kalkammonsalpeter.

Nitratbildning har beskrivits tidigare i detta avsnitt. Där nämndes att vätejoner bildas när
mikroorganismer överför ammonium till nitrat. Det nämndes också där under vilka betingelser
som nitrat bildas efter skogsgödsling. Under dessa betingelser kan skogsgödsling förväntas ge
en markförsurning via nitrifikationsprocessen.

En annan process som kan påverka markens och även det avrinnande vattnets surhet är
jonbytesreaktioner i kombination med nitratutlakning. Markpartiklarnas ytskikt är elektriskt
laddade och negativa laddningar dominerar. På sin yta kan därför markpartiklarna adsorptivt
binda positiva joner, så kallade katjoner. De vanligaste katjonerna är aluminium, väte,
kalcium, magnesium och kalium. När ammonium, som också är en katjon, tillförs mark-
lösningen genom gödsling, kommer den att tillfälligt förtränga andra katjoner och ta deras
plats på markpartikelns yta. Om de förträngda katjonerna är väte eller aluminium kan en
temporär försurningseffekt uppstå i marklösningen, som kallas utbytesaciditet. Samtidigt blir
ytan av markpartikeln mindre sur. Så småningom tar växterna upp det ammonium som adsor-
berats till partikelytan, i utbyte mot vätejoner. Nettoeffekten i marken av dessa processer blir
noll. Nohrstedt (1988a) visade genom successiva humusprovtagningar under den första vege-
tationsperioden efbr gödsling med en normal giva ammoniumnitrat att humusen till en början
blev något surare (0,3-0,4 pH-enheter) för att efter ca fyra månader vara tillbaka i nivå med
den ogödslade kontrollen. Om de förträngda katjonerna är kalcium, magnesium, eller kalium
händer inget direkt med surheten i marklösningen eller på markpartiklarnas yta. De kan dock
komma att förloras från marken genom att utlakas tillsammans med nitrat. Det nitrat som
lakas ut kan antingen vara det som lagts dit genom gödsling eller sådant som bildas vid nitri-
fikationen. Markens innehåll av adsorberade baskatjoner är en viktig komponent i dess för-
måga att motverka en sänkning av pH vid tillförsel av syra. Om marken utarmas på adsorbe-
rade baskatjoner kommer den att successivt bli surare. Nömmik & Wiklander (1983) bedömde
utifrån teoretiska överväganden att en engångsgödsling med ammoniumnitrat och efterföl-
jande nitratutlakning skulle motsvara en försurningseffekt på 50 kg kalciumoxid per ha.

När urea används kommer den att hydrolyseras under inverkan av enzymer i marken. Då
bildas ammoniak, som har basverkan och förbrukar vätejoner, det vill säga höjer pH, i en
reaktion där ammonium bildas. Det har visats i fältförsök att ureagödsling på kort sikt leder
till en pH-höjning i marken (Nömmik & Möller, 1981). Den bildade ammoniumen kommer
med tiden dock att tas upp av växterna och då erhålls en motverkande reaktion, det vill säga
markens pH börjar minska. Långsiktigt ger urea därför knappast någon mätbar effekt på
markens pH-värde (Nömmik & Möller, 1981; Popovic, 1985).

Vilken mer bestående reaktion har då markens pH-värde, syramängd och basmättnad uppvisat
efter gödsling? Nedan redogörs för svenska och finländska markundersökningar i
kontrollerade fältexperiment. De flesta undersökningarna gäller ammoniumnitrat. Urea har
också studerats en hel del.



Få undersökningar är publicerade om effekter av kalkammonsalpeter, det idag mest använda
kvävegödselmedlet. En hel del slutsatser om effekterna av det gödselmedlet kan emellertid
dras av studierna av ren ammoniumnitrat.

Nömmik & Möller (1981) rapporterar om pH och utbytbart kalium efter engångsgödsling med
ammoniumnitrat och urea. I ett äldre tallbestånd i västra Uppland prövades givorna 150, 300
och 600 kg N/ha. Ett respektive fyra år efter gödsling togs markprover ner till 25 cm i
mineraljorden. Vid den första provtagningen syntes tydliga pH-ökningar i forna och humus
efter gödsling med urea. Ökningen var 0,2-1,8 enheter beroende på givan. För AN noterades
en ökning av pH i humusen med 0-0,5 enheter. I de övre fem cm av mineraljorden var pH
något förhöjt (ca 0,2 enh.) för den högsta givan av båda gödselmedlen. Längre ner i
mineraljorden var pH opåverkat. På humusproverna analyserades också utbytbart kalium. För
AN minskade mängden med ökad giva (-6 % till -29 %). För urea var effekten knappast
märkbar. Vid provtagningen efter fyra år erhölls i humusen en svag ökning av pH (<0,05 pH-
enh.) efter AN-gödsling, och en något större efter urea-gödsling (<0,2 pH-enheter). Effekten
på pH ökade med ökad giva. I mineraljorden var pH ej tydligt påverkat av någotdera av
gödselmedlen.

Nohrstedt (1988b) redovisar data från två försök, ett i gran i Uppland och ett i tall i Småland. I
det första prövades effekten av en normal engångsdos AN (1 x 150 kg N/ha) och i det andra
effekten av två normaldoser med fem års mellanrum (2 x 150 kg N/ha). Markprover togs ner
till 15 cm i mineraljorden, fyra månader respektive ett år efter gödslingen. I det första försöket
erhölls en minskning av pH med uppemot 0,2 pH-enheter. En annan studie i samma försök
visade att pH-minskningen var av tillfällig art (Nohrstedt, 1988a). I det andra försöket, som
gödslats två gånger, saknades effekt på pH. I båda försöken var markens basmättnadsgrad
opåverkad av gödslingen.

I fem försök i gran- och tallbestånd i Svealand och Norrland studerades hur två gödslingar
med sex tilt sju års mellanrum påverkat pH i markens humusskikt (Popovic, 1985). Både AN
och urea prövades, i givor om 120, 240 och 360 kg N per ha och tillfälle. Markproverna togs
tre år efter senaste gödsling. Båda medlen gav ett förhöjt pH i humusen, AN 0,1-0,2 pH-
enheter, och urea 0,1-0,4.

Nohrstedt (1990a) redovisar från ett försök i tallskog Härjedalen hur tre upprepade gödslingar
med olika givor påverkat markkemin. Gödslingarna gjordes med sju års mellanrum. Flera
givor i intervallet 120-600 kg N per ha och tillfälle prövades. Markprover togs ner till 10 cm i
mineraljorden sex år efter senaste gödsling. I humusen och blekjorden var pH i stort sett
opåverkat. I rostjordens övre del hade gödslingar med 240 kg N per gång och däröver minskat
pH-värdet något (<0,3 pH-enh.). Den undersökta markprofilens innehåll av baskatjoner visade
en tendens till ökning med ökad kvävegiva.

Jacobson & Nohrstedt (1993) studerade fem gödslingsförsök i barrskog, ett i Götaland, tre i
Svealand och ett i Norrland. I försöken hade gödsling skett tre till sju gånger med kvävegivor
per gång i intervallet 120-360 kg/ha. Den totala givan varierade från 450 till 1440 kg N/ha. I
fyra av försöken var gödselmedlet AN, i ett urea. En markprovtagning gjordes 1990-1991,
vilket var två till tio år efter senaste gödsling. Prover togs på humusen och de övre fem cm av
mineraljorden. Analyser gjordes av pH och utbytbara baskatjoner.



I humustäcket ökade pH med i genomsnitt 0,08 (0-0,20) enheter och i mineraljorden noterades
en minskning av precis samma storlek och variation. Den sammanlagda mängden utbytbara
baskatjoner i den undersökta delen av markprofilen ökade i genomsnitt med 16 %. Ökningen
orsakades av ökningar för kalcium och magnesium, för kalium erhölls en minskning på drygt
10 %. De förändringar som observerades för pH och baskatjoner syntes tillta med ökad giva
och antal omgödslingar. Det var ingen tydlig skillnad i reaktion för AN och urea.

I ett försök i ett tallbestånd i Ångermanland prövades både AN och kalkammonsalpeter
(KAS). Endast en giva ingick, 162 kg N/ha. Försöksytorna gödslades fem gånger med fem års
intervall. Den totala kvävegivan var 810 kg/ha. Med KAS tillfördes dessutom 120 kg Ca och
60 kg Mg. Markkemiska resultat redovisas av Nohrstedt (1992a). Jordprov togs ett år efter
senaste gödsling ner till ca 15 cm i mineraljorden. Båda gödselmedlen gav en signifikant
ökning av pH i humusen, AN med 0,2 och KAS med 0,3 pH-enheter. I blekjorden fanns ingen
effekt. I rostjorden var pH ca 0,1 enhet lägre på de gödslade ytorna än på kontrollytorna.
Effekten var endast signifikant för de översta 3 cm i rostjorden. Markprofilens totala surhet
(den titrerbara aciditeten) ökade med ca 5 % för båda gödselmedlen. Merparten (70-80 %) av
denna ökning låg i humustäcket. Mängden utbytbara baskatjoner studerades i humus och
blekjord. KAS ökade signifikant mängden med 70 %. Även för AN erhölls en ökning (8 %),
men denna var ej signifikant. Den för KAS säkerställda ökningen utgjordes av kalcium och
magnesium. Däremot erhölls en minskning av mängden utbytbart kalium med 18 %. För AN
var minskningen av kalium 22 %.

Hallbäcken & Popovic (1985) redovisar resultat från fyra tallförsök i Norrland. Försöken
startades redan i slutet av 50-talet. Försöken gödslades med AN vartannat eller vart tredje år.
När markprover togs hade totalt 780 kg N tillförts per ha. Jordprover togs ner till 20 cm i
mineraljorden. I humusen erhölls en mindre ökning av pH (0,1 enhet) och i mineraljorden
erhölls en mindre minskning (<0,l enhet). Markprofilens syramängd (den titrerbara
aciditeten) ökade med ca 15 %, varav ca 70 % förelåg i humusskiktet. Mängden baskatjoner i
markprofilen uppvisade en genomsnittlig ökning med 9 %.

Tamm & Popovic (1974) presenterar markkemiska data från ett intensivgödslingsförsök i ett
granbestånd vid Hökaberg i Västergötland. Med början på 50-talet gödslades årligen med tre
olika kvävegivor av AN. Efter torka och insektsskador avverkades beståndet 1970. Då hade
totalt 625 (NI), 1550 (N2) respektive 3900 (N4) kg N tillförts per ha. Året därefter utfördes en
markprovtagning ner till 20 cm i mineraljorden (som en enda horisont). NI och N2 uppvisade
en smärre pH-minskning på 0,1-0,2 enheter. I det högsta kväveledet hade pH sjunkit med 0,6
enheter. Den totala surheten var ungefär lika kontrollen på NI och N2, men på N4 var den
däremot förhöjd med ca 20 %. För NI och N2 hade det utbytbara förrådet av baskatjoner ökat
med 20 %, medan det hade minskat med 34 % för N4.

