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Förord

Kvävegödsling av skogsmark har tillämpats under flera decennier med syftet att öka produk-
tionen av stamved. STORA planerar att i framtiden kvävegödsla ca 10 000 till 15 000 ha
skogsmark årligen, av ett totalt innehav av 1 545 000 ha produktiv skogsmark.
Miljöeffekterna av den planerade skogsgödslingen har granskats i form av en
miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Den första delen av denna MKB, som har redovisats i
en tidigare rapport, omfattade beskrivningar av det nuvarande och framtida miljötillståndet i
landet, STORAs markinnehav och gödslingsprogram, samt kunskapsläget avseende
kväveomsättning och skogsgödsling. Den andra delen som redovisas här omfattar beskrivning
och värdering av de ekologiska effekterna av gödslingsprogrammet, identifiering av
kunskapsluckor samt en bedömning av möjliga åtgärder för att minska de oönskade
effekterna. Del 2 innehåller även en sammanfattning av den första delen.

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

Slutsats

Den generella slutsatsen av denna MKB är att STORAs aktuella skogsgödslingsprogram inte
påtagligt försvårar ansträngningarna att nå väsentliga miljömål med anknytning till skogs-
mark, under förutsättning att planerad miljöhänsyn, samt förslag till åtgärder i denna MKB,
tillämpas i praktiken. Miljöeffekterna av skogsgödslingen under en framtida period på 10 till
20 år har värderats mot bakgrund av miljöproblem som försurning av mark och vatten,
uppbyggnad av kväveförråd i marken och läckage till ytvatten, skogsmarkens bördighet,
upptag och avgång av klimatpåverkande gaser samt skogsmarkens biologiska mångfald.
Förslagen i MKBn till ytterligare åtgärder för att minska miljöeffekterna av den aktuella
skogsgödslingen berör beståndsval och miljöhänsyn, gödselgiva och gödslingsintervall,
metodval för spridning, spridnings- och effektkontroll samt samråd och information.



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 an earlier report by the Swedish Environmental Research
Institute (IVL), included 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 is presented here,
and contains information about the ecological effects of implementation of STORA fertilisa-
tion plans, identification of shortcomings in knowledge to date, and recommendations for
evasion of possible negative effects of implementation. This report contains a short summary
of the first part of the EIA as well.

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

The general consensus of this EIA is that the forest fertilisation plans drawn up by STORA
will not negatively affect the use of the forest as a natural resource in an ecologically sound
way, taken into account that the guidelines included in the EIA are followed. The possible
environmental effects of a 10 to 20 year period from onset of the plan were studied 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.

The recommendations given in this EIA include the choice of forest stands for fertilisation,
environmental awareness, amount of fertiliser applied, frequency of applications, application
procedures and effects follow up, communications, and documentation of the events.



Sammanfattning av Del 2, bedömning

I detta avsnitt sammanfattas miljökonsekvensbeskrivningens slutsatser och åtgärdsförslag.

Bedömning av miljökonsekvenserna

Kritiska belastningsgränser för kväve

Konceptet för kritiska belastningsgränser för kväve är framtaget för att i stora drag visa på de
långsiktiga (flera skogsgenerationer) konsekvenserna av en diffus tillförsel av kväve genom
nedfall av luftföroreningar. Underlaget skall i första hand användas i samband med inter-
nationella förhandlingar om utsläppsbegränsningar i Europa. Kritiska belastningsgränser för
kväve i form av grova uppskattningar med syfte att långsiktigt skydda 95 % av skogsmarken
är inte möjligt att använda för att bedöma effekterna av skogsgödsling. Speciella kritiska
belastningsgränser finns inte framtagna för att bedöma kortsiktiga effekter (en
skogsgeneration eller mindre) på de marker som är aktuella för gödsling. Däremot kan delar
av den metodik som används för att fastställa olika typer av kritiska belastningsgränser för
kväve utnyttjas vid en bedömning av skogsgödslingens effekter, under förutsättning att
hänsyn tas till skogsbeståndens karaktär samt när och hur kvävegödslingen sker.

Total kvävetillförsel till regionen - gödselkvävets bidrag

Tillförseln av kväve till STORAs marker domineras stort av nedfallet av luftföroreningar.
STORAs aktuella skogsgödsling utgör ca 11 % av den totala kvävetillförseln till skogsmark.
Utöver nedfall och skogsgödsling tillförs markerna kväve genom olika organismers fixering
av luftens kvävgas. Det tillskottet kan beräknas till ca 13 % av den totala tillförseln av kväve
till mark, men en stor del av fixeringen sker på myrmark. Ett exempel från Hällefors kommun,
där även kvävetillförseln till sjöytor, tätortsmark och jordbruksmark är medräknad, visar att
den aktuella skogsgödslingen utgör 3,3 % av den totala kvävetillförseln till kommunens mark-
och vattenarealer.

Kvävebelastningen på vatten - skogsgödslingens bidrag

Kvävetillförseln till ytvatten från STORAs marker domineras av avrinning från produktiv
skogsmark. Arealförlusterna är i genomsnitt låga sett över en hel skogsgeneration, och
sannolikt inte högre än från obrukad skogsmark. Den aktuella gödslingen på STORAs marker
ger ett beräknat kvävetillskott på 2,9 % av den totala tillförseln till ytvatten. Detta kan
jämföras med att kalawerkning beräknas ge ett kvävetillskott på 6,8 %. Ett exempel från
Hällefors kommun visar att avrinning från mark samt deposition direkt på sjöytor står för 82
% av kvävetillförseln till ytvatten i kommunen. Tillförseln av kväve orsakad av aktuell skogs-
gödsling beräknas till 0,8 %. Sammantaget bidrar skogsbruksåtgärder med 4,5 % av den totala
kvävetillförseln till ytvatten. Punktkällornas andel, främst fiskodlingar och kommunala
avloppsreningsverk, beräknas till 13 %.

Observerade markförändringar - betydelse för bördighet

Skogsgödsling, särskilt upprepad sådan, ger markförändringar som teoretiskt skulle kunna
påverka ståndortens bördighet.



Vissa förändringar verkar i positiv riktning, andra i negativ. Den bördighetsstyrande faktor
som främst kan påverkas av skogsgödsling är markens näringslevererande förmåga. Kväve
intar som näringsämne en nyckelroll för bördigheten i den boreala skogen. Denna nyckelroll
kommer att kvarstå under överskådlig tid trots kvävenedfallet. Skogsgödsling med kväve ökar
markens förråd av organiskt bundet kväve. Mineraliseringen uttryckt som mängden frigjort
oorganiskt kväve per viktsenhet jord synes inte påverkas bestående av gödsling, däremot torde
mängden per ytenhet öka något beroende på att ett större förråd finns. Denna förändring borde
verka i riktning emot en svag förhöjning av boniteten, men föreliggande försöksdata täcker
ännu så länge en för kort tid för att kunna se om så faktiskt blir fallet.

Observerade markförändringar - betydelse för långsiktig vattenpåverkan

Ett praktiskt gödslingsprogram i den omfattning som Skogsstyrelsens allmänna råd rekom-
menderar ger enligt utförd forskning under beståndsfasen inga tydliga bestående effekter på
kvaliteten hos det avrinnande vattnet. Effekter uppstår direkt i samband med gödsling, men
avklingar efter två till tre år. På det hygge som skapas när det gödslade beståndet avverkas kan
effekter erhållas på grund av tidigare gödsling. Sådana effekter kan vara förhöjda halter av
nitrat och aluminium, liksom ett sänkt pH. Dessa effekter är av hittillsvarande forskning att
döma endast påvisbara för tidigare tillförda kvävemängder över 700 kg N/ha. Denna nivå
ligger relativt nära den totala maxgiva på 600 kg N/ha som Skogsstyrelsens allmänna råd
stipulerar för Norrland (Område 3).

Gödslingens betydelse för skogens kvävebudget

Svensk skogsmark har i regel en positiv kvävebudget sett över en skogsgeneration. Skogs-
gödsling gör budgeten mer positiv på grund av att merparten av kvävet stannar på ståndorten.
Inom norra delen av STORAs markinnehav kan ett helträdsuttag vid slutawerkning eller en
hyggesbränning göra kvävebudgeten negativ. För balans krävs en till två gödslingar. I södra
delen blir balansen svagt positiv efter en helträdsavverkning, men negativ efter en hygges-
bränning. I den södra delen krävs en till två gödslingar för att få balans vid bränning. Om-
fattande kväveförluster från friska och torra marker har troligen skett tidigare genom
skogsbränder, vilka därigenom blivit "degenererade". Dessa markers förråd av humus kan
sannolikt återställas genom försiktig gödsling.

Gödsling ur markförsurningssynpunkt

Kvävegödsling med KAS, i en praktiskt relevant omfattning, påverkar i viss utsträckning
markens syra-bas status. Markens pH ökar något i humus och minskar svagt i den övre delen
av mineraljorden. Kalkinnehållet i KAS leder till att markens förråd av utbytbara baskatjoner
ökar. Markens totala aciditet ökar något under en tid efter gödsling, i huvudsak på grund av att
humustäcket blir mäktigare. Denna ökade aciditet kommer sannolikt att neutraliseras sett över
en längre tid på grund av fortsatt vittring av den kalk som KAS innehåller och på grund av
ökad mineralisering. Tydliga, bestående negativa effekter på markens syra-bas status upp-
kommer om gödslingen görs för kraftig, så att nitratbildning uppkommer. Vår bedömning är
att hygget är den kritiska perioden för uppkomst av nitratbildning och att en gräns går vid en
total tillförsel om 700-1000 kg kväve per hektar inom STORAs verksamhetsområde.



Gödsling och växthusgaser

Skogsgödsling kan påverka omsättningen av växthusgaserna koldioxid, metan och lustgas.
Fixeringen av koldioxid i bestånd och mark ökar på grund av gödsling. Den ökade fixeringen i
mark motsvarar under en tioårsperiod ca 10 % av den koldioxidfixering som för närvarande
sker i STORAs skogar på grund av att avverkningen ej når upp till tillväxten. Den ökade
fixeringen p.g.a. ökad tillväxt anses ej ge någon nettofixering av koldioxid eftersom den
förväntade tillväxten direkt tas ut i andra bestånd. Gödsling leder sannolikt till en viss
minskning av markens metanoxidation och en ökning av lustgasemissionen. Denna påverkan
motverkar "växthusmässigt" den positiva effekten av gödsling på koldioxidomsättningen. En
effekt på metanoxidationen av gödslingen kan sannolikt endast förbruka någon enstaka
procent av koldioxideffekten. Effekten av gödsling på lustgasemissionen är mycket osäker. En
beräkning antyder att en ökad lustgasemission inte kan förbruka mer än någon enstaka tiondel
av koldioxidcffcktcn.

Gödsling, rödlistade arter och biologisk mångfald

Typisk gödslingsmark härbärgerar enligt vår bedömning sannolikt få rödlistade växter (<30),
varav flertalet är saprofytiska storsvampar. Gödslingens eventuella effekt på de rödlistade
arterna är icke känd. Avgränsningar bör tillsvidare göras om tilltänkta gödslingsbestånd
härbärgerar sådana arter. Gödsling i praktiskt relevanta nivåer ger en förändring av enskilda
växters kvantitet. Denna förändring synes för de flesta växtarter vara av övergående karaktär
(<6-10 år), möjligtvis med längre återhämtningstid för lavar. Sådan gödsling förändrar inte
antalet växtarter och leder ej till artutbyte (utslagning eller kolonisering).

När det gäller gödslingens effekt på mångfalden av djur finns relativt mindre forskning gjord
än för växter. För markfaunan verkar praktiskt relevant gödsling ha en mycket liten och över-
gående påverkan. För rödlistade ryggradslösa djur och ryggradsdjur anges inte skogsgödsling
som hotfaktor.

Vår bedömning är att STORAs aktuella gödslingsprogram inte kan anses vara ett hot mot den
biologiska mångfalden. Detta förutsätter dock att våra åtgärdsförslag nedan följs. I litteratur
om skogens biologiska mångfald finns inte heller skogsgödsling angiven som hotfaktor.

Åtgärdsförslag

Val av gödselmedel

• Vi föreslår ingen förändring vad gäller valet av gödselmedel. Vår bedömning är kalkammon-
salpeter är det bästa gödselmedlet ur miljösynpunkt bland de idag befintliga, väl beprövade
alternativen.

Beståndsval och miljöhänsyn

•Följ de så kallade baskraven med tillägg enligt nedan.



•Vid tveksamhet om förväntad gödslingsreaktion utifrån baskraven kan vid höga ståndorts-
index en analys av kvävehalten i årsbarr ge kompletterande information om beståndets
kvävestatus.

•Avsätt en del av ännu inte gödslad, gödslingsvärd mark som "gödslingsfria reservat" vilka
undantags för gödsling och som kan fungera som referensytor för framtiden.

•Gödsla inte bestånd, eller delar därav, som härbärgerar rödlistade arter.
•Med hänsyn till vattenpåverkan bör en god geografiskt spridning av gödslingsobjekten

eftersträvas.
•Frizoner mot vattendrag bör tillämpas så långt som möjlig, även vid mindre bäckar.

Gödselgiva och gödslingsintervall

•Vi föreslår ingen förändring av använd gödselgiva per gödslingstillfälle.
•Vi föreslår för norra delen av STORAs markinnehav (inom "Allmänna rådens" Område 3) att

totalgivan under en skogsgeneration begränsas till 450 kg N/ha. För södra delen (Område 2)
menar vi att den nu gällande totalgivan om 300 kg N/ha kan accepteras. Vi föreslår även att
gödselkvävemängder tillförda före den 1 oktober 1991 räknas med i totalgivan.

•Vi bedömer i denna MKB inte om gödsling är lämplig eller olämplig i nästa generation.
Sådan gödsling kan vara aktuell först inom 15-20 år. Till en sådan går det endast att ta
ställning först när förhållandena vid den tiden är kända.

•Gödslingsintervallet bör ur miljösynpunkt utsträckas så långt som andra faktorer gör möjligt
(minst ca 10 år). Gödsling bör dock inte starta tidigare under omloppstiden än vad som nu är
fallet och givetvis inte ske närmare avverkning än att tillväxteffekten hinner ebba ut (> 10
år).

Tidpunkt under året för gödsling

•Vi finner inga skäl att föreslå någon ändring av nu gällande råd att gödsla först efter avslutad
snösmältning.

Metodval för spridning

•Ansträngningar görs så lång möjligt för att inte sprida gödselmedel i, eller direkt i anslutning
till, ytvatten inkluderande även mindre bäckar. Detta underlättas av markbunden spridning,
men kan också ske genom en noggrant planerad och genomförd helikopterspridning.

Spridnings- och effektkontroll

•Vi föreslår stickprovsvisa kontroller av att gödselmedel inte hamnar på olämplig plats.
•Eventuella kontroller av miljöeffekter bör utföras endast efter samråd med lämplig expertis.

Samråd och information

•Vi menar att ett samråd i positiv anda ger förutsättningar för att gemensamt förhindra
onödiga negativa miljöeffekter.

•Anmälan till gödsling bör ske 1-1,5 år före tilltänkt datum för gödsling.
•Anmälan bör förutom ett bra kartmaterial åtföljas av en beståndsvis beskrivning av de olika

gödslingsobjekten och de miljöhänsyn som tagits vid planeringen.