Ett annat intensivgödslingsförsök är Norrliden i Västerbotten. Genom årlig gödsling från 1970
och 17 år framåt tillfördes där totalt 630 (NI), 1260 (N2) respektive 1890 (N3) kg N per ha i
form av AN eller urea. Tamm (1991) redovisar de pH-förändringar i humus och rostjord som
iakttogs vid en markprovtagning 1988, d.v.s två år efter avslutad gödsling. Båda
gödselmedlen gav en höjning av pH i humusen på 0,3-0,4 enheter, ungefär lika för samtliga
kvävegivor. I rostjorden skiljde sig inte heller pH tydligt mellan gödselmedlen. För NI erhölls
ingen tydlig pH-förändring. N2 och N3 gav tydliga pH-sänkningar, med respektive 0,9-1,0
och 1,2-1,3 pH-enheter.
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Mälkönen (1990) och Mälkönen m. fl. (1990) gör samlade redovisningar för flera gödslings-
försök i barrskog i Finland. I det första arbetet behandlas 10 försök som gödslats med totalt ca
400 kg N/ha, fördelat på tre till fyra ggr under en dryg 20-års-period. I dessa försök har man
till skillnad från svenska försök inte hållit sig till samma gödselmedel över tiden. Första
gången användes ammoniumsulfat, därefter urea och slutligen KAS. Detta program kan till en
del likna gödsling i praktiken, där de gödselmedel som använts i ett enskilt bestånd växlat
över tiden. Under 80-talet gjordes en markprovtagning ner till 20 cm i mineraljorden. Markens
pH-värde hade knappast förändrats av gödslingarna, den möjliga förändringen låg inom ±0,1
enhet. Den totala surheten i markprofilen hade ökat något för granbestånden (5 %), men
minskat något för tallbestånden (2 %). I humusen hade basmättnadsgraden minskat med ca 4
%, i mineraljorden erhölls ingen konsistent förändring. Mängden utbytbara baskatjoner
redovisades ej.

I det andra arbetet från Finland (Mälkönen m. fl., 1990) behandlas 40 olika gödslingsförsök.
Försöken var gödslade mellan två och sex gånger, den första gången med ammoniumsulfat,
den sista med KAS och däremellan med urea. Försöken anlades omkring 1960. Ungefar 20 år
efter försökens anläggning gjordes en provtagning av humustäcket och de övre 10 cm av
mineraljorden. Den totala mängden kväve som då hade tillförts var i genomsnitt drygt 300
kg/ha, med en variation mellan 170 och 560. De båda markhorisonternas pH var mycket lika
för gödslade ytor och kontrollytor, skillnaden var endast <0,02 enheter till fördel för de
gödslade ytorna. I humusskiktet hade mängden baskatjoner ökat med 30-40 % efter gödsling.
I mineraljorden var mängden i stort sett oförändrad.

När ett hygge tas upp ökar normalt pH-värdet i mark och avrinnande vatten. Detta sker trots
en viss nitratbildning och därmed förknippad vätejonproduktion. Mer vätejoner konsumeras
vid mineraliseringen än som bildas vid nitrifikationen. Men om nitratbildningen blir
omfattande efter avverkning kan nettoeffekten bli en försurning. En sådan effekt kan uppstå
om det avverkade beståndet tidigare blivit föremål för omfattande gödsling (Ring, 1994).
Markvattnet försurades kraftigt på ytor som tidigare under en tjugo-års-period gödslats med
1440-1800 kg N/ha som AN, fördelat på tre tillfällen. Sex år efter avverkningen var pH 0,8-
1,8 pH-enheter lägre på dessa ytor än på de ogödslade kontrollytorna. Före avverkningen var
det ingen tydlig skillnad i pH.



Sammanfattning av långvariga effekter på syra/bas-status

Samtliga gödselmedel ökar pH-värdet något i humustäcket. Ökningens storlek beror av
tillförd kvävemängd och är <0,4 pH-enheter. I mineraljorden kan vid rimliga kvävemängder
en viss minskning av pH erhållas (<0,2 pH-enheter). Denna reaktion gäller samtliga gödsel-
medel men är möjligen något mindre för urea än för AN och KAS. Upprepad årlig gödsling
med kväve kan ge en tydlig pH-minskning i mineraljorden. Minskningen kan vara drygt en
hel pH-enhet och är oberoende av vilken typ av gödselmedel som använts. Även vid dylik
årlig gödsling finns ett dosberoende. Vid låga årliga givor kan pH-minskningen i mineral-
jorden vara avsevärt mindre. Den kritiska faktorn bakom stora pH-minskningar i mineral-
jorden är högst sannolikt om nitratbildning induceras på grund av ett permanent överskott i
marken på ammonium. På ett hygge som tas upp i en skog som tidigare gödslats kraftigt kan
en försurning uppstå därför att en omfattande nitratbildning kommer igång.

Markprofilens totala surhet (aciditet) ökar normalt efter gödsling, oberoende av vilket
gödselmedel som använts. Storleksordningen är 1-2 kekv. per ha och normal gödselgiva (150
kg/ha). Ökningen beror i huvudsak (70-80 %) på att markens humusskikt blir mäktigare.
Humusskiktet kan alltså innehålla mer surhet efter gödsling, trots att pH-värdet ökar. Denna
skenbara anomali beror på att pH-värdet endast uttrycker koncentrationen av vätejoner, det
beaktar ej mängden jordmaterial.

Den sammanlagda mängden utbytbara baskatjoner ökar i regel i markprofilen efter gödsling i
rimliga nivåer. Ökningen är tydligast i humustäcket. När medel som AN och urea används,
vilka i sig inte innehåller några baskatjoner, är ökningen oftast bara en icke signifikant
tendens. När KAS används är ökningen tydlig. Den ökning, eller tendens till ökning, av den
sammanlagda mängden baskatjoner som erhålls efter kvävegödsling, orsakas av ökningar för
kalcium och magnesium. För kalium erhålls oftast minskande utbytbara mängder efter
gödsling med kväve. Vid årlig gödsling med höga doser har en minskning av den
sammanlagda mängden utbytbara baskatjoner observerats.

Man kan spekulera över hur det kommer sig att kalcium och magnesium tenderar att öka i
marken vid rimlig gödsling, även om dessa ämnen inte tillförs vid gödslingen, som i fallet AN
och urea. Det finns två möjligheter: 1/ torrdepositionen av dessa ämnen ökar på grund av att
kvävegödslingen ger en större trädkrona; 2/ vittringen av mineral ökar genom att humustäcket
blivit mäktigare och producerar mer organiska syror. Man kan också undra över varför kalium
reagerar tvärtemot kalcium och magnesium. Möjligen kan det sammanhänga med det faktum
att kalium finns utbytbart i marken i mindre mängd än båda de andra ämnena, samtidigt som
trädens upptag är större för kalium. Det är möjligt att en ökad torrdeposition och vittring inte
är tillräckliga i fallet kalium, för att kompensera det ökade behovet för upptag i träden som
kvävegödslingen leder till.

Andra näringsämnen

I de ovanstående avsnitten har näringsämnena kväve, kalcium, magnesium och kalium
berörts. För övriga makronäringsämnen och för mikronäringsämnen är inte många studier
gjorda vad gäller tillgången i marken. Det enda undantaget gäller näringsämnet fosfor.
Effekten av kvävegödsling på den lätt extraherbara fraktionen av fosfor har studerats i sju
olika försök (Nohrstedt, 1990a; Nohrstedt, 1992a; Jacobson & Nohrstedt, 1993).
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Försöken är beskrivna i avsnittet ovan. Det rör sig om försök som gödslats tre till sju gånger,
med en totalt tillförd kvävemängd i intervallet 450-1800 kg/ha. Markprover togs från humus
och övre delen av mineraljorden efter ett till tio år sedan senaste gödsling. Den extraherbara
mängden fosfor hade i likhet med kalium genomgående minskat efter gödslingarna. Den
genomsnittliga minskningen var på 26 %. Effektens storlek tilltog med ökad intensitet i
gödslingen och var i stort sett lika för gödselmedlen AN, KAS och urea.

Markfauna

Till markfaunan räknas djur som i något utvecklingsstadium vistas och söker föda i marken.
Exempel på vanliga markdjur är skalbaggar, daggmaskar, rundmaskar (nematoder),
småringmaskar (enchytraeider), spindlar, hoppstjärtar (collemboler) och kvalster. Inom varje
grupp finns sedan ett antal olika undergrupper, släkten och arter. Markdjuren är en heterogen
grupp i flera avseenden. Storleken varierar mycket från de minsta urdjurens (protozoer) 0,01-
0,1 mm till daggmaskars och snäckors många cm. Giganterna är mullvaden och sorkarna.
Födovalet varierar också mycket, vissa äter levande eller dött växtmaterial medan andra
konsumerar svampar eller bakterier. Flera är rovdjur och lever på andra markdjur. Marken
myllrar av smådjur. På en kvadratmeter kan det finnas flera miljoner individer. Biomassan är
dock inte så stor, uppemot ett hg i färskvikt på samma yta. Markdjurens främsta ekologiska
betydelse består i att de tillsammans med svampar och bakterier ingår i den näringsväv som
gör att växtmaterial bryts ner och ny näring frigörs.

Ett antal studier har utförts över hur skogsgödsling med kväve påverkar markfaunan (Huhta
m. fl., 1967; Abrahamsen, 1970; Lohm m. fl., 1977; Abrahamsen & Thompson, 1979;
Sohlenius & Wasilewska, 1984; Koskenniemi & Huhta, 1986). Abrahamsen & Thompson
(1979) följde under sex år effekten av olika givor urea på mängden småringmaskar. Under de
två till tre första åren hade en giva på 100 kg N/ha ingen effekt, medan 400 och 1600 kg gav
en tydlig reduktion av antalet. Efter 2-4 år vände effekten och samtliga givor gav en större
mängd maskar än den ogödslade kontrollen. Koskenhiemi & Huhta (1986) följde under tre år
effekten på antalet kvalster av en engångsgiva med 460 kg N/ha som urea. Antalet
reducerades tydligt redan under första året för att sedan successivt åter närma sig kontrollen.
Lohm m. fl. (1977) studerade förekomsten av småringmaskar, hoppstjärtar och kvalster i tre
olika gödslingsförsök i tallskog. Två försök som gödslats med 150 kg N/ha i form av urea
eller AN provtogs ett till två år efter gödsling. Man fann inga effekter av gödslingen. I det
tredje försöket hade gödsling skett årligen med AN i två olika givor. Totalt hade 160 (NI)
respektive 480 (N3) kg N/ha tillförts. Prover togs ca ett halvår efter senaste gödsling. I
försöksledet N3 hade en säkerställd minskning av småringmaskar och hoppstjärtar skett. För
NI antyddes en nedgång av hoppstjärtar. Sohlenius & Wasilewska (1984) fann också en
minskning av småringmaskar efter årligen upprepad gödsling med AN.

Sammanfattningsvis verkar en normal gödsling med kväve inte märkbart förändra
markfaunan. Vid höga givor eller årlig gödsling kan en temporär minskning av antalet
småringmaskar, kvalster och hoppstjärtar erhållas under ett par-tre år. Denna minskning anses
bero på att markdjuren inte tål de initialt höga saltkoncentrationerna som gödslingen ger
(Persson, 1984).



4.1.2 Markvegetationen

Sammanfattning av effekter på markvegetation

Förekomsten av flera arter eller grupper av arter påverkas av gödsling med kväve. Effektens
storlek beror på gödselgiva, gödselmedel, antal omgödslingar och vegetationstyp. Vissa arter
gynnas, andra missgynnas. En gödsling ger oftast upphov till vegetationsförändringar. Det
sker en minskning av lavar, vissa mossor och många mykorrhizasvampars fruktkroppar.
Lingon- och blåbärsris kan öka eller minska beroende på konkurrenssituationen. Om lingon
dominerar och gräs saknas ökar lingonriset efter gödsling. Om blåbär dominerar minskar
lingonriset. Blåbärsriset ökar om inte konkurrensen av gräs är för svår. Gräs, liksom vissa
örter, ökar oftast efter gödsling i de fall de finns på lokalen. För de flesta arter består effekten
ca 6-10 år efter gödsling, men för vissa arter kan effekten vara mer varaktig. Vid höga givor
eller upprepade gödslingar kan även förekomsten av ris och gräs förändras mer varaktigt. Urea
ger för mossor och lavar en större minskning än AN eller KAS, för svamp verkar urea ge
mindre påverkan än AN och KAS. Vegetationsförändringarna är större på ståndorter med
intermediär bördighet, än på fattiga respektive rika ståndorter. Artantalet påverkas inte av
gödsling, i de fall arter försvinner ersätts de av andra arter. I de studier som gjorts hittills har
ingen tydlig likriktning av vegetationstyper kunnat beläggas som resultat av gödsling.
Engångsgödsling med en normalgiva på skogsmark av torr eller frisk ristyp ökar produktionen
av blåbär, men minskar den för lingon. Gödsling ger också en viss försämring av smaken på
fårska lingon och blåbär, liksom på sylt därav. Gödslade blåbär har sämre hållbarhet än
ogödslade. Bärrisens halter av potentiellt giftiga metaller påverkas ej av gödsling. Innehållet
av Cs-137 i kantareller påverkas ej heller.