Sammanfattning av Del 1, faktaunderlag

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. De storregionala miljöproblemen tillhör i dagsläget de största miljö-
hoten i Sverige. Utsläpp till luft av svavel, kväve, kolväten, tungmetaller och organiska
miljögifter i hela Europa har orsakat en miljöpåverkan med mycket stor areel 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 havsområden. Kväveoxidutsläpp till luft kan
tillsammans med kolväten bilda marknära ozon.

Området för STORAs markinnehav, västra och norra Svealand samt 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. 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
• påverkan på biologisk mångfald

Tillförsel av kväve till vattendrag och kustområden

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.

STORAs markinnehav awattnas huvudsakligen till två havsområden, Kattegatt och Bottniska
viken (Bottenhavet). Tillförseln och källfördelningen av kväve har beräknats för dessa havs-
områden vilket framgår av tabell 1.



Tabell 1. Tillförsel av kväve från Sverige till Bottniska viken och Kattegatt enligt
Miljödepartementet (1991). Uppdelning på källor för Bottniska viken
bygger på uppgifter från 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
Atmosfariskt 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
7510

13 000
1 160
6 650

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 atmosfariskt nedfall på sjöytor dominerade tillförseln.
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.

Prognoser om framtida miljötillstånd

Totalt sett har svavelutsläppen minskat med 30 % i Europa mellan 1980 och 1993, men utfal-
let varierar mellan de olika länderna. Ett nytt svavelprotokoll har undertecknats med utgångs-
punkten att arealen skogsmark där den kritiska belastningsgränsen överskrids skall minska
kraftigt. Det innebär för Sveriges del att 90 % av skogsmarken kommer att ligga under belast-
ningsgränsen, 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 fem år, och fram till i dag har
ingen egentlig reduktion skett.
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En marginell minskning kan förväntas till sekelskiftet, och därefter är utvecklingen osäker.
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. Nya internationella förhandlingar om minskning av de
europeiska kväveutsläppen skall påbörjas inom kort.

Historiska tidsserier på markförsurningsutveckling samt massbalansberäkningar av flöden av
starksyra och baskatjoner i skogsekosystem har legat till grund för prognoser på framtida
markutveckling. Flera forskare konstaterar vad gäller baskatjoner att vittringen i skogs-
jordarna inte är tillräcklig i större delen av Sverige för att tillsammans med depositionen
kompensera för förluster genom naturlig utlakning, utlakning orsakad av starksyradeposition
samt biomassauttag (helträdsutnyttjande). Underskottet är störst i områden med hög depo-
sition av försurande luftföroreningar.

STORAs mark- och skogsinnehav

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

1927 000 ha
1 535 000 ha

50 000 ha
299 000 ha

12 000 ha
30 000 ha

10 ha
5,2 m^sk/ha och år
3,8m3sk/haochår
5 932000m3sk/år
115m3sk/ha
176 000 000m3sk

52%
4 1 %

7%
4 1 %
17%
16%
26%

Tabell 3. STORAs avverkning 1994.

Avverkning egen skog

Gallring
Slutavverkning
Övrig avverkning
Totalt
Årsyta (slutavverkad/produktiv areal)
Slutavverkningens medelareal
Timmerandel
Medelstam

14 156 ha 813 00OmJsk
16 275 ha 3 861000m3sk

197 000m3sk
4 871000m3sk

1,06%
15 ha
46%

0,20 m3fub
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Tabell 4. STORAs skogsvårdsåtgärder 1994.

Skogsvårdsåtgärder

Markberedning
Plantering
Röjning
Gödsling

Areal

14 359 ha
15 389 ha
14 424 ha
11 556 ha

Nedfall av svavel och kväve

Det uppskattade nedfallet av svavel och kväve i sluten skog på STORAs marker framgår av
tabell 5.

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

Miljömål for 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
omgivningspåverkan från skogsmark och skogsbruk.

Huvuddelen av Naturvårdsverkets miljömål inom skogsbruket berör andra skogsbruksmetoder
än gödsling med kväve. Vi bedömer att områden som är aktuella för gödsling i huvudsak
faller under kategorin brukade områden med normal miljöhänsyn.
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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 konti-
nuerligt 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 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.

Förråd och flöden av kväve i skog

Förråd

Vegetation ovan jord
Marken

Flöden

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

Intervall (kg/hat

100-800
1000-8000

Intervall (kg/ha och år)

10-100
10-100
5-60
2-15
<4 (om ej al)
<1
<5

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
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.

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.
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Den totala arealen skogsmark som någon gång har gödslats torde uppgå till ungefar två
miljoner hektar, vilket motsvarar ca 10 % av skogsmarksarealen i Sverige. 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.

Numera används uteslutande kalkammonsalpeter (KAS) som gödselmedel, 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.

Aktuella lagrum och Skogsstyrelsens allmänna råd

Det finns flera lagar som kan vara tillämpliga på skogsgödsling:

• Skogsvårdslagen

• Naturvårdslagen
• Miljöskyddslagen
• Lagen om kemiska produkter
• Naturresurslagen

Skogsstyrelsens 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
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 grova jordarter.

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.

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 slutavverkningsbestånd för att parera den arealsmässiga brist på medelålders skog som
STORA har idag och som medför brist på slutawerkningssskog i Aamtiden. Som en följd
härav uppstår ett mindre behov att köpa virke från externa leverantörer.

Gödslingskostnaden per m3sk är ca 160 kr lägre än köpkostnaden, vilket med en årlig fram-
gödslad volym på ca 180 000 m3sk, innebär en årlig besparing på ca 30 milj. kr.
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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 fältpersonal 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.

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.
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Markvegetation

Förekomsten av flera arter eller grupper av arter påverkas av gödsling med kväve. Effektens
storlek beror på pödselgiva, 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 ibrekomsten av lavar, vissa mossor och mänga 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 sva; ..p 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, vilket i regel endast
sker vid mer omfattande gödsling, 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.
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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 skogsfågelkycklingar 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 ansågs bero pä 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.
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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 utformningen av göds-
lingsåtgärderna anpassats så att nyttan är stor, samtidigt som negativa effekter motverkas.
STORA planerar att kvävegödsla ca 10 000 till 15 000 ha skogsmark årligen, av ett totalt
innehav av 1 545 000 ha produktiv skogsmark.

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 skogsmark 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. Nämnda förhållanden motiverar en miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
av skogsgödslingen trots att det är en sedan länge pågående verksamhet. MKB utförs normalt
i planeringsstadiet för en ny åtgärd eller ett ingrepp som kan vara miljöstörande, som ett
underlag för bedömning av miljöpåverkan.

Den första delen av denna MKB har redovisats tidigare (Nohrstedt & Westling, 1995). Den
första delen omfattade beskrivningar av det nuvarande och framtida miljötillståndet i landet,
STORAs markinnehav och gödslingsprogram, samt kunskapsläget avseende kväveomsättning
och skogsgödsling. Synpunkter på innehållet har lämnats av berörda länsstyrelser,
skogsvårdsstyrelser och kommuner samt Skogsstyrelsen.

Den andra delen som redovisas här omfattar beskrivning och värdering av effekterna av
gödslingsprogrammet, identifiering av kunskapsluckor samt en bedömning av möjliga
åtgärder för att minska de oönskade effekterna. Del 2 innehåller även en sammanfattning av
den första delen.

Miljökonsekvensbeskrivningen är utförd som ett projekt inom IVLs branchspecifika
forskningsprogram med STORA SKOG och Statens Naturvårdsverk som intressenter.
Projektet har genomförts som ett samarbete mellan Institutet för Vatten- och Luftvårds-
forskning (IVL) och Stiftelsen Skogsbrukets Forskningsinstitut (SkogForsk). Författarna står
gemensamt bakom de bedömningar som redovisas.
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2. Bedömning av miljökonsekvenserna

2.1 Underlag och avgränsningar vid bedömningen

Underlag för bedömningen av skogsgödslingens effekter är Del 1 av denna MKB, fakta-
underlag, samt alla de studier som refereras. Även olika synpunkter på faktaunderlaget som
framkommit från berörda länsstyrelser, kommuner och STORA har beaktats. Bedömningen
utgår från STORAs aktuella program för skogsgödsling 1995. Om inte nya förutsättningar
framkommer har gödslingsprogrammet en omfattning som kan komma att gälla under 10 till
20 år. STORAs program, policy och riktlinjer för gödsling framgår av Del 1 av denna MKB.
Nyckeltal som används i bedömningen redovisas i tabell 6 nedan. Bedömningen grundar sig
på att STORAs gödslingsprogram tillämpas i tio år. Därefter är det sannolikt att verksamheten
är i behov av modifiering av flera skäl, varför det inte är meningsfullt att bedöma en
programperiod som är längre.

Bedömningen avser ett pågående gödslingsprogram på STORAs markinnehav och är inte en
förutsättningslös studie av olika sätt att öka virkesproduktionen på en viss areal, eller andra
alternativ till virkesförsörjning genom inköp från andra regioner inom eller utom landet.
Miljöeffekter av att producera, transportera och sprida kvävegödselmedel bedöms inte. MKBn
behandlar effekter på miljön av enbart gödselmedlet. Bedömningen omfattar ett nollalternativ
i form av att inga gödslingar utförs, samt en kortfattad diskussion om alternativ till gödsling
för att öka virkesförsörjningen.

Effekterna av gödslingarna bedöms under en trädgeneration, efter det att skogen gödslats till
den har avverkats, samt nya plantor är etablerade. Risken för eventuella bestående skador
orsakade av kvävegödslingen skall belysas. I STORAs program ingår att de gödslingsbara
markerna skall gödslas med högst 280 kg kväve (i form av kalkammonsalpeter, KAS), upp-
delat på två tillfällen under en trädgeneration, med undantag för Härjedalsdelen av Svegs
förvaltning som är aktuell att gödslas med 380 kg kväve uppdelat på tre tillfällen. Fakta om
STORAs gödslingsprogram sammanfattas i tabell 6 och 7 (Mats Hansson, muntl. medd.).
Denna bedömning omfattar de gödslingsbara marker som idag inte har gödslats med upp till
300 respektive 600 kväve. Denna MKB bedömer inte effekterna av att fortsätta ett gödslings-
program i nya trädgenerationer på marker som tidigare gödslats och avverkats. Detta kan bli
aktuellt om 15 till 20 år när de första bestånd, som växer på mark där föregående trädgene-
ration gödslades, når gödslingsbar ålder. Lämpligheten att kvävegödsla flera trädgenerationer i
följd måste bedömas med utgångspunkt från de omständigheter som kommer att råda när detta
blir aktuellt, och dessa omständigheter kan inte överblickas idag.

Effekterna av kvävegödsling av skogsmark bedöms i denna MKB enbart i relation till
prioriterade miljöproblem, nationella och regionala kvalitets- och miljömål samt känd
kunskap om gödslingens ekologiska effekter. Kvävegödsling av skogsmark i relation till
lagstiftning samt andra regler och riktlinjer bedöms inte. Om bedömningar och förslag avviker
från Skogsstyrelsens allmänna råd eller STORAs interna riktlinjer (policy) för skogsgödsling
kommer dock detta att särskilt anges.

I bedömningen ingår en identifiering av kunskapsluckor samt en diskussion om möjligheterna
att minska miljöpåverkan av kvävegödsling av skog med olika åtgärder.
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Tabell 6. Sammanfattning av nyckeltal från STORAs uppgifter om markinnehav, nuvarande
gödslingsprogram samt historisk gödsling som ligger till grund för bedömningen av
ekologiska effekter.

Total landareal

Produktiv skogsmark

Gödslingsbar areal

Gödslingsbar areal

Gödsling per år 1995 och vidare

Gödsling per år 1995 och vidare

Gödsling per år 1995 och vidare

Tillgänglig gödslingsbar areal under tio år

Möjlig areal for fbrstagångsgödsling under tio år

Gödslingsbar areal som inte har gödslats tidigare

Gödslingsbar areal som inte har gödslats tidigare

Tidigare gödslad areal före 1995

Tidigare gödslad areal före 1995

Tidigare gödslad och avverkad areal före 1995

brutto

netto

maximalt

netto

aktuellt

netto

netto

brutto

netto

>300kgN

1914 000 ha

1 533 000 ha

1 226 000 ha

736 000 ha

24 500 ha

14 700 ha

11 700 ha

147 000 ha

73 500 ha

673 000 ha

187 000 ha

554 000 ha

317 408 ha

246 000 ha

Gödslingsbar areal brutto respektive netto och gödslingar per år maximalt respektive aktuellt
är skillnaden mellan vad som är teoretiskt möjligt med nuvarande gödslingsprogram och det
troliga utfallet i framtiden efter ekonomiska, miljömässiga och praktiska avvägningar.
Nyckeltalen i tabellen är i vissa fall något osäkra på grund av att uppgifter om gödslingar före
ca 1980 inte är helt fullständiga. Hur den historiska och den aktuella gödslingsintensiteten
varierar mellan de olika förvaltningarna och bevakningarna sammanfattas i tabell 7.

Tabell 7 visar att skogsgödsling är aktuellt inom samtliga förvaltningar och även om
gödslingsintensiteten varierar finns det ingen påtaglig koncentration till någon del av
STORAs markinnehav. Detta medför att eventuella effekter av gödslingen är spridda över ett
stort område som omfattar flera stora vattensystem (se Del 1, fig. 1 och 2).
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Tabell 7. Markinnehav, nuvarande gödslingsprogram samt historisk gödsling (ha xlOOO)
uppdelat på STORAs olika förvaltningar.

Produktiv skogsmark

Gödslingsbar areal

Gödsling per år 1995
och vidare
Tillgänglig gödslingsbar
areal under tio år
Möjlig areal för första
gångsgödsling under tio år
Tidigare gödslad areal
före 1995

netto

akt-
uellt
netto

netto

Sveg

304

146

2,0

29,2

14,6

91

Söder-
hamn

220

106

2,3

21,1

10,6

110

Mora

255

122

2,1

24,5

12,2

102

Torsby

264

127

0,9

25,3

12,7

79

Säffle

90

43

0,25

8,6

4,3

11

Lud-
vika

307

147

3,2

29,5

14,7

123

Ströms-
berg

93

45

0,9

8,9

4,5

37

2.2 Kritiska belastningsgränser för kväve

Sammanfattande bedömning
Konceptet för kritiska belastningsgränser för kväve är framtaget för att i stora drag visa på de
långsiktiga (flera skogsgenerationer) konsekvenserna av en diffus tillförsel av kväve genom
nedfall av luftföroreningar. Underlaget skall i första hand användas i samband med inter-
nationella förhandlingar om utsläppsbegränsningar i Europa. Kritiska belastningsgränser för
kväve i form av grova uppskattningar med syfte att långsiktigt skydda 95 % av skogsmarken
är inte möjligt att använda för att bedöma effekterna av skogsgödsling. Speciella kritiska
belastningsgränser finns inte framtagna för att bedöma kortsiktiga effekter (en
skogsgeneration eller mindre) på de marker som är aktuella för gödsling. Däremot kan delar
av den metodik som används för att fastställa olika typer av kritiska belastningsgränser för
kväve utnyttjas vid en bedömning av skogsgödslingens effekter, under förutsättning att
hänsyn tas till skogsbeståndens karaktär samt när och hur kvävegödslingen sker. En sådan
analys redovisas i de följande avsnitten 2.3 till 2.7.

Kvantitativa åtgärdsmål är nödvändiga inom miljövårdsarbetet, inte minst i samband med
förhandlingar om begränsningar av gränsöverskridande föroreningar. Mot den bakgrunden
utvecklades begreppet kritiska belastningsgränser som en metod att formulera ett
effektrelaterat åtgärdsmål. Den kritiska belastningsgränsen uttrycker naturmiljöns och olika
ekosystems förmåga att långsiktigt motstå en skadlig påverkan av olika föroreningar. För att
bli ett användbart mått i arbetet med europeiska åtgärdsstrategier måste kritiska
belastningsgränser bli schablonartade och visa på "ett värde". Målsättningen med
miljöåtgärder är att huvuddelen av alla ekosystem skall kunna fortleva utan att påverkas
skadligt av föroreningar. Detta leder till att det är de känsligaste miljöerna som i praktiken
anger den kritiska belastningsgränsen.

Kritiska belastningsgränser för kväve (i praktiken menas kvävenedfall i form av
luftföroreningar) har diskuterts livligt bland forskare.
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Ett samlat försöket att formulera kritiska belastningsgränser för kväve gjordes på en konferans
i Sverige 1992 (Grennfelt & Thörnelöf 1992). Kritisk belastning kan formuleras med flera
utgångspunkter:

• Oönskade effekter på artsammansättningen hos växter och djur.
• Oönskade effekter på framför allt växternas produktion och funktion, gödslingseffekt.
• Risken för kvävemättnad, det vill säga ett tillstånd där tillförseln av kväve överstiger

ekosystemets förmåga att tillgodogöra sig kväve.

Hur skogliga ekosystem reagerar på kvävetillförsel, som normalt är begränsande för skogens
tillväxt, varierar stort beroende på ståndorten. I de bestånd som är aktuella för kvävegödsling
förväntas naturligtvis en produktionsökning, eftersom de växer på naturligt kvävefattiga
marker. Om andra effekter enligt ovan uppstår måste bedömas med kunskap om de olika
ståndorternas kväveomsättning. I det avseendet är inte kritiska belastningsgränser med sin
schablonartade syn på skogens kväveutnyttjande tillräckliga, eftersom det inte finns specifika
belastningsgränser för de bestånd som är aktuella att gödsla.

Däremot kan de faktorer som olika typer av kritiska belastningsgränser för kväve tar fasta på
analyseras vid en bedömning av skogsgödslingens effekter, under förutsättning att hänsyn tas
till skogsbeståndens karaktär samt när och hur kvävegödslingen sker. En sådan analys
redovisas i de följande avsnitten 2.3 till 2.7.

2.3 Total kvävetillfbrsel till regionen - skogsgödslingens bidrag

Sammanfattande bedömning
Tillförseln av kväve till STORAs marker (hela landarealen) domineras stort av nedfallet av
luftföroreningar. Nedfallet utgör ca 76 % och STORAs aktuella skogsgödsling ca 11 % av den
totala kvävetillförseln till skogsmark. Utöver nedfall och skogsgödsling tillförs markerna
kväve genom olika organismers fixering av kvävgas i luften. Det tillskottet kan beräknas till
ca 13 % av den totala tillförseln av kväve till mark, men en stor del av fixeringen sker på
myrmark. Ett exempel från Hällefors kommun, där även kvävetillförseln till sjöytor,
tätortsmark och jordbruksmark är medräknad, visar att den aktuella skogsgödslingen utgör 3,3
% av den totala kvävetillförseln till kommunens mark- och vattenarealer.

Kvävetillförseln till den landareal som ingår i STORAs markinnehav domineras av atmos-
färiskt nedfall av kväve (tabell 8). Det genomsnittliga nedfallet av kväve per år på STORAs
produktiva skogsmark beräknas till 6 kg per hektar. Nedfallet på myr och övrig mark är något
lägre (5 kg per ha och år) på grund av att öppna ytor och gles skog samlar in mindre torra
föroreningar ur luften jämfört med sluten skog. STORAs aktuella skogsgödsling per år ger ett
bidrag av kväve som är 1 638 ton, vilket är ca 15 % av nedfallet av luftföroreningar. Utöver
nedfall och skogsgödsling tillförs markerna även kväve genom fixering av luftens kvävgas i
olika organismer. Denna fixering är normalt liten på fastmark med skog (< 1 kg per ha och
år), men betydligt högre på vissa myrmarker (> 10 kg per ha och år). Den totala
kvävetillförseln till STORAs marker beräknas till 14 655 ton per år.
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Tabell 8. Kvävetillförsel per år till STORAs marker

Landareal
Deposition på skog
Deposition på myr och övrig mark
Delsumma
Gödsling på skogsmark
Kvävefixering landområden
Delsumma
Totalt

per ha (kg)

6
5

140
1

areal (ha)

1 914 000
1 533 000

381 000

11700
1 914 000

totalt (ton)

9 198
1 905

/ / 103
1638
1 914
3 552

14 655

För att mer lokalt bättre kunna bedöma skogsgödslingens bidrag till de naturliga och de av
människan orsakade kväveflödena har en beräkning utförts för Hällefors kommun (tabell 9).
Kommunen är relativt typisk för områdets skogsmarker samt STORAs gödslingsintensitet.
Nedfallet av luftföroreningar, som är högre i Hällefors kommun än genomsnittet för STORAs
marker, utgör den dominerande källan för kvävetillförsel (976 av totalt 1 258 ton). Gödslingen
på jordbruksmark beräknas till 51 ton (huvudsakligen stallgödsel) och den aktuella skogs-
gödslingen (300 ha per år) till 42 ton kväve. Skogsgödslingen utgör då 3,3 % av den totala
kvävetillförseln till kommunen. I tabell 9 finns även ett alternativ som innebär att all
skogsgödsling inom Hällefors bevakning (900 ha per år inom ett område där Hällefors
kommun bara utgör en del) under ett enskilt år utförs inom Hällefors kommun. Detta är inte
aktuellt, men exemplet visar storleken av ett "teoretiskt maximalt" bidrag på 126 ton kväve
från skogsgödsling under ett år, vilket motsvarar 10,0 % av den totala kvävetillförseln.
Kvävefixeringen är som tidigare nämts låg på fastmark med skog, men betydlig högre på vissa
myrmarker och odlingsmark, framför allt vallodlingar. Kvävefixeringen beräknas bidra med
189 ton per år till markerna i Hällefors kommun.

Tabell 9. Kvävetillförsel per år till Hällefors kommuns land- och sjöytor

Totalareal
Deposition på skog
Deposition på jordbruksmark
Deposition på myr och övrig mark
Deposition på sjöytor
Deposition på tätorter
Delsumma
Gödsling på jordbruksmark
Gödsling på skogsmark högt alternativ
Gödsling på skogsmark aktuellt
Kvävefixering landområden
Delsumma
Totalt

per ha (kg)

9
7
7
7
9

45
140
140
1.9

areal (ha)

115 820
81 582

1 128
15 850
16 260

1000

1 128
900
300

99 560

totalt (ton)

734
8

111
114

9
976

51
126
42

189
282

1258
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2.4 Kvävebelastningen på vatten - skogsgödslingens bidrag

Sammanfattande bedömning
Kvävetillförseln till ytvatten inom STORAs marker domineras av avrinning från växande
skog. Arealförlusterna är i genomsnitt låga sett över en hel skogsgeneration, och sannolikt inte
högre än från obrukad skogsmark. Den aktuella gödslingen på STORAs marker ger ett
beräknat kvävetillskott på 2,9 % av den totala tillförseln till ytvatten. Detta kan jämföras med
att kalavverkning beräknas ge ett kvävetillskott på 6,8 %. Ett exempel från Hällefors kommun
visar att avrinning från mark samt deposition direkt på sjöytor står för 82 % av
kvävetillförseln till ytvatten i kommunen. Tillförseln av kväve orsakad av aktuella skogs-
gödsling beräknas till 0,8 %. Sammantaget bidrar skogsbruksåtgärder med 4,5 % av den totala
kvävetillförseln till ytvatten. Punktkällornas andel, främst fiskodlingar och kommunala
avloppsreningsverk, beräknas till 13 %.

Den "naturliga" avrinningen av kväve från STORAs marker beräknades enligt Lövgren &
Olsson (1990). Skogsmarkens naturliga avrinning av kväve är påverkad av att marken är
brukad, att skogsbränder inte längre förekommer allmänt, samt av nedfall av kväve från
luften. Trots denna påverkan finns det inga belägg för att arealförlusterna av kväve från
skogsmark är förhöjda i större delen av landet (Nohrstedt, 1993), med undantag för korta
perioder i samband med skogsbruksåtgärder som gödsling och kalavverkning. Den totala
tillförseln av kväve till ytvatten från STORAS marker beräknas till 3 603 ton per år (tabell 10).

Det extra tillskottet av kväve orsakat av skogsgödsling beräknas till 105 ton per år, vilket är
2,9 % av den totala tillförseln. Ett extra läckage av i genomsnitt 3 kg kväve per ha och år efter
gödsling (11 700 ha per år) beräknades pågå i tre år. Ett läckage av 105 ton innebär att 6,4 %
av gödselgivan utlakas. Detta är ett värde i den övre delen av det intervall som observerats i
olika gödslingsförsök (se Del 1, avsnitt 4.2.1). Hög utlakning av kväve efter gödsling är oftast
förknippat med spridning direkt i bäckar, vilket STORA söker undvika med nuvarande
metoder. Utlakning av kväve med drygt 6 % av givan används i denna MKB för att undvika
underskattning av gödselkvävets bidrag, eftersom det inte finns några direkta mätningar som
visar på utlakningen från STORAs samlade areal som gödslas. Det bör noteras att under korta
tider kan kvävebidraget från skogsgödslingen vara dominerande i ytvatten där den gödslade
arealen utgör en stor del av tillrinningsområdet. Denna påverkan kan dock begränsas genom
att undvika att sprida direkt i vattendragen och genom planering som syftar till att inte hela
vattenområden gödslas samtidigt.

Kvävebidraget till ytvatten från kalavverkning beräknas till 245 ton per år, vilket är 6,8 % av
den totala tillförseln till ytvatten. Beräkningarna bygger på att 1 % av den produktiva
skogsmarken avverkas per år och att åtgärden orsakar ett extra läckage på i genomsnitt 2 kg
kväve per år, under åtta år.
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Tabell JO. Kvävetillförsel till ytvatten per år inom STORÄs markinnehav

Avrinning skog
Avrinning myr och övrig mark
Delsumma
Tillförsel orsakad av gödslad skogsmark
Tillförsel orsakad av kalavverkad skogsmark
Delsumma
Totalt

per ha (kg)

1.5
2.5

3
2

areal (ha)

1 533 000
381 000

35 100
122 640

totalt (ton)

2 300
953

3 252
105
245
351

3 603

I exemplet med Hällefors kommun kan avrinning av kväve från skogsmark, samt skogsbruks-
åtgärdernas bidrag, jämföras med andra aktiviteter i kommunen som ger kväveutsläpp till
ytvatten (tabell 11). Fakta om kommunen bygger på uppgifter från Miljö- och Hälsoskydds-
kontoret. I en skog- och sjörik kommun som Hällefors domineras tillförseln av kväve till
ytvatten av deposition direkt på sjöytor samt "naturlig" avrinning från skogsmark enligt
beräkningen. Anledningen till att arealen sjöyta, som är mycket mindre än arealen skog, kan
bidra med en så stor kväveandel är att hela nedfallet av kväve når ytvattnet. Skogsmarken i
beräkningen har en total tillförsel av kväve på 816 ton per år, inklusive deposition, gödsling
och kvävefixering. Av denna tillförsel kommer endast 15 % av kvävet till ytvattnet från
skogsmarken. Övrig årlig kvävetillförsel från mark är från jordbruksmark (10 kg per ha), myr
och övrig mark (2,5 kg per ha) samt tätortsmark (7 kg per ha). Sammantaget bidrar tillförsel
av kväve från mark och deposition på sjöytor till ytvatten med 82 % av de totala tillförseln
inom Hällefors kommun (exklusive effekter av gödsling och kalawerkning).

Det extra bidraget av kväve till ytvatten från den aktuella skogsgödslingen i kommunen,
beräknat på samma sätt som i avsnitt 2.3, är 3 ton per år vilket motsvarar 0,8 % av den totala
tillförseln från alla källor. Det teoretiska exemplet med tre gånger så stor gödslingsaktivitet
ger ett bidrag till ytvatten på 8 ton, eller 2,2 % av total kvävetillförsel. Kalawerkning av
skogsmark beräknas ge en tillförsel på 13 ton kväve per år till ytvatten, motsvarande 3,6 % av
den totala tillförseln. Sammantaget är kvävetillförseln till ytvatten orsakad av skogsbruks-
åtgärder 4,5 % av den totala tillförseln till kommunen.

Punktkällornas kvävebidrag i Hällefors kommun domineras av utsläpp direkt till ytvatten från
fiskodlingar och kommunala avloppsanläggningar, 20 ton per år från respektive verksamhet.
Kväveutsläppen från fiskodling har beräknats med 80 kg kväve per odlat ton (Ackefors &
Enell, 1990). Kväveutsläppet från fiskodlingarna kan vara överskattat med 15-25 % om
speciellt kvävefattigt "miljöfoder" används i odlingarna. Utsläppen via avloppsreningsverk
har beräknats med hjälp av en schablon på en produktion av 10 g kväve per dygn och
personekvivalent som tillförs reningsverket. Efter viss rening och periodvis bräddning återstår
ca 70 % av kvävemiingden. Avlopp från enskilda anläggningar i glesbygd antas ha en mycket
liten kväverening. Kvävebidraget från industrier och soptippar antas vara litet i Hällefors
kommun. Sammantaget är punktkällornas kvävebidrag till ytvatten 13 % av den totala
tillförseln i kommunen.
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Tabell 11. Kvävetillförsel till ytvatten per år inom Hällefors kommun

Avrinning skog
Avrinning jordbruksmark
Avrinning myr och övrig mark
Deposition på sjöytor
Dagvatten tätorter
Delsumma
Tillförsel orsakad av gödslad skogsmark (högt alternativ)
Tillförsel orsakad av gödslad skogsmark
Tillförsel orsakad av kalavverkad skogsmark
Delsumma
Punktkällor
Fiskodling
Avloppsanläggningar
Glesbygd
Industrier
Soptippar
Delsumma
Totalt

per ha (kg)

1.5
10
2.5
7
7

3
3
2

80 kg N/ton
2.5kg/pers/år
3.5kg/pers/år

areal (ha)

81 582
1 128

15 850
16 260
1 000

2 700
900

6 527

250 ton/år
8000 pers
1000 pers

totalt (ton)

122
11
40

114
7

294
8
3

13
16

20
20
4
1
2

47
357

2.5 Observerade markförändringar - betydelse för bördighet

Sammanfattande bedömning
Skogsgödsling, särskilt upprepad sådan, ger markförändringar som teoretiskt skulle kunna
påverka ståndortens bördighet. Vissa förändringar skulle kunna öka bördigheten, andra
minska den. Den bördighetsstyrande faktor som främst kan påverkas av skogsgödsling är
markens näringslevererande förmåga. Kväve intar som näringsämne en nyckelroll för
bördigheten i den boreala skogen. Denna nyckelroll kommer att kvarstå under överskådlig tid
trots kvävenedfallet. Skogsgödsling med kväve ökar markens förråd av organiskt bundet
kväve. Mineraliseringen uttryckt som mängden frigjort oorganiskt kväve per viktsenhet jord
synes inte påverkas bestående av gödsling, däremot torde mängden per ytenhet öka något
beroende på att ett större förråd finns. Denna förändring borde verka i riktning emot en svag
förhöjning av boniteten, men föreliggande försöksdata täcker ännu så länge en för kort tid för
att kunna se om så faktiskt blir fallet.