Betydelse och verkande mekanismer

Hur enskilda växtarter påverkas kvantitativt (förekomst) och kvalitativt (kemisk
sammansättning) av skogsgödsling är av intresse av flera skäl. Bär och svamp tas tillvara av
människan för konsumtion och har därvid ett stort värde, främst ur rekreationssynpunkt. En
viss kommersiell verksamhet finns också med bär och svamp. Svamparna har en avgörande
betydelse för skogens näringscirkulation (förnanedbrytning, mykorrhiza-bildning). Många
växter har stor betydelse som föda för betande fauna. Idag finns också en uttalad skogspolitisk
målsättning att bevara mångfalden av arter och biotoper. Många skogsarter är hotade av olika
skäl och gödslingens inverkan är då viktig att känna till.

De primära abiotiska faktorerna som styr växtsamhällens artsammansättning är tillgången på
näring, ljus och vatten. Alla dessa kan påverkas av gödsling, i första hand givetvis
näringstillgången. Av näringsämnena intar kväve en central roll i de nordliga
barrskogsekosystemen. Många fältskiktarter svarar med ökad tillväxt på en tillförsel av
oorganiskt kväve. Det ligger därför nära till hands att en skogsgödsling kommer att ha viss
påverkan på floran. Ljustillgången kan minska något under trädkronorna på grund av att dessa
blir större efter gödsling. Vattentillgången kan eventuellt också minska något genom, att de
större trädkronorna ger en högre interception och en högre evapotranspiration. Större
trädkronor kan också orsaka en ökning av torrdepositionen av luftföroreningar innehållande
både näring och surgörande ämnen. Mängden fallförna ökar efter gödsling, vilket också kan
vara en påverkande faktor för florans reaktion.



Viktiga biotiska faktorer som styr vegetationens utveckling är konkurrens mellan växter,
spridningsmöjligheter, betning av växtätare och angrepp av skadegörare (insekter, svampar).
Konkurrensen kan till exempel innebära att en art som individuellt gynnas av ökad
näringstillgång inte gynnas eller t.o.m. missgynnas i ett växtsamhälle därför att andra arter
snabbt förmår utnyttja de nya möjligheterna. En växt som tillfälligt gynnas av ökad
näringstillgång vid gödsling kan bli mer smaklig för växtätare. Betningsfrekvensen kan då öka
så att arten på längre sikt inte gynnas. På samma kan angrepp av skadegörare eventuellt
komma att påverka vilken nettoeffekt som erhålls på floran. Att konkurrens och betning
indirekt påverkar gödslingens effekt på floran finns belagt i forskning. Indirekta effekter via
skadegörare är däremot inte visade, men är ändock en hypotetisk möjlighet.

Ytterligare en mekanism för hur växter kan påverkas av gödsling bör nämnas. Om
gödselmedel kommer i längre direkt kontakt med bladytor kan skador uppkomma på
vävnaden genom den kraftigt förhöjda saltkoncentrationen. Denna typ av skada gäller i första
hand mossor och lavar, vilka till skillnad från högre växter saknar det skyddande vaxskiktet,
kutikulan. En gifteffekt kan också uppkomma om ammoniak bildas i samband med
gödslingen. Ammoniak slår hårdast på mossor och lavar, men skadar också högre växter.
Ammoniakbildning av betydelse kan antagligen inträffa om dåligt granulerad urea används då
vädret är särskilt varmt (Nohrstedt, 1988c). Det kan troligen också ske om gödselmedel med
ammonium sprids tillsammans med något reaktivt medel som snabbt ger höga pH-värden, till
exempel ogranulerad aska (Pettersson, 1990a).

Påverkan på fält- och bottenskiktsarter

Det finns ganska mycket erfarenheter redovisade i den vetenskapliga litteraturen över hur
floran påverkas av skogsgödsling med kväve. Gerhardt & Kellner (1986) och Kellner (1993 a)
studerade sex olika fältförsök i norra Svealand och Norrland som gödslats 1- 5 gånger med
givor i intervallet 120-600 kg N per ha och gång. I de fall omgödsling gjorts var omdrevet 5-7
år. Inventeringen av vegetationen gjordes 1-11 år efter senaste gödsling. I flera av försöken
ingick både AN och urea. I ett försök jämfördes AN och KAS. Efter en engångsgödsling (två
försök) var den bestående förändringen 9-11 år efter gödslingen knappt märkbar. Undantaget
var att givorna 300 och 600 kg N/ha minskat förekomsten av renlavar och att den högsta urea-
givan missgynnat väggmossa. En normal giva på 150 kg N/ha gav ingen bestående effekt. När
gödslingar skett >3 gånger började förändringarna bli mer tydliga. De entydigaste
förändringarna var att kruståtel ökade och att kvastmossor, husmossa och renlavar minskade.
Effekterna ökade i princip med ökad kvävegiva. Kruståteln ökade bara i förekomst i det fall
den redan före gödslingen förekom på lokalen.

Om gräs saknas på lokalen ger inte gödslingen upphov till någon nyetablering. Förekomsten
av blåbärs- och lingonris kan också förändras av kvävegödsling, men uppvisar ingen entydig
reaktion sett över flera undersökningar. Om det blir en ökning eller en minskning avgörs
högst sannolikt av konkurrensförhållandena mellan gräs-blåbär-lingon innan gödslingen görs
(Kellner, 1993a). De blandade reaktionerna hos bärrisen på kvävegödslingen har också
framträtt i flera andra undersökning sedda tillsammans (Mälkönen m. fl., 1980; Kardell &
Eriksson, 1983; Eriksson, 1984; Eriksson & Raunistola, 1993; Mäkipää, 1994; Nohrstedt,
1994a). Om lingon dominerar och gräs saknas ökar lingonriset efter gödsling. Om blåbär
dominerar minskar lingonriset. Blåbärsriset ökar om inte konkurrensen från gräs och örter är
för svår.



Flertalet undersökningar har runnit att det i regel är någon fältskiktsart som ökar i omfattning
efter gödsling. Den summerade effekten för fältskiktsarterna är dock inte så ofta redovisad.
För tre försök i skog av ristyp rapporteras att fältskiktet ökat i täckning (Mälkönen m. fl.,
1980; Nohrstedt, 1994a). Mäkipää (1994) fann för flera försök i en bördighetsgradient ingen
tydlig effekt av kvävegödsling på fältskiktsarternas sammanlagda biomassa. I ett fall, där ett
gödslingsförsök i en bördig granskog studerades, fann man en långvarig minskning av
fältskiktets täckning (Nohlgren & Nohrstedt, 1995). Orsaken till det avvikande resultatet
antogs vara att ljustillgången blev begränsande för arterna i fältskiktet.

Minskningen av renlavar efter skogsgödsling med kväve har förutom i redan nämnda studier
ovan också påvisats i några andra undersökningar (Andersson, m. fl., 1974; Eriksson, 1984;
Eriksson & Raunistola, 1993). I dessa undersökningar prövades engånsgödsling med AN eller
urea i normal giva. Minskningen var i storleksordningen 25-50 %. Varaktighet var åtminstone
sex år (Eriksson & Raunistola, 1993). Ett samlat intryck från ovan nämnda vegetationsstudier
är att effekterna på mossor och lavar med något undantag var större för urea än för AN.
Effekten på vegetationen var lika för AN och KAS (ett försök; Kellner, 1993a).

Mälkönen m. fl. (1980) prövade att sprida en gödselgiva om 243 kg N/ha i form av AN
fördelat på ett, två eller tre tillfällen under en fyra-års-period. Effekterna på olika fält- och
bottenskiktsarters förekomst (såväl positiva som negativa effekter) var snarast minst när
gödselmedlet spreds vid ett tillfälle.

Särskilt känsliga eller hotade arter

När inventeringar som ovan görs i äldre gödslingsförsök kommer effekter på växtarter endast
att kunna belysas för de mer vanliga arter som "råkat" finnas i försöken vid dessas etablering.
^örsöken har oftast lagts ut med ett annat syfte än att studera effekten på floran. Vanligen har
det rört sig om tillväxtstudier på barrträd. Vid praktisk gödsling, där objekten ofta är mer
heterogena än i försök, kan mer ovanliga växtarter, som endast undantagsvis förekommer i
gödslingsförsök, komma att bli föremål för gödsling. Sådana arters reaktion på gödsling är
viktig att känna till, särskilt om det rör sig om arter som kan bedömas vara känsliga för
gödsling eller om arter som i övrigt har karakteriserats som hotade. En grupp växter i den
första kategorien är de kvävefixerande lavarna. Två örter som tidigare karakteriserades som
hänsynskrävande, och som i likhet med vissa kvävefixerande lavar kan förekomma på den typ
av lokaler där praktisk gödsling sker, är mosippa och knärot. För både kvävefixerande lavar,
mosippa och knärot, har specialförsök med gödsling anlagts och studerats.

Kvävefixerande lavar anses särskilt känsliga för påverkan av oorganiskt kväve (Hallbom,
1984; Hallingbäck, 1991). De har därför varit föremål för särskilda studier (Nohrstedt m. fl.,
1988). Effekten av en normaldos AN eller urea prövades på påskrislav, torsklav och
norrlandslav i särskilda artförsök. Dessa tre arter ansågs vara relativt frekvent förekommande i
praktiska gödslingsobjekt. Den förstnämnda arten syntes relativt okänslig för gödslingen.
Däremot erhölls tydliga brännskador på de två andra arterna. En inventering som gjordes i ett
gammalt gödslingsförsök visade, att i fall av en utslagning av kvävefixerande lavar, det tar
mycket lång tid innan en återetablering sker. I det aktuella försöket hade det inte skett efter 20
år. Det gjordes också inventeringar efter praktiska gödslingar. I dessa uppvisades avsevärt
mindre skador än i de ovan nämnda försöken. Endast 10 % av i förväg utmärkta lavindivider
hade slagits ut två år efter gödslingen.



Brännskador iakttogs också i avsevärt mindre omfattning än i försöken. Skillnaden i reaktion
för lavarna i de praktiska gödslingarna och i försöken antogs bero på att gödseln spreds på
olika sätt (helikopter resp. för hand) och på att lavbålarnas mest frekventa exposition var oiika
(ofta vertikal resp. ofta horisontell).

Mosippan är relativt sällsynt och förekommer upp till Mellannorrland. Den är i stort knuten
till tallhedar i skogslandet och tillhörde tidigare hotkategorin "hänsynskrävande" (Ingelög m.
fl., 1984). I de två senaste "röda listorna" finns mosippan inte längre med då den ansetts alltför
vanlig (Andersson, 1990; Aronsson m. fl., 1995). Kellner (1993d) prövade i ett försök i
Hälsingland hur mosippan påverkas av en normal engångsgödsling med AN. Försöket följdes
under sju år. Antalet skott och blomknoppsbildningen ökade efter gödsling. Ökningen var som
mest tre gånger och kulminerade två år efter gödslingen. Den ökade knoppbildningen ledde ej
till ökad blomning och frösättning därför att merproduktionen av knoppar betades av. Fem-
sex år efter gödslingen var förhållandena åter tillbaka i nivå med kontrollen.