Med en ståndorts bördighet avses den högsta möjliga biologiska medelproduktion som ut-
hålligt kan upprätthållas. Bördigheten avgörs av många faktorer, varav vissa är på förhand
givna och andra kan påverkas av människan. Primärproduktionens storlek styrs i förstone av
abiotiska faktorer som tillgången på ljus, värme, vatten och näring.

Kvävegödsling påverkar som ovan visats markens egenskaper på flera sätt. En del av dessa
förändringar kan eventuellt vara av varaktig betydelse för ståndortens bördighet. De två fak-
torer som kan påverkas av kvävegödsling är tillgången på vatten och näring.
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Markförändringar som skulle kunna Skå bördigheten är:

+Ökning av humustäckets mäktighet (ökar markens vattenhållande förmåga).
+Ökning av förrådet av organiskt bundet kväve (kan ge mer tillgängligt kväve).
+Ökning av markens tillgängliga förråd av kalcium och magnesium (tillgängligheten

på dessa ämnen har minskat på grund av markrorsuringen och gödsling med KAS ger
ett tillskott).

Markförändringar som skulle kunna minska bördigheten är:

-Minskad mängd tillgängligt fosfor och kalium.
-Artförskjutningar och mängdförändringar hos mykorrhizan (kan försvåra

näringsupptag).

Kvävegödsling leder till att markens förråd av organiskt material ökar. Huvudsakligen består
denna ökning i att humusskiktet ökar i mäktighet. Det är okänt vilken varaktighet denna ök-
ning har. Den kan dock ses i åtminstone 10-20 år efter gödsling. Mängden organiskt material
är av betydelse dels för markens vattenhållande förmåga, dels för dess näringslevererande
förmåga. Ökningen av markprofilens vattenhållande förmåga på grund av gödsling är dock
mycket liten (Nohrstedt, opubl. data) och torde därför sakna reell betydelse.

Parallellt med ökningen av förrådet av organiskt material ökar också markens förråd av
organiskt bundet kväve. Det är bristfälligt undersökt under fältförhållanden om detta också
långsiktigt innebär att mer kväve mineraliseras och blir tillgängligt för primärproduktionen.
Tillgången på oorganiskt kväve är ofta styrande för primärproduktionen. De flesta studier som
gjorts har inte funnit någon förändring av mängden mineraliserat N mätt under inkubations-
förfarande på grund av gödsling. Man har då inte beaktat att den totala mängden organiskt
material i marksystemet har förändrats utan endast uttryckt mineraliseringen per viktsenhet
material som inkuberats. Om man beaktar den ökning av mängden av organiskt material som
ändock sker så torde det innebära att mer kväve mineraliseras per ytenhet mark. En mark-
provtagning som gjordes några år efter en hyggesupptagning i ett gammalt doseringsförsök
med kväve fann tydligt förhöjda mängder oorganiskt kväve i markprofilen som resultat av
tidigare utförd gödsling (Nohrstedt & Lundström, 1995). I det aktuella fallet hade någon
hyggesvegetation knappast alls etablerats varför den ökande mängden kan antas bero på ökad
mineralisering och inte på skillnader i vegetationens assimilation.

Andra kemiska förändringar i marken på grund av upprepad kvävegödsling är en smärre
påverkan på pH (plus någon tiondels pH-enhet i humusen, minus någon tiondels pH-enhet i
rostjordens övre del), förhöjda växttillgängliga mängder av kalcium och magnesium (endast
för KAS) och minskade växttillgängliga mängder fosfor och kalium. Så små förändringar i pH
som uppmätts torde vara utan betydelse för bördigheten. Erfarenheter från kalk- och
försurningsförsök tyder på att skogsträdens produktion är relativt okänsliga för större pH-
skillnader än vad som uppmätts efter kvävegödsling (Popovic & Andersson, 1984; Derome m.
fl., 1986; Tamm & Popovic, 1989; Pettersson, 1992; Sikström, 1992). Örlander m. fl. (1994)
fann inte heller något samband mellan BC(baskatjoner)/Al-kvoten i markvattnet och
skogstillväxten.
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Den ökning av kalcium och magnesium och minskning av fosfor och kalium som gödslingen
medför torde även den vara utan betydelse för bördigheten, eftersom inga svenska erfarenheter
talar för att gödsling med dessa ämnen påverkar skogsträdens tillväxt (Nohrstedt, 1990;
Wiklund & Nilsson, 1992; Nohrstedt m. fl., 1993). Endast under extrema betingelser med
årlig kvävetillförsel i så kallade näringsoptimeringsförsök har dessa ämnen visat sig ha
positiva effekter på skogsträdens tillväxt (Tamm, 1985).

Mykorrhizan påverkas av kvävegödsling vad gäller det konkurrensförhållandet mellan olika
karakteriserade typer. Denna påverkan kan vara under många år, åtminstone vid höga givor.
Mykorrhizan är av central betydelse för trädens näringsupptag. Olika typer/arter av mykorr-
hiza kan vara olika krävande vad gäller energitillskott från trädet per upptagen mängd näring
(Wallander m. fl., 1991). Om mykorrhizan förändras mer permanent efter även normala göds-
lingsregimer, skulle det kunna få negativa effekter på skogstillväxten efter det att den initiala
tillväxtökningen efter gödslingen ebbat ut. Det skulle också kunna innebära att etableringen
och utvecklingen av nästa generation skog efter avverkning skulle kunna påverkas negativt.

Det är påtagligt ont om långsiktiga uppföljningar av vad som händer med skogsproduktionen
när ett gödslingsprogram avslutats. Efter den initiala tillväxtökningen på ca 10 år går
tillväxten normalt tillbaka till normal nivå (Anon., 1988). Detta antyder att det inte skulle bli
någon bestående bördighetsförändring. Uppföljningarna har emellertid inte pågått särskilt
länge efter det att tillväxten gått ner till normalnivå, särskilt inte efter mer omfattande
gödslingsprogram med upprepade gödslingar.

Hur utvecklingen av den nya generationen träd som etableras efter slutavverkning påverkas av
tidigare gödsling är knappast alls undersökt. En inledande studie fann ingen effekt av tidigare
omfattande gödsling på plantors överlevnad och tillväxt under de fyra första åren efter plan-
tering på en karg tallståndort i Härjedalen (Nohrstedt & Lundström, 1995). Tillgången på
oorganiskt kväve och övriga markförändringar orsakade av gödsling synes därmed vara utan
betydelse för den tidiga utvecklingen hos planterade plantor, åtminstone på en karg ståndort i
Norrland. En liknande studie har inletts av SkogForsk på två bördiga granståndorter i södra
Sverige.

2.6 Observerade markförändringar - betydelse för långsiktig
vattenpåverkan

Sammanfattande bedömning
Ett praktiskt gödslingsprogram i den omfattning som Skogsstyrelsens allmänna råd rekom-
menderar ger enligt utförd forskning under beståndsfasen inga tydliga bestående effekter på
kvaliteten hos det avrinnande vattnet. Effekter uppstår direkt i samband med gödsling, men
avklingar efter två till tre år. På det hygge som skapas när det gödslade beståndet avverkas kan
effekter erhållas på grund av tidigare gödsling. Sådana effekter kan vara förhöjda halter av
nitrat och aluminium, liksom ett sänkt pH. Dessa effekter är av hittillsvarande forskning att
döma endast påvisbara för tidigare tillförda kvävemängder över 700 kg N/ha. Denna nivå
ligger relativt nära den totala maxgiva på 600 kg N/ha som Skogsstyrelsens allmänna råd
stipulerar för Norrland (Område 3).
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Under några månader efter en engångsgödsling med normal giva är kvaliteten hos mark- och
ytvatten tydligt påverkad. Den effekt som kan iakttas under längst tid är en viss förhöjning av
nitrathalten. Denna förhöjning kan ha en varaktighet på ett par-tre år. Därefter upphör förhöj-
ningen av läckaget. Vad händer då efter upprepade gödslingar?

Det som är praktiskt relevant är gödsling två-fyra gånger med ca 150 kg N/ha. Ett sådant pro-
gram har inte studerats med avseende på ytvatten. Däremot finns ett par undersökningar där
man en tid (6-12 år) efter avslutad gödsling gått in med studier av markvattenkemin. Vid
praktiskt relevanta doseringar har inga påvisbara effekter erhållits på pH och nitrat.

Strax före avverkning, sex år efter senaste gödsling, fanns i ett försök med AN på en karg
tallståndort i Härjedalen endast påvisbara effekter i form av högre nitrathalt vid mycket höga
givor (3x600), motsvarande tolv normala gödslingar (Nohrstedt, 1990a). Under de sex första
åren efter avverkningen erhölls dock effekter i form av förhöjd nitrathalt och lägre pH även
vid något lägre givor (Ring, 1995a). En gräns för effekt verkar, subjektivt bedömt, gå vid en
totalt tillförd kvävemängd om ca 700-1000 kg N/ha. I relation till de stora kvävemängder som
tidigare tillförts var det beräknade kväveläckaget relativt litet. För den giva som fått mest,
1800 kg N/ha, uppskattades kväveläckaget under de fem första hyggesåren till 37 kg N/ha, det
vill säga ca 7 kg N/ha och år (Ring, 1995b). Detta är dock en hög siffra vad gäller läckage från
hygge på skogsmark.

I ett gammalt doseringsförsök med urea på en bördig granståndort i Värmland har nyligen en
liknande undersökning initierats av SkogForsk. Där har under 20 år fyra gödslingar skett med
olika doser i intervallet 120-600 kg N/ha och tillfälle. Maximalt har således 4x600=2400 kg
N/ha tillförts. Undertryckslysimetrar sattes ut på 50 cm djup hösten 1994 och en första prov-
tagning gjordes strax före vintern. Detta var då ca 12 år efter den senaste gödslingen. Vid
denna provtagning syntes ingen bestående effekt av de tidigare gödslingarna på markvattnets
pH och nitratkvävehalt. Nitratkvävehaltema var för samtliga försöksled mycket låga, <40 ug/1
(Eva Ring, SkogForsk, muntl. medd.). Inte heller vid tre provtagningar under 1995 (maj, juli
och augusti) erhölls någon tydlig förhöjning av nitratkvävehalten p.g.a. de tidigare gödsling-
arna. Halterna var genomgående <25 ug/1.

På en bördig granståndort i Blekinge (Farabol) gödslades det tre gånger (1976, 1980 och
1985) med 200 kg N i form av urea per gång, det vill säga totalt 600 kg N/ha. Beståndet
avverkades på vårvintern 1992. Markvattenkvaliteten har därefter följts. En hyggeseffekt i
form av förhöjda nitrat- och ammoniumhalter observerades redan följande höst. Under de två
första hyggesåren påverkade den tidigare gödslingen med urea inte markvattnets kvalitet
(Ring, 1994; Bergholm, 1995). Preliminära data för det tredje hyggesåret antyder dock en viss
förhöjning av nitrathalterna, men endast för två av de tre upprepningarna (Eva Ring,
SkogForsk, muntl. medd.).

Av intresse i detta sammanhang kan också vara resultat från de näringsoptimeringsförsök som
drivs av Lantbruksuniversitetet. Stråsan är ett sådant och det ligger några mil NO Falun. Där
började man gödsla redan 1967.1 denna typ av försök gödslar man årligen, till skillnad från
det praktiska skogsbruket där man idag gödslar med intervall om 8-10 år. I Stråsan har
markvattenstudier (50 cm djup) gjorts för ett par försöksled: NI - årlig giva 30-60 kg N/ha,
total giva t.o.m. 1985 = 730 kg N/ha; N2 - årlig giva 60-120 kg N/ha, total giva t.o.m. 1985 =
1460 kg N/ha (Berdén m. fl., 1994). Markvattenprovtagningarna inleddes 1986-87.
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Först studerades fyra år med träden kvar, varefter det skedde en avverkning, som följdes av
mätningar under de två följande hyggesåren. Före avverkningen hade N2-ledet tydligt
förhöjda halter av flertalet jonslag, bland annat kalcium, magnesium, aluminium och nitrat.
För NI-ledet uppvisade nämnda joner ingen förhöjning, däremot fanns en viss sådan för
natrium, sulfat och klorid. Både NI- och N2-ledet hade lägre pH-värde än kontrollen,
skillnaden var ca 0,5 resp. 1,0 enheter. Kontrollens pH-värde varierade mellan 5,3 och 6.
Skillnaderna mellan kväveleden och kontrollen förändrades efter avverkningen jämfört med
före. Vissa skillnader, t.ex för natrium, sulfat och klorid blev mindre eller försvann, med andra
förstärktes, till exempel för aluminium och nitrat. N2-ledet hade nu en Al-halt på ca 4,5 mg/l
och en nitratkvävehalt på ca 15 mg/l. Efter avverkningen hade även NI-ledet högre halter av
aluminium och nitrat än kontrollen (1 resp. 3 mg/l).

Skillnaderna i utlakad mängd påverkades i avsevärt mindre utsträckning än koncentrationerna,
beroende på att gödslingarna påverkat den avrunna vattenmängden under perioden före
avverkningen. Kvävegödslingarna orsakade en högre tillväxt som i sin tur via en större krona
ökade evapotranspirationen och minskade avrinningen. Utlakningen av baskatjoner skilj de sig
inte tydligt mellan försöksleden. De enda tydliga effekterna var för nitrat, aluminium och
vätejoner. Det andra hyggesåret var nitratkväveutlakningen 7 kg/ha för NI och 33 kg N/ha för
N2. Kontrollen hade samtidigt en utlakning på ett kilo.

2.7 Gödslingens betydelse för skogens kvävebudget

Sammanfattande bedömning
Svensk skogsmark har i regel en positiv kvävebudget sett över en skogsgeneration. Skogs-
gödsling gör budgeten mer positiv på grund av att merparten av gödselkvävet stannar på
ståndorten. Inom norra delen av STORAs markinnehav kan ett helträdsuttag vid
slutavverkning eller en hyggesbränning göra kvävebudgeten negativ. För balans krävs en till
två gödslingar. I södra delen blir balansen något positiv efter en helträdsavverkning, men
negativ efter en hyggesbränning. I den södra delen krävs en gödsling för att få balans vid
bränning. Omfattande kväveförluster från friska och torra marker har troligen skett tidigare
genom skogsbränder, vilka därigenom blivit "degenererade". Dessa markers förråd av humus
kan sannolikt återställas genom försiktig gödsling.

Nästan all fastmark med sluten skog i Sverige har sannolikt en positiv kvävebalans, det vill
säga inflödet av kväve är större än utflödet (Nohrstedt, 1993). Direkt efter istiden räknar man
med att markens kväveförråd var mycket lågt. Därefter har marken haft en positiv balans
eftersom ett stort kväveförråd byggts upp. Skillnaden i balansen Ökar ju längre mot söder i
landet man befinner sig på grund av att nedfallet ökar. Balansen är positiv även om hygges-
fasens utlakning och bortförseln med skördat virke beaktas såsom förekommande åtgärder i
ett konventionellt skogsbruk. Skogsgödsling gör kvävebalansen mer positiv. Balansen kan på-
verkas kraftigt negativt av dels helträdsuttag, dels skogsbrand eller hyggesbränning. Vid
bränning oxideras organiskt kväve till oxider vilka avgår till atmosfären och sprids ut i
lufthavet.

Nedan har i två tabeller en kvävebudget, sett över en skogsgeneration, upprättats, en för norra
och en för södra delen av STORAs markinnehav.
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För norra delen av STORAs markinnehav (Svegs förvaltning) ansätts en kvävedeposition om
3 kg/ha och år och för södra delen (Ludvika förvaltning) 8 kg. I båda fallen har en skog av
medelbonitet inom för gödsling aktuellt ståndortsintervall använts som utgångspunkt. Denna
medelbonitet är 3,5 m3sk ha"1 år1 för Svegs förvaltning och 5,0 för Ludvika förvaltning
(Mats Hansson, STORA, muntl. medd.). Omloppstiderna är 105 respektive 90 år.

I båda tabellerna effekterna på kvävebalansen av några olika skogsskötselalternativ beräknats:
1/ konventionell skötsel utan gödsling, 2/ d:o + normal gödsling, 3/ d:o + normal gödsling +
helträdsuttag vid slutawerkning, och 4/ d:o + normal gödsling + hyggesbränning.
Beräkningarna har utgått i från en basbudget upprättad av Nohrstedt (1993) för en lokal av
medelbonitet (5 m3sk ha"1 år1). När det gäller kväveuttag i form av biomassa har för den
norra delen gjorts en nedräkning med ca 20 % utifrån basbudgeten. En rimlighetskontroll och
viss justering gjordes mot empiriskt uppmätta uttagsdata presenterade av Björkroth & Rosén
(1977). Bakgrundsläckaget av kväve har i norra delen satts till 1 kg/ha och år och i södra
delen till 1,5 kg/ha och år.

Hur mycket kväve som tas bort vid helträdsutttag är relativt väl känt. Effekter på kväve-
dynamiken av hyggesbränning är dock mindre väl kända. För att kunna upprätta en kväve-
budget för ett skötselalternativ med hyggesbränning har ett antal antaganden gjorts vilka
redovisas nedan.

Antagande om effekter av hyggesbränning

Halva kväveförrådet i hyggesriset brinner upp. Storleken på hyggesrisets kväveförråd är
detsamma som den mängd som anges som uttag i alternativet med helträdsskörd.

Kväveförlusten från förna+humus är på den nordliga lokalen (Svegs förvaltning) av samma
storleksordning som Skoklefald (1972) fann. För den sydliga lokalen (Ludvika förvaltning)
görs en uppräkning med 50 %.

Hela kväveförrådet i fältskiktet brinner upp. Fältskiktets kväveförråd antas för 10 kg/ha på
den nordliga lokalen och 15 kg/ha på den sydliga. Data från ett försöksområde i Hälsingland
(Rosén, 1982) och ett i Härjedalen (Nohrstedt, 1990a).

Halva kväveförrådet i bottenskiktet brinner upp. Data från ett försöksområde i Härjedalen
(Nohrstedt, 1990a) används för den nordliga lokalen. För den sydliga görs en uppräkning med
50 %.

Kvävefixeringen ökar på hygget på grund av den pH-höjning som hyggesbranden ger.
Höjningen av pH antas vara enligt Skoklefald (1972), och effekten av pH på kvävefixeringen
enligt Nohrstedt (1985).

Utlakningen från det brända hygget antas öka något på grund av den pH-höjning som erhålls
(5 kg).
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Tabell 12 Kvävebalans i en skog av medelbonitet inom STORAs förvaltning i Sveg (3,5 m3sk
har1 år1) sett över omloppstiden (105 år) och vid varierande skötselprogram
(sorten är kg N/ha). Nedfallet är 3 kg N/ha och år.

Flöden

Inflöde av
kväve:
Deposition
Kvävefixering
Gödsling
Summa in:

Utflöde av
kväve:
Bränning
hyggesris
Bränning forna
och humus
Bränning
fältskikt
Bränning
bottenskikt
Utlakning hygge
Utlakning
bestånd
Uttag stam+bark
vid
gallringar
Uttag stam+bark
vid
slutawerkning
Uttag
grenar+barr vid
slutawerkning
Denitrifikation
Summa ut:

Balans totalt:
Balans/år:

Konventionell
skötsel

315
53
0

368

0

0

0

0

30
105

80

80

0

0
295

+73
+0,7

Med tre
gödslingar
(380 kg N/ha)

315
38

380
733

0

0

0

0

30
135

80

100

0

0
345

+388
+3,7

Med tre
gödslingar och
helträds-
awerkning

315
38

380
733

0

0

0

0

30
135

80

100

180

0
525

+208
+2,0

Med tre
gödslingar och
hygges-
bränning

315
53

380
748

90

165

10

50

35
135

80

100

0

0
665

+83
+0,8
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Tabell 13 Kvävebalans i en skog av medelbonitet inom STORAs Ludvika-förvaltning (5,0
m*sk ha~l år1) sett över omloppstiden (90 år) och vid varierande skötselprogram
(sorten är kg N/ha). Nedfallet är 8 kg N/ha och år.

Flöden

Inflöde av
kväve:
Deposition
Kvävefixering
Gödsling
Summa in:

Utflöde av
kväve:
Bränning
hyggesris
Bränning förna
och humus
Bränning
fältskikt
Bränning
bottenskikt
Utlakning hygge
Utlakning
bestånd
Uttag stam+bark
vid
gallringar
Uttag stam+bark
vid
slutawerkning
Uttag
grenar+barr vid
slutawerkning
Denitrifikation
Summa ut:

Balans totalt:
Balans/år:

Konventionell
skötsel

720
45
0

765

0

0

0

0

40
135

110

110

0

0
395

+370
+4,1

Med två
gödslingar
(280 kg N/ha)

720
35

280
1035

0

0

0

0

40
155

110

125

0

0
430

+605
+6,7

Med två
gödslingar och
helträds-
avverkning

720
35

280
1035

0

0

0

0

40
155

110

125

250

0
680

+355
+3,9

Med två
gödslingar och
hygges-
bränning

720
45
280
1045

125

250

15

75

45
155

110

125

0

0
900

+145
+1,6
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För båda alternativen vad gäller geografiskt läge och depositionsnivå ger den konventionella
skötseln en positiv kvävebalans, +0,7 resp. +4,1 kg N/ha och år. Det analyserade gödslings-
programmet medför att balansen ökar med ca 3 kg/ha och år. Helträdsuttag och
hyggesbränning ger båda relativt stora kväveförluster, 200-500 kg N/ha, mest för bränning. På
det norra markinnehavet ger både helträdsawerkning och hyggesbränning en negativ
kvävebalans (-0,8 resp. -2,4 kg/ha och år) om dessa åtgärder inle kombineras med gödsling.
På det södra markinnehavet ger utan gödsling en helträdsawerkning en positiv balans (+1,3
kg/ha och år), medan en hyggesbränning ger en negativ balans (-1,1 kg/ha och år). Om någon
av dessa åtgärder kombineras med gödslingsprogrammet så blir kvävebalansen på det norra
markinnehavet strax över kvävebalansen för konventionell skötsel. För södra delen av mark-
innehavet blir kvävebalansen något mindre (helträdsawerkning) eller tydligt mindre
(bränning) positiv än för konventionell skötsel.

Innan människan fick resurser att upptäcka och släcka skogsbranden var den en frekvent
företeelse på torra och friska marker. Brandfrekvensen har varierat mycket, men en till två
gånger per skogsgeneration var vanligt (Zackrisson, 1977; Engelmark, 1987). Relativt stora
arealer skogsmark, främst i Norrlands inland, har idag en bördighet som är lägre på grund av
tidigare bränder än vad ståndorten i övrigt medger. Orsaken är att organiskt material och
därmed kväve gått upp i rök. Kväveförlusterna från en skogsbrand kan antas vara i samma
storleksordning som för en hyggesbränning, åtminstone om både träd och mark brinner. Det
skulle innebära en genomsnittlig förlust om flera kg kväve per hektar och år. Kvävegödsling
kan kompensera för dessa tidigare förluster. Genom försiktig kvävegödsling kan de brand-
degenerarde markernas humusförråd sannolikt återställas på sikt om man får till stånd en ökad
skogstillväxt och därmed en ökad förnaproduktion.

2.8 Gödsling ur markförsurningssynpunkt

Sammanfattande bedömning
Kvävegödsling med KAS, i en praktiskt relevant omfattning, påverkar i viss utsträckning
markens syra-bas status. Markens pH ökar något i humus och minskar svagt i den övre delen
av mineraljorden. Kalkinnehållet i KAS leder till att markens förråd av utbytbara baskatjoner
ökar. Markens totala aciditet ökar något under en tid efter gödsling, i huvudsak på grund av att
humustäcket blir mäktigare. Denna ökade aciditet kommer sannolikt att neutraliseras sett över
en längre tid på grund av fortsatt vittring av den kalk som KAS innehåller och på grund av
ökad mineralisering. Tydliga, bestående negativa effekter på markens syra-bas status upp-
kommer om gödslingen görs för kraftig, så att nitratbildning uppkommer. Vår bedömning är
att hygget är den kritiska perioden för uppkomst av nitratbildning och att en gräns går vid en
total tillförsel om 700-1000 kg kväve per hektar inom STORAs verksamhetsområde.

I MKBn:s Del 1 (avsnitt 4.1.1) (Nohrstedt & Westling, 1995) har en noggrann genomgång
gjorts vad gäller erfarenheterna från olika gödslingsförsök. Denna genomgång säger att
effekterna på pH är små (någon enstaka tiondels pH-enhet) vid praktiskt relevanta
gödslingsregimer. En svag höjning noteras i humusen och en svag sänkning i mineraljordens
övre del. Markens innehåll av vätejoner ökar dock i viss utsträckning efter gödsling beroende i
huvudsak på att humusförrådet ökar i mängd. Efter en engångsgödsling ökar sålunda markens
totala aciditet med ca 1,5 kekv. per ha. Markens förråd av utbytbara baskatjoner ökar tydligt
vid gödsling med KAS, men tenderar att öka även om AN används.
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Man kan fundera över om den ökning av markens aciditet som iakttagits är bestående. Detta
beror på flera faktorer. En aspekt är hur stor andel av den vid gödslingen tillförda dolomit-
kalken som ligger kvar ovittrad med oförbrukad buffringspotential vid det tillfälle när de
utförda markstudierna blev gjorda. I den undersökning som Nohrstedt (1992a) rapporterade
om utgjorde ökningen i utbytbar mängd baskatjoner endast 25 % av tillförd mängd. Den
resterande delen (75 %) motsvarar en neutralisationspotential på 1,6 kekv. och
gödslingstillfalle, givetvis antaget att denna kalkmängd finns kvar ovittrad och inte redan
lakats ut. Denna siffra (1,6 kekv.) kan jämföras med ökningen av markens syramängd på ca
1,5 kekv. per ha. De tar i stort ut varandra. Finns det då skäl att tro att den angivna mängden
ligger kvar huvudsakligen ovittrad? Markvattenstudier som utförts efter gödsling med en låg
kalkgiva (Nohrstedt, 1992b) ger stöd för den tanken. På ett par lokaler, en i Bohuslän och en i
Hälsingland, studerades markvattnet på 50 cm djup i under 3-5 år efter en engångsgödsling
med 1 ton kalk per ha. Kalken var en blandning av krossad kalksten och krossad dolomit.
Under den studerade perioden påverkades inte markvattnets innehåll av kalcium och
magnesium. Andra försöksled prövades också, dels bara kväve som ammoniumnitrat, dels
kväve och kalk i kombination. När kväve tillfördes ökade tillfälligt (knappt ett år)
markvattnets innehåll av kalcium och magnesium. När kväve och kalk tillfördes erhölls exakt
samma förändring som när endast kväve tillfördes. Detta betyder att kvävegödslingen ger en
merutlakning från markens utbytbara förråd av kalcium och magnesium. Under perioden
erhölls därutöver inget tillskott från kalkens innehåll av dessa två ämnen. Således finns det
skäl att anta att den rest på 75 % som antyddes ovan verkligen i huvudsak fanns kvar ovittrad
och utgör en framtida buffertpotential. En del av denna rest kan dock ha tagits upp av träden
och finnas lagrad i biomassan (se nedan).

Till detta kommer att mineralisering leder till förbrukning av vätejoner. Den större mängden
acititet efter gödsling som ligger i humustäcket har byggts upp via assimilation av näring och
därmed förknippad bildning av organiskt material som barr och ved. Delar av detta material
har levererats till marken i form av förna. När detta material bryts ner förbrukas lika mycket
aciditet som bildats vid dess uppbyggnad.

Den helt avgörande faktorn för eventuella resteffekter på markens innehåll av aciditet är högst
sannolikt huruvida nitratbildningen stimuleras i bestånds- och hyggesfas. Om nitratbildningen
stimuleras kraftigt kan mycket stora effekter erhållas på markens pH och innehåll av aciditet.
Förutsättningarna för detta har redan behandlats ovan under avsnitt 2.6.

En annan fråga som rests är om den påverkan på markens syra-bas status (pH, utbytbara
baskatjoner) som uppmätts en tid efter gödsling, oftast när träden ännu finns kvar, hamnar i
en mer ogynnsam dager i och med att träden avverkas och genom att de innehåller
baskatjoner. Så är inte fallet. Den ökning av tillväxt och upptag av baskatjoner som
kvävegödslingen ger har ebbat ut när det är dags för avverkning. I detta läge blir nu inte
marken mer sur eller förlorar mer baskatjoner på grund av den ökade tillväxten som den
tidigare utförda kvävegödslingen åstadkommit. Effekten kan efter avverkningen endast gå i
motsatt riktning, det vill säga motverka försurningen (om inte nitratbildningen blir kraftig, se
ovan). Studier av näringsoptimeringsförsöket Stråsan har verifierat att gödslade träds
biomassa innehåller mer baskatjoner än ogödslade (Eriksson m. fl., 1994). Beroende på
skördemetod återlevereras olika mycket näring bundet i trädbiomassa till marken, avsevärt
mer vid konventionell avverkning än vid helträdsawerkning.
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Eftersom mark som KAS-gödslats håller mer utbytbara baskatjoner redan före avverkningen
än ogödslad mark, så kommer den positiva effekten att bli än mer uttalad efter avverkningen
vid konventionell skörd på grund av de baskatjoner som finns i grenar, kvistar och barr. Vid
helträdsskörd så faller merparten (ca 2/3) av denna ytterligare positiva .effekt bort.