Knäroten är en liten orkidé som finns i nästan hela landet. Den växer företrädesvis i blockrik,
frisk barrskog. Arten placerades liksom mosippan till en början i kategorin "hänsynskrävande"
(Ingelög m. fl., 1984). Den har dock ej tagits med i de två därpå följande "röda listorna"
(Andersson, 1990; Aronsson m. fl., 1995). Skälet därtill är detsamma som för mosippan, den
är för vanlig. Effekten på knärot av en normalgödsling med AN studerades av Kellner (1993e)
i ett annat försök i Hälsingland. Antalet skott av knäroten nära halverades av gödslingen
relativt kontrollen. Denna relativa reduktion höll i sig under hela den sju år långa
uppföljningstiden, men tilltog inte efter de två första åren. I absoluta tal uppvisade både
kontrollytorna och de gödslade ytorna en stadig tidstrend med ökande antal skott. För de
gödslade ytorna avvek endast det första året efter gödsling från denna trend.

Biologisk mångfald

Biologisk mångfald kan avse bl.a. mångfald av arter inom en biotop och också mångfald av
biotop-typer.

Som framgått ovan kan den kvantitativa utbredningen av enskilda arter påverkas av gödsling.
I drastiska fall kan t.o.m. en art försvinna alternativt nyetableras. Därmed skulle eventuellt
förändringar av en lokals artantal kunna erhållas efter gödsling. Artantalet är ert sätt att
kvalitativt uttrycka den biologiska mångfalden på en lokal. De inventeringar som gjorts i
gödslingsförsök har dock inte kunnat påvisa någon effekt på artantalet (Gerhardt & Kellner,
1986; Kellner, 1993a,b). I de fall arter försvunnit, har nya kommit istället. Omsättningen av
arter tilltar med intensiteten i gödslingen (Kellner, 1993a,b).

Om olika arter försvinner från olika lokaler efter gödsling, men det är samma arter som hela
tiden gynnas oberoende av lokal, då kommer det att ske en likriktning av olika lokalers flora. I
ett arbete (Gerhardt & Kellner, 1986) fann man en tendens i den riktningen för ytor som
gödslats 3-4 gånger med 360 kg N/ha och gång. I ett annat arbete, där frågeställningen
penetrerades på ett mer systematiskt sätt, fann man ingen sådan effekt av en normal
gödselgiva, given en gång eller årligen under fyra år, då tre försök i en bördighetsgradient
studerades (Kellner, 1993c).



Det kan vara av intresse att känna till på vilken typ av ståndorter i en bördighetsgradient som
de största förändringarna i vegetationen åstadkoms av kvävegödsling. Genom att väga
samman resultaten från två olika svenska undersökningar (Kellner,1993a,c) kommer man till
slutsatsen att vegetationen på ståndorter av ristyp, d.v.s. intermediära, förändras mer än både
mindre (lavtyper) och mer (örttyper) bördiga ståndorter. På lavtypen minskar visserligen
lavarna i förekomst, men det saknas samtidigt arter som är effektiva på att snabbt utnyttja ett
ökat kväveutbud. Nya arter har också svårt att etablera sig. I ristypen finns både arter som
missgynnas av gödsling (mossor) och sådana som gynnas av en bättre kvävetillgång (blåbär,
kruståtel, harsyra, skogsstjärna). I örttyperna saknas arter som är känsliga för en hög
kvävetillgång och samtidigt är för övriga arter normalt inte kvävetillgången den faktor som
mest begränsar deras tillväxt.

Bärproduktion och -kvalitet

Som ovan redovisats kan den vegetativa utvecklingen hos bärrisen kvantitativt påverkas både
positivt och negativt av kvävegödsling. Riktningen bestäms främst av vegetationens
konkurrensförhållanden. Blomning och fruktsättning behöver inte påverkas alls i samma
riktning av gödsling som den vegetativa utvecklingen. Hur bärmängden hos blåbär och lingon
påverkas av engångsgödsling med en normal giva av ammoniumnitrat studerades av Kardell
(1984). Bärproduktionen följdes i tio försök under fem år efter utförd gödsling. Den
sammanlagda produktionen av blåbär under perioden ökade för blåbär med ca 50 %. För
lingon erhölls en minskning med ca 35 %. Variationen i resultat mellan försöken redovisades
inte i detalj men torde ha varit betydande. Hälften av försöken var utlagda ett år och hälften
under nästkommande år. Medeltalen för dessa två grupper redovisades och skiljde sig åt
avsevärt.

Effekten av kvävegödsling på smakligheten hos blåbär och lingon har också undersökts
(Kardell m. fl., 1981). Man lät en smakpanel i blindtest bedöma dels ogödslade bär, dels bär
som gödslats med en normalgiva arnmoniumnitrat samma år eller upp till två år före studien.
Bären hade samlats in från ett tiotal olika försöksplatser. Bedömningen utföll nästan
uteslutande till de gödslade bärens nackdel. På en sju-gradig skala var nedklassningen av de
gödslade bären i genomsnitt ca 0,5 enheter. Smakförändringen observerades för både blåbär
och lingon och varade under de tre år undersökningen pågick.

I början av 1980-talet pågick en diskussion om gödsling med ammoniumnitrat, via en
förväntad försurning av marken, skulle leda till att växter skulle kunna ta upp mer av
potentiellt giftiga metaller. Diskussionen ledde till att några olika studier kom till stånd vad
gäller blåbär och lingon. Någon effekt av gödsling har dock inte kunnat påvisas, vare sig för
bär eller blad (Nyholm, 1984; Nohrstedt, 1986a; Åkerstrand m. fl., 1988). Bl. a. analyserades
aluminium, koppar, zink, järn och mangan.

Kvaliteten och hållbarhet hos blåbär och lingon som gödslats med en normalgiva
ammoniumnitrat samma år eller ett år före provtagning, undersöktes av Åkerstrand m. fl.
(1988). Gödslade blåbär var vid plockningen fuktigare och mer tunnskaliga än ogödslade
blåbär, och försämrades också snabbare vid lagring. Lingon och blåbär som gödslats samma
år som de plockats uppvisade något förhöjda mögelhalter. Gödslade blåbär har en hastigare
toxinbildning (patulin) än ogödslade blåbär. Efter lagring mer än en vecka vid 14 °C kan för
höga halter bildas.
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Patulinbildningen var mycket låg i lingon. Sylt som kokats av gödslade respektive ogödslade
bär ympades med en patulinbildande mögelsvamp. Sylten av gödslade blåbär gav en avsevärt
lägre patulinbildning än för ogödslade bär. Författarna trodde att denna något överraskande
effekt kunde bero på att sylten av gödslade blåbär hade en fastare konsistens. I lingonsylten
bildades inget patulin, vare sig bären var gödslade eller ej. Ett smaktest,(av typ preferens)
gjordes också på sylt. Bären hade plockats tre månader efter gödsling och kokats dagen efter
plockningen. För både lingon- och blåbärssylt gällde att 60-70 % av testpersonerna föredrog
den sylt som gjorts av ogödslade bär.

Påverkan på svampar (fruktkroppar)

Ohenoja (1978) studerade under tre år effekten av en engångsgödsling med kväve på
svampars fruktkroppsproduktion. Undersökningen skedde på sex olika fastmarkslokaler med
barrskog i Finland. Givan var ca 200 kg N/ha och både urea och KAS prövades.
Torrsubstansproduktionen ökade i genomsnitt något efter urea-gödsling och minskade något
när KAS användes. Effekterna var dock inte alldeles entydiga för alla sex lokalerna.
Skillnaden mot kontrollen avtog med tiden. Gödslingarna orsakade ingen tydlig effekt på
antalet svamparter som bildade fruktkroppar. Två arter som tydligt gynnades av gödslingarna
var pepparriska och pluggskivling.

Eriksson m. fl. (1984) studerade förekomst av storsvampars fruktkroppar i tre gödslingsförsök
i Uppland. Försöken hade gödslats med AN eller urea i givor om 120-360 kg N/ha 4 resp. 16
månader före provtagningen. I två av försöken hade samma givor tidigare tillförts vid
ytterligare två tillfallen, med 6-7 års mellanrum. Antalet fruktkroppar och deras sammanlagda
vikt var tydligt lägre om gödsling med AN skett än om ingen gödsling gjorts. Detta gällde två
av de tre försöken, ett engångsgödslat och ett av de två med upprepad gödsling. Urea ingick i
två av försöken. Det var ingen effekt av detta gödselmedel på svampproduktionen. I studien
undersöktes också halten av sju olika tungmetaller i pepparriska, sandsopp och kremlor.
Halterna av koppar och zink ökade efter gödsling med AN, men ej efter urea. Övriga metaller
(bly, kadmium, järn, kobolt och mangan) påverkades inte av någotdera av gödselmedlen.

Kardell (1984) redogör för resultat från gödslingsförsök spridda till nio olika platser i landet.
På varje plats jämfördes en yta som fått 150 kg N/ha i form av AN med en ogödslad
kontrollyta. Fruktkroppsproduktionen hos matsvampar följdes under fem år efter gödsling. På
sju av de nio platserna hade den sammanlagda produktionen sjunkit med 25-75 %, på en plats
var den opåverkad och på en hade den ökat hela fem gånger.

Nohrstedt (1994b) gjorde under åren 1985-1991 en särskild studie på den vanliga kantarellen.
Försöket låg i en tallskog i norra Uppland. Där gödslades 1984 och 1990 med 150 kg N/ha i
form av AN. Försöket hade nio upprepningar. Den sammanlagda fruktkroppsmängd som
producerades under perioden antyddes vara ca 30 % lägre på de gödslade ytorna än på
kontrollerna. Effekten var dock inte statistiskt säkerställd. Försöket ligger i ett område med
tydlig påverkan av nedfallet från Tjernobyl. Kvävegödslingen saknade effekt på kantarellens
innehåll av Cs-137. Åren 1985 och 1986 undersöktes om den första gödslingen hade påverkat
kantarellernas innehåll av aluminium. Någon effekt kunde inte påvisas (Nohrstedt & Thalin,
1987).



Wästerlund (1982) gjorde 1980-81 inventeringar av mykorrhizabildande svamparters
fruktkroppar i ett så kallat näringsoptimeringsförsök i ett tallbestånd i Gästrikland. I försöket
hade årlig gödsling skett sen 1969 med givor mellan 20 och 180 kg N/ha och år. Totalt hade
1980 respektive 420 (NI), 840 (N2) och 1260 (N3) kg N/ha tillförts. Fruktkroppsproduktionen
minskade jämfört med kontrollen för N2 och N3, men inte för NI. NI studerades båda åren,
men N2 och N3 endast 1981. Artantalet hade minskat för samtliga kvävenivåer. NI hade
halverat antalet, N2 och N3 hade minskat artantalet 4-6 gånger. Exempel på arter som fanns
på kontrollerna båda åren men inte på någon kvävegödslad yta var röd flugsvamp,
spindelskivlingar, örsopp och smörsopp. Pepparriska och pluggskivling var vanlig i försöket,
även på kväveytor. Ovan nämnda försök beskriver dåligt den långsiktiga effekten av utförd
gödsling. I samtliga fall har studierna endast omfattat relativt få år (<7) efter behandling. I en
översiktsartikel nämner dock Wallander m. fl. (19911 att de i ett försök fann samma mängd
och arter av fruktkroppar på ytor som 14-16 år tidigare gödslats med kväve, som på ogödslade
ytor. Gödslingen hade skett med AN eller urea i givorna 150, 300 och 600 kg N/ha.

I nämnda översiktsartikel ges exempel på arter vars fruktkroppsbildning kortsiktigt gynnas
respektive missgynnas av kvävegödsling. Gynnas gör pepparriska, sandsopp, stor laxskivling
och pluggskivling. Missgynnas gör spindelskivlingar, musseroner, taggsvampar och
kantareller.

Fruktkropparna utgör endast en del av svampen. I marken finns svampens mycel och i
aktuella fall mykorrhizabildningar. Fruktkroppen i förhållande till mycelet har liknats vid
äpplet på äppelträdet. För trädens och skogsekosystemets funktion är mykorrhizan och
mycelet naturligtvis av större betydelse än de fruktkroppar vi människor ser och ibland
plockar. De flesta studier som gällt mykorrhizabildande svamp har gällt fruktkroppar och inte
svampens underjordiska delar. Orsaken är givetvis att de sistnämnda endast svårligen låter sig
studeras. Sådana studier är såväl kostsamma som tidsödande. Artbestämningen är
komplicerad. Men samtidigt är kunskaper angelägna. Effekter av gödsling behöver inte vara
parallella för fruktkroppar och mykorrhiza. Några studier har emellertid blivit utförda.

Tiden närmast efter gödsling minskar mängden mykorrhiza, men redan efter 2-3 år är
förhållandena återställda (Arnebrant, 1991; Wallander m. fl., 1991). Däremot kvarstår då vissa
förskjutningar i sammansättningen av mykorrhizatyper. Efter en engångsgödsling med 600 kg
N/ha i form av AN eller urea kunde fortfarande efter 13 år förskjutningar mellan typer av
mykorrhiza iakttagas (Arnebrant, 1991; Wallander m. fl., 1991). Några typer hade blivit
vanligare och andra mindre vanliga. Förskjutningarna var avsevärt mindre för urea än för AN.

En studie över hur icke fruktkroppsbildande, saprofytiska mikrosvampar påverkas av gödsling
har också gjorts (Arnebrant m. fl., 1990). Två försök undersöktes. Det ena låg i Småland och
hade gödslats två gånger med en normal giva av AN, den sista gången drygt ett år före
provtagningen av marken. Det andra försöket låg i Uppland och hade gödslats en gång 11 år
före provtagningen. Där prövades både AN och urea, i givorna 150 och 600 kg N/ha. I det
förstnämnda försöket erhölls inga tydliga effekter av gödslingarna. Ingen enskild art var
påverkad på ett säkerställt sätt. I det andra försöket visade en samlad bedömning för samtliga
arter tillsammans att en påverkan fanns, särskilt av den högsta AN-givan. Den låga givan hade
för båda gödselmedlen ingen uppenbar effekt. Resultaten visade således dels en skillnad för
givor, dels en skillnad för gödselmedel. I uppsatsen ges exempel på arter som gynnas
respektive missgynnas av gödsling.



Förändringarnas varaktighet

Skogsgödsling innebär en momentan puls av ökat kväveutbud. Om gödsling endast görs en
eller ett par gånger under en generation med en normal gödselgiva erhålls ingen mätbar
bestående ökning i kväveutbud och bördighet. Den kvävemängd som tillförs är därtill för liten
i förhållande till ståndortens naturliga mängd av kväve. Av den anledningen kan man förvänta
att vissa av de förändringar av vegetationen som erhålls efter gödsling är reversibla, att
vegetationen successivt anpassas tillbaka till det naturgivna näringsutbudet.
Ett par undersökningar visar att det ofta sker en återgång 6-10 år efter utförd senaste gödsling
för fältskiktsarter (Mälkönen m. fl., 1980; Kellner, 1993e), ibland också för bottenskiktsarter
(Kellner, 1993e). För många bottenskiktsarter uppvisas eller antyds dock oftast mer
långvariga förändringar: renlavar (Eriksson & Raunistola, 1993), kvävefixerande lavar
(Nohrstedt m. fl., 1988) och mossor (Mälkönen m. fl., 1980). Detta gäller också orkidén
knärot (Kellner, 1993e).

De flesta studier som gjorts på svamp har haft en effektuppföljning <7 år efter gödsling.
Fruktkroppsbildningen har ofta minskat under denna tidrymd. En uppgift finns dock från ett
försök att någon effekt inte kunde noteras efter 14-16 år (Wallander m. fl., 1991).
Mykorrhizamängden minskar efter gödsling men återställs inom ett par år enligt samma källa.
En studie visar dock bestående artförskjutningar hela 13 år efter gödsling, men då hade så
mycket som 600 kg N/ha tillförts (Arnebrant, 1991). Denna giva hade också långvarigt
påverkat artfördelningen hos saprofytiska mikrosvampar, en effekt som saknades för en
normalgiva (Arnebrant m. fl., 1990).



4.1.3 Träden

Sammanfattning av effekter på träden

Träden har en central roll for skogsekosystemets stabilitet. Skogsgödsling med kväve
påverkar inte bara trädet genom att stamvedsbiomassan ökar. Andra förändringar uppkommer
också. Trädets tyngdpunkt förskjuts uppåt, ovanjordsproduktionen gynnas mer än
produktionen under jord. Detta innebär en under några år ökad risk för torkstress och
stormskador.

Barrens kvävehalt ökar under några år efter gödsling. Magnesiumhalten ökar också om KAS
används. Övriga makronäringsämnens halter är i stort opåverkade, även vid upprepad
gödsling. Flera mikronäringsämnen minskar vid upprepad kvävegödsling: bor, mangan, zink
och koppar. Tidigare uppträdde borbrist efter kvävegödsling i Norrlands inland. Idag
innehåller därför all kvävegödsel bor. Mangan och zink ligger trots minskningen avsevärt över
gränsvärden för brist. Koppar kan eventuellt vara mer kritiskt och förtjäna mer
uppmärksamhet. Vid en förstagödsling är kväve det enda näringsämne som ger en ökad
stamvedstillväxt. Vid ytterligare gödslingar kan ibland en bättre tillväxteffekt erhållas av ett
sammansatt gödselmedel än av bara kväve.

Trädens mottaglighet för insekter, svampar och frost kan påverkas av kvävegödsling. Sugande
insekter som bladlöss och stinkflyn gynnas, medan barrätare som tallstekel och tallmätare
missgynnas. Många skadesvampar anses gynnas av kvävegödsling, men entydiga forsknings-
resultat saknas. Trädens frosthärdighet kan minska vid hög kvävehalt respektive låg
kaliumhalt i barren.

Kvävegödsling verkar ge en viss ökning av risken för skador. Produktionsbortfallen därav
anses dock väga lätt i jämförelse med den generellt ökade tillväxten. Inga rapporter finns om
omfattande skador eller träddöd där kvävegödsling hävdats vara orsaken.

Hur träden påverkas av skogsgödsling är ingen primär miljöaspekt. Trädets reaktion med ökad
stamvedstillväxt är den nyttoeffekt som markägaren vill utvinna av sin gödsling. Trädskiktet
har emellertid i skogsekosystemet en nyckelroll, på grund av sin jämfört med andra
organismer inponerande biomassa. Träden buffrar mot snabba förändringar i ekosystemet vad
gäller värmestrålning och hydrologi och har därmed en viktig stabiliserande funktion. Om
denna roll förändras kraftigt av någon skoglig åtgärd som till exempel gödsling kan detta
indirekt ge påtagliga miljöeffekter. Av denna anledning kan det vara intresse av att i denna
genomgång kort gå igenom hur träden påverkas av gödsling, förutom att stamvedstillväxten
ökar. Hur kvaliteten på virket påverkas av gödsling behandlas ej, då det inte är en miljöfråga.

Under gödslingsåret tas kväve upp och lagras i kronan. På hösten anläggs fler knoppar och
varje knopp har fler barranlag. Aret efter gödsling börjar såväl kronans tillväxt som
trädstammens radie- och höjdtillväxt att öka. I kronan ökar tillväxten av skottaxlar, barr och
knoppar. Antalet grenar och grenvarv ökar också. Tillväxten i kronan blir något mer
förskjuten mot toppen i ett gödslat träd än i ett ogödslat. Under ett par år efter gödsling
allokerar trädet relativt mer tillväxt till barren (Valinger, 1990).
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Därefter snarast minskar den relativa allokeringen till barren för att i stället öka till stammen
(Axelsson, 1985; Valinger, 1990). Den ökade radietillväxten är enligt Tuimala (1989) störst
på stammens nedre del, men Valinger (1990) fann för en femårsperiod efter gödsling att den
var något större mot toppen.

Axelsson (1985) rapporterade från ett näringsoptimeringsförsök med årlig gödsling att grova
rötters tillväxt ökade något i jämförelse med ogödslade träd, men att deras relation till
ovanjordsbiomassan minskade. Finrotproduktionen är i genomsnitt för flera studerade
fältförsök snarast opåverkad av kvävegödsling (Persson, 1980; Persson & Ahlström, 1990).
Det finns dock enskilda exempel med såväl ökad som minskad finrotsproduktion efter
gödsling. Från ett försök med årlig gödsling angav Persson (1994) att finrötterna till en större
del kom att befinna sig ytligt i marken. Huruvida detta gäller även vid praktiskt tillämpade
gödslingsregimer är okänt.

Det framgår av ovanstående genomgång att trädens tillväxt gynnas mer ovan jord än under
jord. I ovanjordsdelen sker, åtmnstone till en början, också en tyngdpunktförskjutning uppåt.
Dessa förändringar torde innebära en ökning av trädets känslighet för torka (Lindroth, 1987)
och storm (Laiho, 1989). Ett förhållande som också skulle kunna bidra till en ökad känslighet
för torka vore om trädens finrötter som reaktion på kvävegödsling blev mer ytliga. Persson
(1994) rapporterade om en sådan tendens i ett försök i Halland där kväve tillförs årligen.
Huruvida en sådan förändring sker efter normal skogsgödsling är ej känt. Den ökade
torkkänsligheten förväntas enligt Lindroth (1987) komma till uttryck i ökat barrfornafall och
ökad kronutglesning. Barrförnafallet ökar normalt efter gödsling, oavsett väderförhållanden.
Nohrstedt m. fl. (1993) fann därutöver ingen tydlig ökning i försök i Blekinge och Östskåne
som kvävegödslats ett till två år före torråret 1989. Pettersson (1994c) menar, med erfarenhet
från ett mycket stort försöksmaterial, att tillväxten hos kvävegödslad gran på bördiga marker
under ett extremt torrår kan minska relativt sett mer än för ogödslad gran. Den absoluta
tillväxten är dock fortfarande större för gödslade än för ogödslade träd. För gran på lägre
boniteter och för tall har någon onormal tillväxtreaktion under torrår ej observerats. Enligt
Laiho (1989) fördubblar gödsling tallens känslighet för stormfållning, men ökningen är
avsevärt mindre för granen. Risken för stormskador kulminerar 3-4 år efter gödsling, när
kronan fortfarande är stor och innan trädets grova fasthållningsrötter växt till sig. Laiho
beräknade att gödsling medfört att ungefär 5 % av framgödslade virkesvolymer fällts i finska
stormar. En del av detta virke kunde tas tillvara varför den verkliga förlusten var mindre.

Skogsgödsling med kväve påverkar barrens näringssammansättning. Denna har betydelse för
fotosyntesen och har också föreslagits vara av betydelse för trädens förmåga att tåla stress
(Liljelund m. fl., 1990). Den med gödslingen avsedda reaktionen är givetvis en initial ökning
av kvävehalten. Kvävehalten, som normalt är 11-12 mg/g t.s., är två vintrar efter gödslingen
ca 25 % högre (Sikström, 1992; Jacobson & Nohrstedt, 1993; Nohrstedt m. fl., 1993).
Kvävehalten kan vara förhöjd några år efter gödsling. Av övriga makronäringsämnen synes
endast magnesium påverkas märkbart, med en för olika kvävegödselmedel genomsnittlig
minskning av halten på ca 10 %. Om KAS används erhålls istället en viss ökning av
magnesiumhalten i barren (Jacobson & Nohrstedt, 1993). Eftersom kvävehalten ökar efter
gödsling och övriga makronäringsämnen är opåverkade eller minskar något (Mg om ej KAS
används), så kommer kvoten mellan övriga makronäringsämnen och kväve att minska
(Aronsson, 1984). För fosfor och kalium är den vid upprepad gödsling ofta lägre än den kvot
som indikerar optimal näringsbalans (Aronsson, 1984; Jacobson & Nohrstedt, 1993).