2.9 Gödsling och växthusgaser

Sammanfattande bedömning
Skogsgödsling kan påverka omsättningen av växthusgaserna koldioxid, metan och lustgas.
Fixeringen av koldioxid i bestånd och mark ökar på grund av gödsling. Den ökade fixeringen i
mark motsvarar under en tioårsperiod storleksmässigt ca 10 % av den koldioxidfixering som
för närvarande sker i STORAs skogar på grund av att avverkningen ej når upp till tillväxten.
Den ökade fixeringen p.g.a. ökad tillväxt efter gödsling anses ej ge någon nettofixering av
koldioxid eftersom den förväntade tillväxten tas ut i andra bestånd. Gödsling leder sannolikt
till en viss minskning av markens metanoxidation och en ökning av lustgasemissionen. Denna
påverkan motverkar "växthusmässigt" den positiva effekten av gödsling på koldioxid-
omsättningen. En effekt på metanoxidationen av gödslingen bedöms endast kunna förbruka
någon enstaka procent av koldioxideffekten. Effekten av gödsling på lustgasemissionen är
mycket osäker. En beräkning antyder att en ökad lustgasemission inte kan förbruka mer än
någon enstaka tiondel av koldioxideffekten.

De viktigaste av människan påverkade växthusgaserna är koldioxid, metan, lustgas
(dikväveoxid) och freoner. Skogsmarkens omsättningen av de tre första kan påverkas av
skogsgödsling.

Koldioxid

För koldioxid leder skogsgödsling till en långvarigt ökad fastläggning om ca 0,73 ton kol per
ha och år. Hälften av detta är stamved och hälften organiskt material i marken (0,34 resp. 0,39
ton kol per ha och år). Ytterligare något är sannolikt lagrat i grenar, men bra data saknas. I
nedanstående räkneexempel kommer endast den ökade fastläggningen av kol i mark att
betraktas som en pluspost ur växthusgassynpunkt eftersom STORA normalt redan i förtid tar
ut den förväntade tillväxtökningen i något annat bestånd än det gödslade. STORAs egna
skogar växer för närvarande (1994) med 5,93 milj. m^sk per år. Avverkningen ligger på 4,87
milj. m-̂ sk per år. Skillnaden är således 1,06 milj. m^sk per år. Detta motsvara en årlig
kolfixering på 0,24 milj. ton kol (antaget densitet 0,45 ton/m^sk och 50 % kol). För Sverige
som helhet beräknas en årlig fixering om ca 9 milj. ton kol som ett medeltal för perioden
1975-85 (Eriksson, 1991).

STORAs aktuella årliga gödslingsareal är 12.000 ha. Den årliga kolfixeringen i marken på
grund av gödslingen blir för denna areal 4.680 ton (12.000 ha x 0,39 ton/ha = 4.680 ton),
vilket motsvarar 2 % av den mängd kol som för närvarande årligen fixeras i STORAs skogar
på grund av att tillväxten är större än avverkningen. Om man istället räknar för en tioårsperiod
och antar att 12.000 nya hektar gödslas varje år så blir den kumulerade kolfixeringen under
perioden 257.400 ton. Detta motsvarar 11 % av den kolfixering som kan beräknas för
tioårsperioden på grund av att tillväxten är större än avverkningen (100x(0,26 milj. ton /10 x
0,24 milj. ton)=ll%).
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Metan

Metan bildas i syrefattiga miljöer såsom torvmarker och sjösediment. Skoglig fastmark
oxiderar metan i viss utsträckning, som mest ca 0,3 milj. ton per år eller 10 % av den mängd
som bildas (Svensson m. fl., 1991). Om vi antar att STORAs mark är jämförbar med landets
skogsmark i övrigt så skulle metanoxidationen på STORAs mark kunna vara ca 0,02 milj. ton,
vilket är detsamma som 20.000 ton. Per hektar av STORAs produktiva skogsmark är detta ca
13 kg. Nordamerikanska studier har visat att intensiv gödsling reducerar markens
metanoxidation (Steudler m. fl., 1989). Effektens storlek och varaktighet vid för svenska
förhållanden normala gödslingsregimer är ej studerade. Om vi antar att en normal
skogsgödsling ger den 30 %-iga reduktion av metanoxidationen som Steudler m. fl. (1989)
fann och att reduktionen endast är verksam under det första året så skulle metanoxidationen
minska med 47 ton (0,3 x 13kg/ha x 12.000 ha = 46.800 kg), vilket är 0,2 % av den totala
mängden som uppskattningsvis oxideras på STORAs produktiva skogsmark under ett år.

De olika växthusgaserna är olika effektiva absorbenter av värmestrålning (Rodhe m. fl.,
1991). Sålunda anges att metan är ca 20 ggr effektivare än koldioxid. Den möjliga årliga
minskningen av metanoxidationen på 47 ton skulle då motsvara 940 ton koldioxid (20 x 47 =
940) eller 256 ton kol (12 / 44 x 940 = 256), i växthuseffekt. Därmed reduceras den årligen
ökade kolfixeringen på grund av gödslingen effektmässigt med 5,5 % (100x(256 / 4.680) =
5,5 %). Om vi därtill tar hänsyn till att kolfixeringen på grund av gödslingen varar över hela
tioårsperioden, men minskningen i metanoxidation endast har ett års varaktighet, så förbrukar
den minskade metanoxidationen "växthusmässigt" endast 1 % av den ökade kolfixeringen
(100x(10x256 /257.400) = 0,99 %).

Lustgas

Lustgas, eller dikväveoxid, är ytterligare en växthusgas vars omsättning kan påverkas av
skogsgödsling med kväve. Lustgas bildas företrädesvis vid denitrifikation, men till viss del
även vid nitrifikation. Mätningar i svenska försök med praktiskt relevant gödsling på
hydrologiska inströmningsområden har inte registrerat någon ökad lustgasbildning. En
nordamerikansk studie, utförd i en tallskog i Florida efter fem år med en årlig kvävegiva på
180 kg/ha i form av urea, fann dock en tydlig ökning av lustgasbildningen (Castro m. fl.,
1994). En avgörande skillnad jämfört med praktisk gödsling i STORAs regi är att man i det
aktuella försöket gödslade fyra gånger per år under fem år i rad. Dessutom angavs lokalen ha
en hög och kraftigt fluktuerande grundvattenyta, vilket kan antas gynna lustgasbildningen.
Klimatet är också helt annorlunda. Sammanfattningsvis saknas det för närvarande direkta
mätresultat som kan ligga till grund för ett påstående att lustgasavgången påverkas av
skogsgödsling.

Det finns dock en del indirekta observationer som kan innebära att det kan ske en viss
denitrifikation av nitrat som lakats ut från inströmningsområden till mättade utströmnings-
områden. I de senare råder förhållanden som kan vara gynnsamma för denitrifikation, om
nitrat kommer dit. Det är gott om organiskt kol och det råder på grund av den höga
vattenhalten en brist på syre.
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De indirekta observationerna som talar för en viss denitrifikation i mättade
utströmningsområden är: 1/ studier i mark och bestånd med hjälp av isotopmärkt gödselmedel
har visat att ca 30 % av tillfört kväve fattas (Melin, 1984), och 2/ studier i avrinningsområden
tyder på att i normalfallet endast som mest ca 5 % av tillförd mängd lakas ut (Grip. 1982:
Nohrstedt, 1986). Detta innebär att ca 25 % av gödselgivan ej återfunnits, det vill säga ca 40
kg per ha. Denna kan ha fastlagts i djupare marklager eller denitrifierats i
utströmningsområden.

Låt oss anta som "värsta fall" att allt detta saknade kväve denitrifierats och avgått som lustgas
till atmosfären under året efter gödsling. Den angivna kvävemängden, 40 kg, motsvarar 62,9
kg lustgas ((44 / 28) x 40 = 62,9). Med en gödslingasareal på 12.000 ha blir det 755 ton
lustgas (12.000 ha x 62,9 kg/ha = 754.800 kg). Lustgas är ca 290 ggr effektivare än koldioxid
på att absorbera värmestrålning (Rodhe m. fl., 1991). De 755 tonnen lustgas skulle då i
växthushänseende motsvara 219 tusen ton koldioxid (755 x 290 = 218.950) eller 60 tusen ton
kol ((12 / 44) x 219 = 60). Detta är 12,8 ggr mer än den ökade kolfixeringen i mark som
gödslingen ger per år (60.000 / 4.680 = 12,8). Om vi istället räknar på tioårsperioden blir det
2,3 ggr mer ((10x60) / 257 = 2,33).

Om vi istället antar att hälften denitrifieras, det vill säga 20 kg/ha, och att hälften av detta
avgår som lustgas, det vill säga 10 kg/ha, och den andra hälften som kvävgas, då motsvarar
lustgasen 15 tusen ton kol. Detta är 3,2 ggr mer än den ökade årliga kolfixeringen på grund av
gödslingen. Om man istället räknar på tioårsperioden motsvarar denna nivå på
lustgasbildningen drygt hälften av den ökade kolfixeringens växthuseffekt ((10x15) / 257 =
0,58).

Brytpunkten, då ökad avgång av lustgas växthusmässigt är lika med den ökade koldioxid-
fixeringen på grund av gödslingen, ligger vid en kväveförlust på 3,13 kg N/ha gödslad yta i
form av lustgas. Denna kvävemängd motsvara 2,2 % av den gödselgiva som STORA arbetar
med. Denna beräkning gäller för gödslingsåret. Om vi istället tar hänsyn till kolfixeringens
mer långvariga effekt och räknar på tioårsperioden, då måste kväveavgången i form av lustgas
vara 17,3 kg N/ha gödslad yta för att balansera den ökade koldioxidfixeringen. Detta är hela
12 % av givan.

Mättade utströmningsområden upptar som mest 10-35 % av skogsbeklädda avrinnings-
områden enligt Grip & Rodhe (1985). Denna andel upptas i samband med högvattenföring.
Under torrare perioder kan andelen vara endast någon enstaka procent. Skogsgödslingen sker
på försommaren efter det att högvattenföringen ebbat ut. Kväveläckaget kan dock vara
utdraget under 1-2 år efter gödsling. Därför kan det i detta sammanhang (beräkning av
lustgasavgång) vara skäl att anta ett årsgenomsnitt vad gäller vilken andel av ett gödslat
avrinningsområde som utgörs av mättade utströmningsområden. Vi antar i denna beräkning
att andelen mättade utströmningsområden är 5 %, det vill säga en tjugondel av ett avrinnings-
område. Vi antar vidare att 50 % av hela avrinningsområdet gödslats. Den på årsbasis
beräknade "brytpunkten" (för ökad lustgasavgång vägd mot ökad koldioxidfixering) var 3,13
kg N/ha som lustgas. Denna mängd utlakat nitratkväve per ha skall då denitrifieras till lustgas
på en 10 ggr mindre yta (5 % mot 50 %), vilket innebär en denitrifikation per ha
utströmningsområde om 30 kg N per ha och år. Om vi istället gör beräkningen för den
"brytpunkt" som avser tioårsperioden blir den nödvändiga lustgasbildningen drygt 170 kg N
per ha utströmningsområde och år.
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Det är mycket ont om mätningar vad gäller denitrifikation från skoglig våtmark. Ett par
studier har gjorts i Danmark och Sydsverige. Struwe & Kjöller (1990) angav ett värde på 5 kg
N/ha och år för en dansk alsumpskog. Drygt 30 % utgjordes av lustgaskväve. Vid experi-
mentell tillsats av nitrat ökade denitrifikationen till 26 kg/ha och lustgasandelen till 60 %. I en
annan sumpskog som dominerades av ask var denitrifikationen 3 kg N/ha och år (Struwe &
Kjöller, 1989). I detta fall var andelen lustgaskväve endast 10 %. När nitrat tillsattes ökade
denitrifikationen även i detta fall till 26 kg N/ha, men nitratandelen var nu hela 90 %.
Leonardsson (1993) rapporterar om studier från tre blandskogskärr i Halland. Han skattade
grovt den årliga denitrifikationen till ca 15 kg N/ha. Vid nitrattillsats ökade denitrifikationen
4-10 ggr (enstaka mätningar). Andelen lustgas angavs inte.

De refererade studierna visar att sumpskogar har en förmåga till denitrifikation och lustgas-
emission. De har också en potential att öka denitrifikationen och lustgasemissionen vid
ytterligare nitratbelastning. De sumpskogar som studerats avviker dock i viss mån från de
utströmningsområden på STORAs marker som kan utsättas för tillrinnande gödslingsnitrat.
De danska och halländska studieobjekten är sannolikt kontinuerligt utsatta för en högre
nitratbelastning än på STORAs marker. Därför finns förutsättningar för en hög och jämn
population av denitrifierare. Trots detta når de danska och halländska lokalerna inte upp till de
30 kg N/ha och år som representerar "brytpunkten" beräknad för ett år i vårt resonemang.
Dessutom är lustgas inte mer än en del av slutprodukten för denitrifikationen. Det förefaller
därför rimligt att anta att lustgasavgången från utströmningsområden inte på långt när kan nå
upp till "brytpunkten", speciellt om man betraktar tioårsperioden i sin helhet. Det betyder att
lustgasavgången "växthusmässigt" sannolikt inte kan förbruka hela den positiva effekten av
den ökade koldioxidfixeringen som skogsgödslingen ger. Exakt hur stor andel som faktiskt
förbrukas är dock inte möjligt att ange, men troligtvis rör det sig högst om några få tiondelar.

Hur mycket skulle gödslingen kunna tänkas påverka lustgasavgången från STORAs marker?
Vi antar att 0,5 kg N/ha och år (jmf. Robertsson, 1991) avges som lustgas från all produktiv
skogsmark (1,57 milj. ha). Detta blir då totalt 785 ton N. Om hela den mängd gödselkväve
som "saknas", det vill säga ca 40 kg N/ha skulle ha denitrifierats skulle det motsvara 480 ton
N (40 kg N/ha x 12.000 ha), det vill säga drygt hälften av den beräknade naturliga avgången
(61 %). Denna stora lustgasbildning är dock orimlig, vilket visats ovan. En mer rimlig nivå
torde vara att högst ett par kilo av det tillföra gödselkvävet avgår som lustgaskväve från
utströmningsområden. Då erhålls en ökad avgång på 24 ton (2 kg/ha x 12.000 ha), vilket är ca
3 % av den naturliga emissionen.
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2.10 Gödsling, rödlistade arter och biologisk mångfald

Sammanfattande bedömning
Typisk gödslingsmark härbärgerar sannolikt få rödlistade växter, <30 enligt vår bedömning,
varav flertalet är saprofytiska storsvampar. Gödslingens eventuella effekt på de rödlistade
arterna är icke känd. Avgränsningar bör tillsvidare göras om tilltänkta gödslingsbestånd
härbärgerar sådana arter.

Gödsling i praktiskt relevanta nivåer ger en förändring av enskilda växters kvantitet. Denna
förändring synes för de flesta växtarter vara av övergående karaktär (<6-10 år), möjligtvis
med längre återhämtningstid för lavar. Sådan gödsling förändrar inte antalet växtarter och
leder ej heller till artutbyte (utslagning eller kolonisering).

När det gäller gödslingens effekt på mångfalden av djur finns relativt mindre forskning
gjord än för växter. För markfaunan verkar praktiskt relevant gödsling ha en mycket liten och
övergående påverkan. För rödlistade ryggradslösa djur och ryggradsdjur anges inte
skogsgödsling som hotfaktor.

Vår bedömning är att STORAs aktuella gödslingsprogram inte kan anses vara ett hot mot
den biologiska mångfalden. Detta förutsätter dock att våra åtgärdsförslag under punkt 5 nedan
följs. I litteratur om skogens biologiska mångfald finns inte skogsgödsling angiven som
hotfaktor.