När ett bestånd gödslats första gången har tillväxten inte ökat mer om kvävet kompletterats
med andra makronäringsämnen (Nohrstedt, 1990b). I två försök i Götaland gav sammansatt
gödsel bättre tillväxteffekt än bara kväve vid en andragödsling (Pettersson, 1990b). Det ena
försöket gällde ett tallbestånd där kväve kompletterades med magnesium, det andra gällde ett
granbestånd där kväve gavs tillsammans med fosfor, kalium och mikronäringsämnen. I ett
näringsoptimeringsförsök med årlig gödsling i gran gav sammansatt gödsel större
tillväxteffekt än bara kväve, men i tall var det ingen skillnad (Tamm, 1985).

Bland mikronäringsämnena är det flera som minskar efter upprepad kvävegödsling. För
mangan, zink och koppar är halterna i barr 20-30 % lägre efter upprepad gödsling i normala
omdrev (Jacobson & Nohrstedt, 1993). Halterna av mangan och zink är dock fortfarande
avsevärt högre än de halter som föreslagits utgöra gränsvärden mot brist (se till exempel
Nihlgård, 1990). När det gäller koppar ligger halten strax under eller i nivå med föreslaget
gränsvärde. Kvävegödsling i Norrlands inland gav ibland på 1970-talet upphov till skador i
trädtopparna. Till en början trodde man att dessa berodde på en kraftig betning av tjäder, men
ganska snart kom man underfund med att skadan berodde på inducerad borbrist (Möller, 1983,
1984). Bor har en viktig roll vid celldelningen och denna är intensiv i trädets topp. Markerna i
Norrlands inland har en särskilt låg tillgång på bor. Numer tillförs bor regelmässigt vid all
kvävegödsling som säkerhetsåtgärd. Givan är 1 kg bor/ha. Därför har numer gödslade träds
barr något högre halter av bor än barr på ogödslade träd (Jacobson & Nohrstedt, 1993).

Gödslade träds känslighet för insekter och svampar har av naturliga skäl knappast alls varit
föremål för experimentella studier. Ingen markägare vill med avsikt utsätta värdefulla bestånd
för angrepp. Spontant uppkomna angrepp förekommer endast sporadiskt och ofta endast i
geografiskt avgränsade områden. Därför erbjuds få tillfällen att studera hur spontana angrepp
påverkar gödslad respektive ogödslad skog. När man bedömer hur trädens känslighet påverkas
bygger man på allmänekologiska kunskaper och faltobservationer i samband med spontana
angrepp. Hur angrepp av insekter påverkas av gödsling beror på ett komplicerat samspel där
trädets motståndskraft, smaklighet och näringsvärde för insekten, samt insektens födosätt och
reproduktionsförmåga är styrande. Sugande insekter som bladlöss och stinkflyn anses gynnas
av kvävegödsling, medan barkborrar och märgborrar anses mer indifferenta (Annila &
Kurkela, 1989). Missgynnas gör sådana insekter som äter barr, till exempel tallstekel och
tallmätare. Vid ett stort angrepp av röd tallstekel i Småland erhölls i ett försök något mindre
angrepp på kvävegödslade ytor än på ogödslade (Larsson & Tenow, 1984).

Tallens knopp- och grentorka gynnas av goda näringsförhållanden (Annila & Kurkela, 1989;
Barklund, 1993) och tall planterad på bördig mark blir därför ofta angripen. Kväve är troligen
en nyckelfaktor och därför kan skogsgödsling eventuellt öka förekomsten av knopp- och
grentorka. I Finland anser man att tallens gråbarrsjuka kan gynnas om ensidig kvävegödsling
inducerar brist på spårämnen (Annila & Kurkela, 1989). I Finland misstänks också ensidig
kvävegödsling kunna öka spridningen av rotröta på både tall och gran. Man framhåller att
forskningsresultat saknas, men att det finns anledning att ej gödsla infekterade bestånd. En
amerikansk experimentell studie på plantor av bergshemlock (Tsuga mertensiana) fann
emellertid att en god kvävetillgång gjorde träden mer motståndskraftiga mot rötangrepp
(Matson & Waring, 1984). Alla åtgärder som gör att ett träd växer bättre anses öka trädets
mottaglighet för rostsvampar, till exempel törskate (Annila & Kurkela, 1989). Även om
kvävegödsling misstänks kunna gynna svampangrepp, anses samtidigt gödslingen ha mycket
mindre påverkan på angreppens förekomst än andra faktorer, som klimatpåverkan.



Det synes dock klokt att inte gödsla angripna bestånd, dels för att inte medverka till att
angreppet ökar i styrka, dels för att angreppet sannolikt minskar tillväxtutbytet av
kvävetillförseln.

Näringstillgången och barrens näringsstatus kan påverka trädens motståndskraft mot frost.
Frågan behandlas i en norsk litteraturgenomgång av Skre (1988). Om kvävetillgången blir för
hög kan frostkänsligheten öka. Frostskadorna kan öka under vegetationsperioden genom att
knoppsprickningen sker tidigare och invintringen senare. Det kan också ske en viss ökning av
frostskador under vintern. Frostkänsligheten anses faktiskt vara större även vid låga
kvävehalter. En optimal halt för att undvika frostskador synes ligga i området 13-15 mg/g.
Kalium har en viktig funktion i regleringen av frosthärdigheten och det finns därför skäl att
hålla kaliumtillståndet under kontroll. Inte ens upprepade gödslingar med kväve har dock
minskat barrens kaliumhalt (Jacobson & Nohrstedt, 1993).

4.1.4 Faunan

Sammanfattning av effekter på faunan

Studier har gjorts på ren och skogsfågel. Undersökningarna på ren visar att en viss risk för
förgiftning föreligger om törstande djur får tillgång till vatten som är kraftigt förorenat med
gödselmedel. Detta var tidigare möjligt på lagrings- och lastningsplatser, men dagens helt
slutna system torde eliminera denna risk. Vid normal gödsling innehåller de vanliga
betesväxterna inte toxiska halter av nitrat. Under vintern efter en gödsling visar renen en
mindre benäghenhet att gräva sig ner genom snön för att beta på gödslad mark än vad som är
fallet på ogödslad mark. Effekten erhålls både av AN och urea, men är särskilt tydlig för urea.
Effekten av urea finns kvar även den andra vintern efter gödsling. Försök på
skogsfagelkycklingar visar att dessa visserligen tar upp gödselkorn i näbben, men de sväljer
inte kornen. Gödsling som är så omfattande att markvegetationens frodighet ökar anses kunna
gynna förekomsten av älg, tjäder, sork och hare.

Efter gödsling kan faunan löpa viss risk att förgiftas av gödselmedel, antingen direkt om
okontrollerade spill skett eller via betesväxternas kväveupptag. Förgiftningsrisken har
studerats vad gäller ren och skogsfågel. Faunan kan störas i samband med gödslingens
utförande. Faunan kan också påverkas indirekt via de vegetationsförändringar som åtminstone
mer intensiva gödslingsregimer skapar.

Skogsgödsling sker till en del inom renbetesland. Av denna anledning har en större
undersökning gjorts för att belysa eventuella risker för renen (Nordkvist & Erne, 1983;
Eriksson, 1984). Man studerade om renen konsumerade gödselmedel eller av gödselmedel
förorenat vatten. Studier av kvävehalter i betesväxter och renens betesfrekvens på gödslad
mark ingick också. Nitrat som förtärs omvandlas i vommen till ammonium via nitrit. Nitrit
som kommer ut i blodbanorna blockerar blodets syretransporterande förmåga. Undersök-
ningarna visar att renen ej förtär gödselmedel i fast form, men den kan vid törst dricka vatten
som har så hög halt av gödselmedel att förgiftning uppstår (1 %-ig lösning). Detta kunde
tidigare ske på lagrings- och lastningsplatser. Under 90-talet har ett helt slutet
hanteringssystem utvecklats. Detta torde helt eliminera risken för att djur får i sig farliga
mängder gödselmedel.



I samma undersökning studerade man halten fritt nitrat i några olika betesväxter under den
första månaden efter utförd gödsling. En halt på 0,2 % nitratkväve anses vara riskabel för det
betande djuret. Vid en normal gödselgiva på 150 kg N/ha var den högsta uppmätta halten sju
gånger lägre än angiven riskhalt. Vid givan 250 kg N/ha var. den högsta uppmätta halten fyra
gånger lägre än riskhalten. Slutsatsen var att normal gödsling inte ger toxiska halter av nitrat i
betesväxter.

Normal kvävegödsling kan påverka renens betesfrekvens under vintern. Vinterbetet
studerades i ett försök där renen i ett system av hagar fritt kunde välja mellan gödslad och
ogödslad mark. Betesfrekvensen studerades via inventering av ytandelen genomsparkad snö.
När AN användes minskade betesfrekvensen med ca hälften under den första vintern efter
gödsling, för att under den andra vintern öka något. Urea gav en avsevärt kraftigare effekt än
AN. Betesfrekvensen minskade med ca 95 % både under den första och andra vintern efter
gödsling. Tydligt är att renen genom snötäcket kan känna att marken under är gödslad. Hur
detta går till är okänt.

Skogsfågel pickar i sig småsten som behövs för dem mekaniska nedbrytningen av födan i
krävan. Tidigt undrade man om inte fåglarna av misstag skulle picka i sig gödselmedelskorn i
tron att de var stenar. Höglund m. fl. (1973) gjorde ett försök med tjäderkycklingar i bur. Man
fann att kycklingarna visserligen plockade upp gödselkornen, men att de därefter släppte ner
dem på marken igen.

Många djur anses gynnas av gödsling, i de fall denna är så omfattande att markvegetationens
frodighet ökar. Djur som nämnts som gynnade är älg, tjäder, sork och hare (Raatikainen,
1989). En erfarenhet från försöksverksamhet med ungskogsgödsling är att älgen attraheras till
kvävegödslad tall (Björkman, 1959; Brantseg, 1966).
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4.2 Extern belastning

4.2.1 Ytvatten

Sammanfattning av effekter på ytvatten

Vattenkemiska förändringar kan ofta observeras i bäckar efter skogsgödsling. Förändringarna
gäller både vattnets syra/bas-status (pH, alkalinitet, aluminium och baskatjoner) och dess
innehåll av oorganiskt kväve. Förändringarnas riktning, storlek och varaktighet har i utförda
studier visat sig påverkas av gödselmedelstyp, förekomst av frizoner, hur stor andel av ett
avrinningsområde som gödslas och ståndortsegenskaper. Givans storlek påverkar sannolikt
också men dess betydelse har ej varit föremål för för empiriska studier.

Gödsling med AN ger ofta försurningseffekter i bäckvatten. I undersökningar har
minskningar av såväl pH som alkalinitet observerats. Minskningen av pH har haft några
månaders varaktighet, medan minskningen av alkaliniteten kunnat bestå i två till tre år.
Storleken på alkalinitetsminskningen har kunnat relateras till surheten i markens djupare
lager. Halterna av aluminium har ökat i några undersökningar. Halterna av kalcium och
magnesium har i regel ökat tydligt efter gödsling.

Vid gödsling med KAS har oftast ett något mindre surt bäckvatten erhållits. En pH-höjning
med som mest en till två enheter har iakttagits. Ingen undersökning har funnit att KAS-
gödsling gett ett surare bäckvatten, men i ett par fall har effekt saknats. Aluminiumhalten har i
utförda studier varit oförändrad, medan halterna av kalcium och magnesium ökat. De
förändringar av pH och baskatjoner som erhållits har oftast endast några månader varaktighet,
men i något fall har effekten även kunnat ses året efter gödsling.

Urea ger, liksom KAS, en viss minskning av vattnets surhet. Direkt i anslutning till gödsling
kan en pH-höjning på drygt en enhet erhållas. Urea leder också till ökad utlakning av kalcium
och magnesium.

Vid övergödsling av vattendrag erhålls initialt höga halter av oorganiskt kväve, uppemot 100
mg/l har observerats när AN eller KAS används. Nitrathalter över gränsvärdet för dricksvatten
uppträder normalt bara under gödslingsdagen. När urea används blir halterna av oorganiskt
kväve avsevärt lägre. Förhöjda halter av oorganiskt kväve kan iakttas i avrinnande vatten
under ett par år efter gödsling, oavsett vilket gödselmedel som används. Normalt utlakas < 5
% av tillförd gödselgiva när vattendragen ej undantas. I ett fall i södra Sverige erhölls dock ett
extremvärde på hela 25 %. När frizoner lämnas blir halter och utlakning av oorganiskt kväve
avsevärt lägre än vid övergödsling.

Få studier har gjorts över gödslingens effekter på vattenfaunan. Det fåtal undersökningar som
ändock gjorts tyder på att gödslingens effekter på fisk och bottenfauna generellt troligen är
små, men att negativa effekter kan uppstå. I de fältstudier som gjorts på fisk har oftast ingen
effekt erhållits. Ett fall av fiskdöd iakttogs dock i ett burförsök efter en gödsling med AN och
antogs bero på den pH-sänkning som observerades. En ökad drift av bottenfauna kan uppstå i
samband med höga halter av oorganiskt kväve. Inga långsiktiga kvalitativa eller kvantitativa
förändringar i bottenfaunan förekom i den enda studien som gjorts inom området.



Vattenkemi och utlakning

En omfattande litteraturstudie över kvävegödslingens effekter i ytvatten har nyligen utförts
(Edlund, 1994). Nedan görs därför endast en relativt begränsad sammanfattning som i
huvudsak bygger på den rapporten. Den som vill ha en mer detaljerad genomgång av enskilda
undersökningar hänvisas till densamma.

Skogsgödslingens påverkan på ytvatten kan vara av olika slag och har delats in i omedelbara,
fördröjda och långsiktiga effekter (Wiklander, 1984). Eftersom gödselmedel oftast sprids från
luften kan det ibland vara svårt att undvika att en del medel sprids över mindre vattendrag
som är svåra att upptäcka. Omedelbara effekter uppstår om gödselmedlet hamnar direkt i ett
ytvatten. Det mesta av gödseln hamnar dock som avses på marken. En fördröjd effekt i
ytvattnet kan då senare uppkomma efter en transport av någon eller några av gödselmedlets
komponenter genom markprofilen, där olika kemiska och biologiska reaktioner ägt rum i form
av till exempel katjonbyte och näringsassimilation. Till långsiktiga effekter på ytvatten räknas
sådana som beror på att gödslingen skapat bestående förändringar av marken, vilka i sin tur
sen far betydelse för det avrinnande vattnets kvalitet. En upprepad gödsling följd av
kalhuggning kan till exempel ge en långsiktig effekt i form av ökad kväveutlakning. De flesta
studier som gjorts nät det gäller effekter i ytvatten har varit inriktade på försurnings- och
eutrofieringsproblematiken.

Om gödsel hamnar direkt i ytvatten blir effekten neutral (AN) eller basisk (KAS, urea). När
gödsel tillförs marken kommer ammonium att förtränga andra katjoner från markkolloiderna
genom utbytesreaktioner. Dessa andra katjoner kan vara sura (väte, aluminium) eller basiska
(kalcium, kalium, magnesium). Efter en gödsling med medel som innehåller ammonium kan
därför utlakningen av dessa olika ämnen öka. Det oorganiska kväve som tillförs i gödseln kan,
om det inte förbrukas i biologiska eller kemiska reaktioner, komma att utlakas till grund- och
ytvatten.

AN var tidigare under en period det dominerande gödselmedlet och flera studier har gjorts
över dess ytvattenkemiska effekter. Studierna har gjorts i avrinningsområden och givan, som
spridits från luften, har varit normal. En viss försurning var en vanligt förekommande
reaktion. Nohrstedt (1986b) fann i en undersökning av fyra olika gödslingsobjekt såväl pH-
sänkningar som minskningar av alkaliniteten. I ett av objekten som saknade alkalinitet erhölls
en rätt tydlig pH-sänkning vilken varade nästan två år. Sänkningen kulminerade en till två
månader efter gödslingen och var då nästan en hel enhet. I de tre andra objekten minskade
alakaliniteten med i genomsnitt 0,05 mekv/1. Varaktigheten var två till tre år. I en senare
analys, där även ett par andra AN-gödslade objekt togs med, visades att storleken på
alkalinitetsminskningen kunde relateras till markens surhet i C-horisonten (Nohrstedt, 1989).
Grip (1982) fann att vätejonutlakningen under de första tre till fyra åren efter gödsling ökade
med ca 10 %. En förhöjd utlakning till ytvatten av aluminium (Nohrstedt, 1986b; Westling &
Hultberg; 1991) och baskatjoner (Grip, 1982; Nohrstedt, 1986b; Westling & Hultberg; 1991)
har också observerats efter AN-gödsling. Höga halter oorganiskt kväve erhölls direkt i
anlutning till gödslingen. Under samma dag som spridningen noterades ibland halter uppemot
100 mg/l. Halterna sjönk sedan mycket snabbt men förhöjda halter har kunnat iakttas under
två års tid (Göthe m.fL, 1993).



Kväveläckaget, som gödslingen med AN orsakade, var vid undersökningar i Svealand och
Norrland normalt <5 % av tillförd mängd gödselkväve (Grip, 1982; Nohrstedt, 1986b).
Nohrstedt (1986b) beräknade att den utlakade mängden till sin huvuddel kunde förklaras med
gödsel som hamnat direkt i bäckfåran. I en undersökning i Småland respektive Bohuslän var
kväveläckaget hela 13-25 % av utspriden mängd (Westling & Hultberg, 1991). I samtliga
ovan nämnda undersökningar övergödslades bäckarna. 1 ett fall där en frizon lämnades var
effekterna på vattenkemin små (Berglund, 1985).

KAS, det enda idag använda gödselmedlet, har givit något varierande resultat vad gäller pH
och alkalinitet i bäckvatten som awattnar gödslad skog. Medlet har ofta gett en viss
minskning av surheten. I de fall effekt har erhållits har den dock inte varit särskilt varaktig,
från några månader till ett par år. Inget fall med ökad surhet har rapporterats. Gödsling med
KAS resulterade i tre undersökningar i en höjning av pH i bäckvatten med som mest 0,5-2
enheter (Holmgren & Mårtensson, 1985; Nohrstedt, 1988d; Nohrstedt & Ring, 1991). I ett par
andra fall förändrades inte pH märkbart (Berglund, 1985; Göthe m.fl., 1993). Alkaliniteten har
ibland ökat (Holmgren & Mårtensson, 1985; Nohrstedt & Ring, 1991), men i ett par andra fall
varit oförändrad (Berglund, 1985; Göthe m. fl., 1993). I en av undersökningarna sjönk
aluminiumhalten från 400 till 200-300 mg/l efter gödslingen (Holmgren & Mårtensson, 1985).
I övriga studier erhölls ingen påverkan. Kalcium- och magnesiumhalterna ökade normalt efter
gödsling (Berglund, 1985; Nohrstedt, 1988d; Nohrstedt & Ring, 1991; Göthe m. fl., 1993).
Denna ökning behöver inte härröra enbart från den kalk som ingår i KAS utan den kan till en
del också härröra från markens förråd, i och med att en viss ökning också erhålls efter
gödsling med AN, där inga baskatjoner tillförs med själva medlet. På samma sätt som för AN
ökade halterna av oorganiskt kväve kraftigt i bäckvattnet under gödslingsdagen när KAS
spreds från luften. I något fall observerades halter på 70-80 mg/l (Berglund, 1985). I ett
vattendrag, runt vilket en frizon hade lämnats vid gödslingen som skedde med traktor, var
halterna av oorganiskt kväve avsevärt lägre i anslutning till gödslingen, endast ca 0,1 mg/l
(Nohrstedt & Ring, 1991). I den undersökningen beräknades endast ca 1 % av tillfört kväve ha
lakats ut. De höga halter av oorganiskt kväve som erhölls direkt i anslutning till gödsling från
luften sjönk därefter snabbt. Redan efter några enstaka dagar var halterna genomgående under
1-2 mg/l. Förhöjda halter av nitrat-N iakttogs som mest under ca två år efter utförd gödsling
(Göthe m.fl, 1993).

Effekten av gödsling med urea på vattenkemin har i Sverige endast studerats i det så kallade
Kloten-projektet på 1970-talet (Grip, 1982). Inom projektet gödslades fyra olika avrinnings-
områden med en normal giva av urea. Gödslingarna resulterade i en pH-höjning på som mest
0,6-1,3 enheter. Vätejonutlakningen minskade med ca 30 % för de tre till fyra år som följde på
gödslingen. Halten ammonium-N steg omedelbart efter gödsling till uppemot 5 mg/l och
sjönk sedan snabbt igen. Ammonium bildas vid ureans hydrolys. Halten av nitrat, som inte
tillförs direkt med urea, ökade successivt efter gödsling till ett maximum den första vintern.
Då iakttogs nitrat-N-halter på som mest ca 5 mg/l. Förhöjda halter av nitrat observerades
sedan under hela den fyra-års-period som undersökningen pågick. Läckaget av oorganiskt
kväve var under perioden 2-9 % av den tillförda mängden gödselkväve.



Vattenorganismer

Jämfört med det antal studier som utförts över gödslingens vattenkemiska påverkan har
relativt få studier genomförts över hur den limniska faunan påverkas av skogsgödsling med
kväve. Riskfaktorer för faunan är låga pH-värden, samt höga halter av aluminium och
ammoniak. Ammoniak bildas av ammonium vid ett basiskt pH.

Effekterna på fiskbeståndet i bäckar som awattnar gödslade områden har undersökts i ett par
studier. Nyberg (1977) gjorde en undersökning på två platser, en i Medelpad och en i
Västmanland (Kloten). På båda platserna ingick studier av både AN och urea, i båda fallen vid
en normal giva. Mer än hälften av varje tillrinningsområde gödslades. Spridningen skedde
från luften utan att lämna några särskilda frizoner mot bäckar. För att undersöka fiskbeståndet
användes burförsök och elfiske. I burförsöket användes öring (Salmo truttä). Burar med öring
sattes ut i bäckar i de gödslade områdena.

I försöksområdet i Medelpad resulterade AN-gödsling i en högsta halt ammonium-N på 13
mg/l. Eftersom pH-värdet var i det närmaste neutralt (6,8-7,3) var den beräknade ammoniak-
N-halten låg (21 ug/1). I de övriga bäckarna, som gödslades med urea eller urea+AN, var
ammonium-N-halterna lägre. Inga skador observerades på fisken i de burar som satts ut.
Elfisket i området visade ingen förändring av fiskbeståndet, varken i artsammansättning eller
till antal. Arter som studerades var öring, bäckröding, elritsa, bergsimpa och lake.

I försöksområdet i Västmanland arbetade man med burförsöket på öring vid tre olika
mätstationer inom ett tillrinningsområde. En mätstation låg inom det gödslade området och de
två övriga strax nedströms. I förstnämnda mätstation var ammonium-N-halten som mest 22
mg/l fyra dygn efter gödsling med AN. Detta ger en teoretisk halt av ammoniak-N på endast
0,2 |ag/l, eftersom pH var så lågt som 4,8. Trots den låga ammoniak-halten var samtliga fiskar
i buren vid denna station döda. Författarna antog att det låga pH-värdet var dödsorsaken.
Innan gödslingen var pH 5.4.1 försöksområdet i Västmanland gjordes provfisken i två bäckar
som awattnade områden som gödslats med urea. Endast öring studerades. Inga effekter
observerades på populationernas ålderssammansättning. De max-halter av ammonium-N som
erhölls i dessa bäckar var < 2 mg/l.