Rödlistade arter

Artdatabanken vid Lantbruksuniversitetet upprättar av och till listor över hotade växter och
djur i Sverige. Av dessa så kallade rödlistor framgår de enskilda arternas ekologiska krav,
aktuella utbredning och hotbild.

I detta sammanhang kan det vara intressant att veta vilka rödlistade arter som dels finns på
den typen av mark som är föremål för gödsling, dels vilka av dessa som eventuellt anses vara
hotade just på grund av gödslingsåtgärden. I landet finns ca 1500 rödlistade växter (Aronsson
m. fl., 1995). Ungefär hälften av dessa är skogslevande arter. De flesta av de skogslevande
arterna finns inom växtgruppen storsvampar. Vi har i den "röda listan" studerat de skogsle-
vande arternas ekologiska krav och geografiska utbredning. Vi hittar i listan ca 30 arter som vi
bedömer kunna förekomma på de typer av marker som är föremål för skogsgödsling med
kväve inom området där STORA är verksamt (se Appendix). Hälften av de ca 30 arterna är
storsvampar, resten fördelar sig lika på kärlväxter, mossor och lavar. Av storsvamparna är
merparten av de rödlistade storsvamparna som eventuellt kan finnas på gödslingsvärd mark
saprofyter (12 av 15). Saprofytiska svampar synes relativt okänsliga för kvävegödsling (se
nedan).

Skogsgödsling finns inte angiven som hotfaktor för en enda av de ca 700 skogsväxterna i
"röda listan" (Aronsson m. fl., 1995), det vill säga inte heller för de ca 30 arter som vi
bedömer eventuellt kan förekomma på mark som i övrigt lämpar sig för gödsling. Inte heller
för de ca 1000 rödlistade skogslevande evertebraterna (ryggradslösa djur) finns skogsgödsling
angiven som hotfaktor (Ehnström m. fl., 1993). Detta gäller även ryggradsdjuren (Åhlén &
Tjernberg, 1992).
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Flertalet rödlistade skogslevande ryggradsdjur finns i södra Sverige där gödsling inte sker. För
vissa av de rödlistade skogslevande arter som finns i Svealand och Norrland kan dock en
direkt eller indirekt påverkan av gödselmedel inte uteslutas. Groddjur kan till exempel utsättas
för oorganiskt kväve löst i vatten. Två groddjur på "röda listan" är gölgroda och stor vatten-
salamander. Gölgrodan finns endast längs delar av Upplandskusten. De gölar den lever i har
högt pH. I det fall gödselammonium rinner till dessa kan ammoniak eventuellt bildas i toxiska
nivåer. Den stora vattensalamandern förekommer i mindre utsträckning upp till södra
Norrlands kustland och kan också den eventuellt komma i kontakt med gödsling. Faunan kan
indirekt påverkas via sin föda. Många fåglar och fladdermöss lever av insekter, till exempel
fjädermyggor, vilka i sin tur också kan påverkas direkt eller indirekt (via vegetationsför-
ändringar) av gödsling. Påverkan på insektspopulationer kan sannolikt vara av både positiv
eller negativ betydelse. Den generella bristen på kunskap när det gäller gödslingens effekt på
den högre faunan hänger intimt samman med svårigheten att göra experimentella studier i fält.
Djurens hemområden är ofta av den storleken att effekten av en åtgärd svårligen låter sig
prövas.

Det faktum att skogsgödsling inte angivits som hotfaktor för rödlistade arter utesluter dock
inte att gödsling kan ha en negativ påverkan om en sådan art kommer i kontakt med gödsling.
För flertalet rödlistade arter saknas erfarenheter av hur de reagerar på gödsling. Men att inte
gödsling nämns tyder på att andra faktorer i förstone anses mer avgörande. Den främsta
enskilda hotfaktorn för rödlistade arter anses vara bristen på gamla träd och död ved
(Gustafsson m. fl., 1995). Många rödlistade arter förekommer dessutom företrädesvis på blöta
och/eller kalk- och näringsrika lokaler. Skogsgödsling sker i huvudsak av ej så gamla
"produktionsskogar" på friska marker av intermediär bonitet. Detta tyder på att konflikten
mellan skogsgödsling och skyddet av rödlistade arter borde vara av relativt begränsad
omfattning.

Biologisk mångfald

Artantalet är ett uttryck för den biologiska mångfalden. Antalet arter av kärlväxter och krypto-
gamer ingående i markvegetationen har analyserats i flera försök. Som redan nämnts i Del 1
av MKB:n (Nohrstedt & Westling, 1995) har dessa studier inte påvisat någon effekt, t.o.m. av
ganska höga doser upprepade vid flera tillfällen (Gerhardt & Kellner, 1986; Kellner, 1993a,b;
Nohrstedt, 1994, Nohlgren& Nohrstedt, 1995).

Vid flera upprepade givor, särskilt höga sådana, kan dock ett artutbyte ske trots att antalet
arter ej förändras (Kellner, 1993a,b). Vissa arter kan försvinna och andra komma till. Enskilda
arter som "försvunnit", det vill säga i försök vid inventering förekommit på ogödslade ytor
men ej på kraftigt gödslade ytor, är spindelblomster, fönsterlav, franslevermossa, revlummer
(Gerhardt & Kellner, 1986), husmossa, påskrislav, torsklav (Nohrstedt, 1994), norrlandslav
och sträv filtlav (Nohrstedt m. fl., 1988). För de tre sistnämnda arterna gav en engångs-
gödsling på 360 kg N/ha en långvarig effekt. Samtliga uppräknade arter är förhållandevis
vanliga arter. Arter eller släkten som "tillkommit", det vill säga i försök vid inventering
förekommit på gödslade ytor, men ej på ogödslade ytor, är hallon, mjölkört, kruståtel, gräs-
mossor, brännmossa, trumpetmossa, nickmossa och sidenmossor (Gerhardt & Kellner, 1986).
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En typ av biologisk mångfald är att det finns en variationsrikedom i form av biotoper. Man
kan tänka sig möjligheten att olika vegetationstyper skulle bli mer lika varandra efter
skogsgödsling. Detta skulle kunna bli fallet om gödsling medförde att samma växter gynnades
oavsett biotop. Ett exempel som ofta nämns är att gödsling ger grästyper. Kellner (1993c)
fann ingen sådan likriktning i en omfattande undersökning på tre lokaler i en gradient av
vegetationstyper. Nohlgren & Nohrstedt (1995) fann inte heller någon bestående effekt på
markvegetationstypen (dominerad av blåbär och lågörter) i ett försök med tidigare mycket
omfattande gödsling.

När det gäller svampar finns färre uppsatser än för kärlväxter och kryptogamer som beskriver
mångfaldsaspekten vad gäller arter. Engångsgödsling med 200 kg N i form av KAS eller urea
gav ingen tydlig effekt på antalet arter med fruktkroppar (Ohenoja, 1978). Wallander m. fl.
(1991) anger att ytor som gödslats med kväve i givorna 150-600 kg/ha uppvisade samma arter
med fruktkroppar som ogödslade ytor vid en inventering 14-16 år efter det att gödslingen
utfördes. Vid kontinuerlig årlig gödsling med kväve kan dock antalet arter som uppvisar
fruktkroppar kraftigt reduceras (Wästerlund, 1982; Wiklund, m. fl., 1995). Enligt studien av
Wiklund m. fl. (1995) låg reduktionen helt på mykorrhizasvampar. De saprofytiska arterna
påverkades inte. Arnebrant m. fl. (1990) fann inte heller någon effekt av kvävegödsling på
saprofytiska mikrosvampar vid praktiskt rimliga gödselgivor. Bland de fruktkroppsbildande
mykorrhizasvamparna hade i undersökningen av Wästerlund (1982) bland annat röd flug-
svamp, flera spindelskivlingar, örsopp och smörsopp "försvunnit" från de intensivgödslade
ytorna. Några nytillkommande mykorrhizaarter har inte rapporterats för kvävegödslade skog
(Wallander m. fl., 1991). Artbestämning av svampars mycel har tidigare inte varit möjlig.
Därför finns det för närvarande ingen direkt information att hämta om effekten av
kvävegödsling på mångfald av arter bestämd på "mycelnivå". Alldeles nyutvecklade metoder
har dock möjliggjort sådana studier i framtiden. En studie har dock undersökt hur
morfologiska "typer" av mykorrhizasvamp förändrats efter gödsling (Arnebrant, 1991). Hon
fann en viss förskjutning mellan typer ännu 13 år efter gödsling, men ingen typ hade
försvunnit. Tyvärr gjordes denna studie endast för en giva på 600 kg/ha, en nivå som saknar
praktisk relevans.

När det gäller hur skogsgödsling med kväve påverkar mångfalden hos faunan finns färre
studier att basera sig på än när det gäller växterna. De studier som ändock finns gjorda ger
dock vid handen att markfaunan knappast alls påverkas vid praktiskt relevant gödsling (se Del
1 av MKB:n; Nohrstedt & Westling, 1995). För den högre faunan finns mångfaldsaspekten
inte undersökt. Många högre djur anses gynnas av gödsling, men detta är inte systematiskt
undersökt (se Del 1). Dessutom gäller denna åsikt endast för det fall att markvegetationen mer
påtagligt ökar i frodighet, vilket inte inträffar vid den gödslingsregim som STORA avser sig
tillämpa.

Att bevara den biologiska mångfalden handlar i förstone om att skydda de delar av landskapet,
som härbärgerar flertalet rödlistade arter. Dessa så kallade nyckelbiotoper utgörs inom
STORAs område av skog med gamla träd och död ved, sumpskog, kalkrik mark, bäckraviner,
bergbranter m.m. I och med den satsning STORA nu gör på landskapsplanering med skydd av
nyckelbiotoper och avsättande av förstärkningszoner och spridningskorridorer förutsätts
mångfalden få ett mycket gott skydd.

43



Vi bedömer att skogsgödsling, i den omfattning som STORA planerar, har en mycket
marginell betydelse som hotfaktor för den biologisk mångfalden i skogen. I det avsnitt i SNVs
rapport "Biologisk mångfald" som behandlar skogslandskapet finns överhuvudtaget inte
skogsgödsling nämnd som en hotfaktor (Eriksson & Hedlund, 1993).. Andra faktorer bedöms
tydligen ha en helt överskuggande effekt. Som ovan visats kan dock vissa rödlistade arter
eventuellt finnas på gödslingsvärd mark. Om så är fallet bör hänsyn tas (se avsnitt 5.2 nedan).

3. Alternativ till gödslingsprogrammet

STORA gödslar dels för att få fram större virkesvolymer, dels för att få bättre kvalitet (större
volym kvistfritt virke på tall). Vi värderar inte om STORAs virkesbehov är rimligt eller inte,
utan MKB:n avser endast att bedöma miljökonsekvenserna av att tillfredställa detta behov
genom skogsgödsling med kväve.

Skogsgödsling är den enda metod som idag finns tillgänglig för att snabbt (10-20 år) få effekt
på mängden virke som är möjlig att skörda. Alternativa kvävegödselmedel behandlas nedan
under punkt 5.1. Andra metoder, till exempel plantering av förädlat material eller kvalitets-
daning i unga år genom val av förband, röjning, kvistrensning och gallring ger endast effekt
på lång sikt. Det enda realistiska sättet för STORA att få fram virke snabbt utan gödsling är
köp på marknaden. Enligt STORA är detta betydligt dyrare. Vi menar att, i det fall alternativet
till gödsling är att importera virke, så finns skäl att utvärdera miljökonsekvenserna av dels
skogsbruksmetoderna i aktuellt exportland, dels miljöbelastningen av transporter.

4. Behov av ytterligare forskning

Vår bedömning är att skogsgödslingens miljöeffekter, i jämförelse med effekterna av andra
skogliga åtgärder, är väl belysta genom forskning. I sakens natur ligger dock att hela tiden nya
frågor genereras. Vi har nedan utan rangordning räknat upp några frågor som vi menar borde
bli föremål för ytterligare forskning.

Dolomiten i gödselmedlet, hur snabbt vittrar den? - Det saknas direkt kvantitativ information
om hur länge dolomiten i gödselmedlet finns kvar i ovittrad form. Denna information är viktig
för hur eventuella markförändringar ska tolkas och värderas.

Effekt av gödsling på baskatjoninnehåll i trädbiomassan. - Det finns inte kvantitativt studerat
vid normal gödsling hur baskatjonförrådet i trädens ovanjordsdel förändras. Sådan
information är av värde för hur eventuella markförändringar ska tolkas och värderas.

Långsiktiga effekter på humusomsättning. - Hittillsvarande undersökningar har studerat en
period på drygt tio år efter gödsling. Viktigt vore att få med längre perioder och speciellt
hyggesfasen som ju är en period av snabbt minskande kolförråd.

Trädtillväxt på längre sikt efter det att den tillfälliga gödslingseffekten ebbat ut. - Många
studier har följt tillväxteffektens uppgång och sedan dess återgång till normala nivåer.
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Få studier har dock gjorts där man följt tillväxten en längre tid (> 5 år) efter det att
tillväxteffekten ebbat ut. Sådana studier är viktiga i bedömningen av hur den långsiktiga
produktionsförmågan kan tänkas påverkas.

Resteffekter av tidigare gödsling på avrinnande vatten under hyggesfasen. - Pågående
forskning har belyst att hyggesfasen har avgörande betydelse. Fler insatser behövs
företrädesvis på bördigare lokaler.

Olika ståndorters förmåga till ytterligare upplagring av kväve. - De mest ingående reten-
tionsstudierna i gödslingsförsök som utförts hittills har gällt relativt kvävefattiga marker med
relativt lågt kvävenedfall. Viktigt vore att studera också lokaler med större kväveförråd i
marken och större kvävenedfall. Detta för att fa ett bättre grepp om vilka säkerhetsmarginaler
som finns mot en förhöjning av kväveläckaget.

Effekter av gödsling på långsiktig kväveutbud. - Flera undersökningar har studerat effekter av
tidigare kvävegödsling på kvävemineralisering i kvalitativa termer. Det saknas bra
kvantitativa studier som beaktar att humustäcket och förrådet organiskt kväve faktiskt ökat
efter gödsling.

Effekt av gödsling på metanoxidation och lustgasemission, den senare speciellt i hydrologiska
utströmningsområden. - Effekten av skogsgödsling på metanoxidation har inte alls studerats
under nordiska förhållanden. Särskilt viktigt är att studera varaktigheten i en eventuell effekt.
En viss ökning av lustgasemissionen kan ske av nitrat som utlakats till hydrologiska
utströmningsområden. Processen bör kvantifieras.

Kvalitativa aspekter på gödslingens effekter på mykorrhiza - artsammansättning, betydelse av
artförskjutningar på näringstransporten till träden samt effekternas varaktighet. - Ny teknik
för artbestämning ger möjlighet till effektuppföljning på artnivå.

Varaktighet i gödslingens effekter på kryptogamer. - Kryptogamerna är den växtgrupp som
vid sidan av '/korrhiza-svamparna (fruktkroppsbildning) synes reagera mest negativt på
kvävegödsling. i\ii:tigt långsiktiga (> 10 år) effektuppföljningar saknas i stort. Informationen
är viktig för bedömningen av återhämtningsförmåga och gödslingsintervall.