I ett område i Västernorrland utfördes i anslutning till skogsgödsling en undersökning av
öring och bottenfauna i två bäckar, Orranstjärnbäcken och Rödtjärnsbäcken (Göthe m.fl.,
1993). En fjärdedel av tillrinningsområdet kring Orranstjärnbäcken gödslades med en normal
giva AN. Ca en sjundedel av Rödtjärnsbäckens tillrinningsområde gödslades med
motsvarande giva av KAS. Spridningen skedde med helikopter och inga skyddszoner
lämnades runt bäckarna. Öringen studerades med burförsök och elfiske. De maximala
uppmätta halterna av ammonium-N var direkt efter gödslingen 11 mg/l i Orranstjärnbäcken
och 15 mg/l i Rödtjärnsbäcken. Detta resulterar i teoretiska värden för ammoniak-N på 10 p.
g/l i Orranstjärnbäcken och 13 jag/l i Rödtjärnsbäcken. Eftersom pH varierade mellan 6,0 och
6,8 bedöms inte ammoniak-halterna som skadliga. Några negativa effekter på fiskbeståndet
kunde heller inte iakttas efter gödslingen, varken vid burförsöken eller elfisket.

I samma undersökning studerades också hur bottenfaunan i bäckarna påverkas av gödsling.
Man mätte både avdrift och mängd i bottensedimentet.



Avdriften studerades under veckan efter gödsling. Fyra organismgrupper utgjorde huvuddelen
av driften. Dessa var nattsländelarver (Trichoptera), knottlarver (Simulidaé), fjädermygglarver
(Chironomidae) och vattenkvalster {Hydracarinä). Driften ökade 1-4 ggr efter gödsling, mest
i området som gödslats med AN. Dagdriften ökade mer än nattdriften. Mängden fauna i
bottensedimentet studerades under månaden efter gödslingen och sedan efter ytterligare ett år.
Sedimenten dominerades av bäcksländelarver (Plecopterä), nattsländelarver {Trichoptera),
dagsländelarver {Ephemeropterd) och tvåvingar (Diptera). Gödslingarna hade ingen påverkan
på faunan i sedimenten.

4.2.2 Gasutbyte skog - luft

Sammanfattning av effekter på gasutbyte skog - luf*

Skogsgödsling med kväve ger en långvarig fastläggning av koldioxid i träd och mark.
Fastläggningen är av storleksordningen ett halvt ton kol per ha och år. Avgången av lustgas
(N2O) till luften är normalt mycket låg i den typ av skogsmark som gödslas och de studier
som är gjorda i fält visar ingen ökning efter gödsling. Ammoniak bildas normalt inte alls eller
i mycket liten utsträckning om AN-baserade gödselmedel används. Om urea används kan
uppemot 30 % av kväveinnehållet avgå som ammoniak. Markens oxidation av kolväten som
metan (CH4) och etylen (C2H4) minskar i närvaro av höga halter ammonium.

I skogen pågår ett gasutbyte mellan mark-växt-systemet och atmosfären, genom processer
som fotosyntes, respiration, bildning och nedbrytning av kolväten (till exempel metan,
etylen), ammoniakavdunstning, denitrifikation, kvävefixering med mera. Dessa processer kan
påverkas av kvävegödsling och en del undersökningar finns gjorda. Omsättningen av kolväten
är minst studerad.

Atmosfärens innehåll av koldioxid medverkar till att styra jordklotets energibalans och ökar
kontinuerligt genom mänskliga aktiviteter som förbränning av fossila bränslen och avskog-
ning. Den nuvarande ökningstakten är ca 0,5 % per år (Eriksson, 1991). Ökningen i koldioxid-
halt befaras kunna leda till att jordens genomsnittliga lufttemperatur höjs. Koldioxid är i
Sverige den kvantitativt sett mest betydande växthusgasen (Rodhe m. fl., 1991). Norra halv-
klotets tempererade skogar anses vara en sänka för koldioxid (Sedjo, 1992). Detta gäller också
svenska skogar (Eriksson, 1991). Den svenska skogens nettoupptag av koldioxid förbrukar för
närvarande mer än hälften av landets antropogena koldioxidutsläpp. Skogens koldioxidbalans
påverkas av flertalet skogsbruksåtgärder, inklusive gödsling.

Skogsgödsling ger en långvarig fixering av koldioxid, dels i form av stamved, dels i form av
forna och humus. En engångsgödsling ger en merproduktion av stamved på ca 15 m3sk per ha
och 10 år. Vid en densitet på 0,45 och en kolhalt i veden på 50 %, motsvarar detta 3,4 ton kol
per hektar, det vill säga 0,34 ton kol per hektar och år. I marken ger gödslingen också en
långvarig fixering av koldioxid beroende på ökad förnaproduktion och minskad omsättning.
Denna fixering är något större än i träden, 0,39 ton per hektar och år, efter en
engångsgödsling. Värdet har beräknats utgående från data från två ca 10-åriga försök
redovisade av Nohrstedt m. fl. (1989). I stamved och mark fixeras således sammanlagt 0,73
(0,34+0,39) ton per hektar och år. Denna fixering är ca tre gånger större än nuvarande ökning
i atmosfärens innehåll av koldioxid räknat per ha landyta (0,26 ton per hektar och år).



Man kan fråga sig hur bestående den ökade fixeringen av kol i stam och mark är. Både veden
och förnan är ju organiskt material som så småningom kommer att brytas ned och bli
koldioxid igen. Den ökade fixeringen orsakad av gödsling utgör därför endast en temporär
upplagring. I det fall virket används till byggnadsmaterial blir upplagringen långvarig,
används det till papper är omloppstiden givetvis avsevärt kortare. Varaktigheten på fixeringen
i marken är ej känd. Ovanstående uppgifter bygger på försök där gödsling skett en gång för ca
10 år sedan. Sannolikt är varaktigheten betydligt längre än så. Även i äldre försök (20 år) med
omdrevsgödsling har en tydlig kolupplagring i marken iakttagits (Nohrstedt, 1990a, 1992a).

Metan (CH4) är en annan viktig växthusgas vars halt i atmosfären för närvarande ökar med ca
1 % per år (Svensson m. fl., 1991). Bildningen av metan i landet är i huvudsak naturlig och
den dominerande källan är torvmarker. Skogen bedöms vara en sänka för metan, som där
oxideras av mikroorganismer i marken. Skogens oxidation konsumerar dock högst 10% av det
som bildas i landet. Ingen nordisk undersökning finns där man studerat hur kvävegödsling
påverkar markens oxidation av metan. Däremot finns en nordamerikansk studie i vilken man
fann att kvävegödsling reducerade metanoxidationen (Steudler m. fl., 1989). Gödslingen
skedde i två olika bestånd, ett med tall och ett med ek och lönn. Två givor prövades, 37 resp.
120 kg N/ha. Givan fördelades på sex tillfällen under april-september. Gödselmedlet var AN.
Metanoxidationen mättes i fält en gång i månaden med en månads förskjutning i förhållande
till gödslingstillfällena. Den höga givan gav i båda bestånden en ca 30 %-ig reduktion av
metanoxidationen. Reduktionen var mindre för den låga givan. Intressant vore att känna till
mer om varaktigheten i reduktionen och om en engångsgödsling ger samma effekt som den
effekt som erhölls av uppdelad giva. I andra amerikanska studier på betesmark och
skogsjordar har man sett att hämningen av metanoxidationen kan ligga kvar i månader till år
efter det att kvävet tillfördes (Mosier m. fl., 1991; Nesbit & Breitenbeck, 1992).

Lustgas (N2O) är ytterligare en betydelsefull växthusgas (Rodhe m. fl., 1991), vilken kan
tänkas påverkas av skogliga åtgärder. Gasen bildas i huvudsak vid nitrifikation och vid
ofullständig denitrifikation i syrefattig miljö i närvaro av nitrat. Atmosfärens halt av lustgas
ökar för närvarande med 0,3 % per år (Robertson, 1991). Naturliga och antropogena källor
står för ungefärligen lika stora delar av avgången till atmosfären. Skogsgödslingens eventuella
påverkan på denitrifikationen har behandlats ovan i markavsnittet "Kvävefixering och
denitrifikation". En par studier är utförda i falt och i dessa fann man ingen eller mycket låg
N2O-avgång, vare sig med eller utan gödsling. Skogsgödsling görs på friska marker i
hydrologiska inströmningsområden där denitrifikationen logiskt är mycket låg på grund av att
syre hela tiden finns i marken. Däremot kan eventuellt en del nitrat som utlakats till
grundvattnet denitrifieras i utströmningsområden.

Ammoniak är en gas som kan bildas vid markytan och som i relativt låga koncentrationer ger
skador på bladvävnaden hos växter (Nilsson, 1986). Ammoniak är nedbrytningsprodukt från
aminosyror och avdunstar vid basiskt pH, bland annat från djurens track och från
förmultnande svamp. Ammoniak kan också bildas och avdunsta efter skogsgödsling med
kväve. Detta gäller särskilt i samband med urea-gödsling, då uppemot 30 % av tillfört kväve
kan avgå till luften (Melin, 1986). Ett exempel på växtskador som antogs bero på
ammoniakbildning efter ureagödsling har beskrivits ovan under avsnittet om
markvegetationen (Nohrstedt, 1988c). Efter gödsling med AN anses ammoniakavgången bli
obetydlig på grund av det låga pH-värdet som råder i markens förna- och humuslager.



Ammoniakbildning kan dock uppstå om AN ges i kombination med något annat medel som
ger en kraftig pH-höjning. Pettersson (1990a) rapporterade om ett sådant fall där AN gavs
tillsammans med lös träaska. Tänkbart är att KAS på grund av sin dolomitinblandning kan ge
en viss ökning av ammoniakavdunstningen i jämförelse med ren AN. KAS ger generellt ingen
stor pH-ökning i forna- och humuslagret, men precis runt kalkkornen i medlet kan pH-
höj ningen antagligen vara avsevärt större. Dolomit är dock svårvittrad och kalkgivan låg
varför det kan antas att eventuella effekter på ammoniakbildningen är relativt små. Inga
skillnader har heller rapporterats mellan KAS och AN vad gäller tillväxteffekter (Jansson,
1985; Pettersson, 1994b) och effekter på markvegetationen (Kellner, 1993a). Båda
iakttagelserna stödjer indirekt antagandet att ammoniakavgången är obetydlig om KAS
används.

Etylen (C2H4) är ett kolväte som bildas vid förbränning, av växter och i marken. Avgången till
atmosfären bedöms i huvudsak vara av antropogent ursprung, med biltrafiken som främsta
källa (Kvist, 1978). Etylen har flera växtfysiologiska effekter, varav många är kopplade till
åldrandeprocessen och inducerar bland annat fruktmognad och vissning och fällning av blad.
Etylen bildas spontant i marken av mikroorganismer (Nohrstedt, 1984). Den mikrobiella
bildningen är särskilt uttalad i mår. Trots att etylen produceras både naturligt och antropogent
har atmosfärens halt av etylen fortfarit att vara mycket låg utanför städerna. Detta beror på att
etylen kontinuerligt bryts ner effektivt i aeroba jordar av mikroorganismer. I syrerik
skogsmark kan etylen normalt inte påvisas om man inte på konstgjord väg går in och hämmar
nedbrytningen av etylen. Det finns inga fältstudier över hur skogsmarkens omsättning av
etylen påverkas av kvävegödsling. Däremot finns ett par studier gjorda i laboratoriet med en
koncentration av oorganiskt kväve i jord på 1 mg/g, vilket är ungefär den koncentration som
uppnås i humustäcket direkt efter en normal gödselgiva (jmf. Nohrstedt, 1988a). Jord-
materialets bildning av etylen påverkades inte eller mycket måttligt av kväve (Nohrstedt,
1983). Däremot erhölls en 65 %-ig reduktion av nedbrytningshastigheten för etylen
(Nohrstedt, 1975/76). Dessa studier utfördes som inkubationer under 1-3 dygn. Det vore på
sin plats att undersöka hur varaktig reduktionen är och om den har någon praktiskt betydelse.
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