Vilken kvävetillförsel krävs för att olika vegetationstyper ska övergå i andra? - Hittillsvarande
studier antyder att markvegetationstypen är väldigt beständig mot förändringar på grund av
gödsling, även om vissa kvantitativa artförskjutningar sker. Men samtidigt har få ordentliga
studier gjorts. Studier i olika vegetationstyper rekommenderas.

Hur påverkar gödsling de rödlistade arter som eventuellt kan finnas på gödslingsvärd mark?
- Finns det överhuvudtaget rödlistade arter på typisk gödslingsmark? I så fall, är de känsliga
för gödsling? Är de känsliga för avverkning? I så fall är kanske gödsling onödig även om
arterna tål gödsling, eftersom avverkning då bör undvikas.

Finns det rödlistade djur som kan påverkas av gödsling? - Skogsgödsling nämns inte idag
som hotfaktor för evertebrater och vertebrater. Dock verkar det inte som någon djupare analys
finns utförd. Frågan behöver sannolikt penetreras djupare.
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5. Åtgärdsförslag

5.1 Val av gödselmedel

Förslag till åtgärd:
• Vi föreslår ingen förändring vad gäller valet av gödselmedel. Vår bedömning är

kalkammonsalpeter är det bästa gödselmedlet ur miljösynpunkt bland de idag befintliga, väl
beprövade alternativen.

Under de ca 30 år som praktisk skogsgödsling har skett har olika kvävegödselmedel kommit
till användning. Från början urea, sen ammoniumnitrat och nu kalkammonsalpeter (KAS eller
Skog-CAN). En bättre tillväxtreaktion för ammoniumnitrat var skälet till den första över-
gången. En försurningseffekt av ammoniumnitrat i ytvatten var skälet till att kalkammon-
salpeter introducerades. Det har således funnits rationella skäl till varför man idag på STORA
endast använder kalkammonsalpeter.

Är då, med beaktande av dagens kunskap, kalkammonsalpeter det ur miljösynpunkt gynn-
sammaste alternativet? (Den kommersiella tillgängligheten på ammoniumnitrat och urea för
skoglig användning är idag låg, men skulle givetvis öka vid en efterfrågan.) Nedan har vi
rangordnat de tre alternativa gödselmedlen för några olika viktiga miljöaspekter.

Tabell 14 Rangordning av alternativa kvävegödselmedel (1 bäst, 3 sämst)

Aspekt

Markförsurning

Ytvattenförsurning

Nitratbildning och/eller -
utlakning
Påverkan kärlväxter

Påverkan mossor och
lavar
Påverkan svampar

Påverkan växthusgaser

Summa

Kalkammon-
salpeter

1

1

to
 

to
to

 
to

1

11

Gödselmedel
Ammonium-

nitrat
2

3

2

2

2

2

1

14

Urea

2

1

to
 

to

3

1

2

13

Kalksammonsalpeter erhåller lägst platspoäng och är enligt vår bedömning sammantaget det
mest gynnsamma (eller minst ogynnsamma) gödselmedlet ur miljösynpunkt. Några andra
alternativa gödselmedel för att öka skogstillväxten, som prövats ordentligt av forskning och
försöksverksamhet vad gäller bland annat miljöeffekter, finns inte tillgängliga.
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5.2 Beståndsval och miljöhänsyn

Förslag till åtgärd:
•Följ de så kallade baskraven med tillägg enligt nedan och avsnitt 5.3/
•Vid tveksamhet om förväntad gödslingsreaktion utifrån baskraven kan vid höga ståndorts-

index en analys av kvävehalten i årsbarr ge kompletterande information om beståndets
kvävestatus.

•Avsätt en del av ännu inte gödslad, gödslingsvärd mark som "gödslingsfria reservat" vilka
undantas för gödsling och som kan fungera som referensytor för framtiden.

•Gödsla inte bestånd, eller delar därav, som härbärgerar rödlistade arter.
•Med hänsyn till vattenpåverkan bör en god geografiskt spridning av gödslingsobjekten

eftersträvas.
•Frizoner mot vattendrag bör tillämpas så långt som möjlig, även vid mindre bäckar.

Skogsgödsling förväntas ge en bra och ekonomisk tillväxteffekt endast i bestånd och på
ståndorter som uppfyller de så kallade baskraven (se Del 1, avsnitt 2.5.3; Nohrstedt &
Westling, 1995). Det handlar främst om friska marker med risvegetation av intermediär
bördighet (ståndortsindex 16-28). Andra ståndorter bör undvikas dels av ekonomiska skäl,
men också av miljöskäl. De svaga ståndorterna är ofta torra och av lavtyp. Lavar är känsliga
för gödsling. Dessa ståndorter har också oftast en grov textur med förhöjd risk för utlakning
av tillfört kväve. Rika ståndorter har oftast tillräckligt med kväve. På dessa föreligger risk för
nitratbildning och - utlakning. Många av de rödlistade arterna finns dessutom just på
näringsrik mark.

Vi ser ingen anledning att förändra de så kallade baskraven, men menar att en komplettering
bör ske med hänsyn till tidigare utförd gödsling (se avsnitt 5.3 nedan). Ibland har en tvek-
samhet uttryckts över om man verkligen får en positiv tillväxteffekt även om ett bestånd
uppfyller de så kallade baskraven. Skälet till tveksamheten är nedfallet av kväve från luften.
Man menar att detta skulle göra att träden inte kan nyttiggöra det kväve som tillförs med
gödsling. Som ovan nämnts (se Del 1, avsnitt 2.5.1) har ny forskning inte kunnat påvisa någon
försämrad gödslingeffekt från 1960 och framåt. Det enda "baskravet" på ett bra gödslings-
objekt som har en direkt koppling till näringsfaktorn är ståndortsindex. Detta index är
sannolikt ingen känslig mätare på snabba förändringar i kväveutbudet. Om ståndortsindex
bestäms enligt "övre höjd" på äldre träd så är det ju endast toppskottslängderna i den övre
delen av kronan som kan ha påverkats av en sentida ökning i kvävetillgången. Om
ståndortsindex bestäms utifrån ståndortens egenskaper är det endast markvegetationstypen och
klimatet som är kopplade till näringsfaktorn. Klimatet låter sig inte påverkas av en ökad
kvävetillgång. Däremot påverkas markvegetationen av kvävetillgången. Bland annat har
hävdats att den ökning i frekvensen av smalbladig grästyp som har registrerats i Götaland är
ett resultat av en ökad kvävetillgång (Rosén, 1991). Andra har menat att förändrad hydrologi
och ökad rådjursbetning av blåbär och lingon kan ha haft ett avgörande inflytande.
Erfarenheterna av kvävetillförsel i gödslingsförsök är att vegetationen påverkas, men inte så
drastiskt vid rimliga nivåer (se Del 1, avsnitt 4.1.2). Det är inte heller entydigt så att endast
gräs gynnas av kvävetillförsel. Ibland kan blåbär eller lingon också gynnas. Utifrån
erfarenheter från gödslingsförsök ska det uppenbarligen till en kraftig kvävetillförsel innan
markvegetationstypen förändras (jmf. Nohlgren & Nohrstedt, 1995).
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Av detta skäl så torde inte heller ståndortsindex bestämt enligt ståndortens egenskaper snabbt
svara på förändringar i kvävetillgången. Ytterligare en aspekt är att markägaren sannolikt inte
särskilt ofta reviderar sin uppgift om ståndortsindex i beståndsregistret. På STORA sker detta
ungefär vart tionde år (Mats Hansson, STORA, muntl. medd.). Av dessa anledningar kan det
finnas motiv for en känsligare och mer dynamisk mätare på ett tilltänkt gödslingsbestånds
aktuella kvävestatus. En enkel och relevant mätare har varit efterfrågad.

Alldeles färska forskningsresultat tyder på en ganska stark koppling mellan den relativa
tillväxtökning som erhålls efter gödsling och årsbarrens kvävehalt under ogödslade förhål-
landen (Sikström & Nohrstedt, 1995). Den relativa tillväxtökningen är högst vid lägst
kvävehalt och minskar sedan i takt med ökande kvävehalt. Ett tröskelvärde för när tillväxt-
ökningen uteblir extrapolerades till 1,4-1,5 % av torrsubstansen. De högsta uppmätta halterna
som uppmättes var ca 1,3 % och då förelåg fortfarande en viss ökning av den relativa
tillväxten. Den tröskelnivå som extrapolerades fram stämmer relativt väl överens med vid
vilken kvävekoncentration i årsbarr som symtom på kväveöverskott börjar uppträda. Sådana
symtom är upplagring av arginin i barren och förhöjd nitratutlakning. Det finns också en stark
koppling mellan årsbarrens kvävehalt och humusens C/N-kvot på så vis att kvävehalten
sjunker med ökad kvot (Nohrstedt & Jacobsson, 1994). Därför skulle man kunna tänka sig
humusprov som alternativ till barrprov. Barrprov torde emellertid vara att föredra. Barrprov är
enklare att ta än humusprov. Dessutom svarar barren sannolikt mycket snabbare på en
förändrad kvävetillgång än humusens C/N-kvot. Barrens kvävehalt kopplar också starkt till
ståndortsindex. Ju högre index ju högre kvävehalt. Detta innebär att det är på de bördigaste
markerna (SI > ca 26) som det finns skäl att fundera på om det blir någon bra
gödslingsreaktion. På dessa marker kan en barranalys ge en kompletterande information om
beståndets faktiska kvävestatus.

Vi menar att det är olyckligt om all mark som uppfyller baskraven gödslas, särskilt sådan som
ännu inte blivit föremål för gödsling. Vi menar att en del av ännu inte gödslad, gödslingsvärd
mark bör avsättas som "gödslingsfria reservat" vilka undantas från gödsling och som
därigenom kan fungera som ogödslade referensytor för framtida forskning. De kan också
fungera som överlevnadsnisch för arter som eventuellt påverkas negativt på denna typ av
mark, men som vi idag ännu inte känner till. Det går idag inte att säga hur stor andel av den
gödslingsvärda marken som bör undantas från gödsling, men 20 % kan vara en god ambition.
Dessa gödslingsfria reservat bör vara jämnt fördelade inom det ståndortsintervall där gödsling
sker. Där så är lämpligt kan de gödslingsfria reservaten med fördel förläggas inom förstärk-
ningszoner mot nyckelbiotoper och spridningskorridorer.

Gödslingsvärd mark kan eventuellt rymma någon eller några rödlistade arter (se avsnitt 2.10
ovan). I den mån dokumenterade förekomster finns bör hänsyn tas, lämpligen i form av att
man avstår från att gödsla i beståndsdelar där dessa finns, eftersom det är ännu är okänt hur
flertalet av de rödlistade arterna reagerar på gödsling. En intensifierad inventeringsverksamhet
synes också motiverad för att ta reda på om tilltänkta gödslingsobjekt härbärgerar rödlistade
arter. I den mån rödlistade arter finns är sannolikt avverkning i många fall inte heller tillrådlig
med hänsyn till dessa, varför en gödsling är bortkastad. Många rödlistade arter finns i
gammal, urskogsliknande skog med lång kontinuitet som rymmer dels lågor, dels stående
gamla både levande och döda träd. Denna typ av bestånd uppfyller sannolikt i de flesta fall
inte baskraven för gödsling, särskilt inte vad gäller beståndsegenskaperna ("frisk och välsluten
skog"). Men om så vore bör denna typ av bestånd inte gödslas.
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Med hänsyn till kvävebelastningen på vatten kan det diskuteras om det spelar någon roll om
gödslingsobjekten finns koncentrerade till vissa delar av ett markinnehav eller om de är jämnt
utspridda. För den totala belastningen saknar denna aspekt sannolikt betydelse. Den totalt
utlakade mängden är summan av utlakningen från de enskilda objekten. Utlakningen från ett
enskilt objekt och de koncentrationer som genereras i vattenmassan påverkas inte av om de
ligger samlade eller inte, utan endast av hur spridningen sker i detsamma (övergödsling kontra
frizoner etc). Däremot påverkas varaktigheten av förhöjda halter av oorganiskt kväve i ett
vattendrag av hur stor andel av ett avrinningsområde som gödslas (Nohrstedt, 1986b).

Eftersom bäckars bottenfauna temporärt tycks kunna missgynnas av höga halter av oorganiskt
kväve (Göthe m. fl., 1993) finns det anledning dels att begränsa tidsutsträckningen av en
haltförhöjning, dels begränsa maxnivån av densamma. Tidsutsträckningen begränsas genom
att sprida ut gödslingsobjekten istället för att koncentrera dem. Man bör också undvika att ett
enskilt gödslingsobjekt täcker hela avrinningsområdet för större bäckar som härbärgerar
känslig fauna. Möjligheten att undvika detta ökar om de enskilda gödslingsobjektens areal
begränsas. Höga halter i bäcken, initialt vid gödslingstillfallet, undviks bäst genom att inte
sprida gödselmedel direkt i vattnet eller i intilliggande mättade utströmningsområden (mer om
detta nedan under pkt. 5.5). De Allmänna råden föreslår ogödslade frizoner mot ytvatten,
bland annat åar och större vattendrag. Vi föreslår att frizoner även lämnas mot mindre
vattendrag i möjligaste mån. Hur breda frizonerna ska vara går inte att svara generellt på, utan
detta måste avgöras utifrån de lokala hydrologiska förutsättningarna. Vi tror att ett minimum
kan vara 10-15 m på vardera sidan om en bäck.

5.3 Gödselgiva och gödslingsintervall

Förslag till åtgärd:
•Vi föreslår ingen förändring av använd gödselgiva per gödslingstillfälle.
•Vi föreslår för norra delen av STORAs markinnehav (inom "Allmänna rådens" Område 3) att

totalgivan begränsas till 450 kg N/ha. För södra delen (Område 2) menar vi att den nu
gällande totalgivan om 300 kg N/ha kan accepteras. Vi föreslår även att
gödselkvävemängder tillförda före den 1 oktober 1991 räknas med i totalgivan.

•Vi bedömer i denna MKB inte om gödsling är lämplig eller olämplig i nästa generation.
Sådan gödsling kan vara aktuell först inom 15-20 år. Till en sådan går det endast att ta
ställning först när förhållandena vid den tiden är kända.

•Gödslingsintervallet bör ur miljösynpunkt utsträckas så långt som andra faktorer gör möjligt
(minst ca 10 år). Gödsling bör dock inte starta tidigare under omloppstiden än vad som nu är
fallet och givetvis inte ske närmare avverkning än att tillväxteffekten hinner ebba ut (> 10
år).

Ett tänkbart sätt att minska miljöbelastningen per gödslad areal är att minska gödselgivan. För
de flesta typer av effekter råder enligt vår bedömning, inom det praktiskt aktuella gödslings-
intervallet, ett relativt linjärt samband mellan giva och effektens storlek. Detta gäller också
tillväxteffekten av gödslingen (Anon., 1988). Om man går ner i giva och om man förutsätter
att STORA vill ha fram samma volym ändå, tvingas företaget gödsla större arealer eller att
gödsla oftare. Vi bedömer att effekten av den giva som STORA avser sig använda (140 kg
N/ha, 2-3 gånger) är väl beprövad och utan allvarliga miljökonsekvenser. Vi menar att det är
ett sämre alternativ att ta större arealer i anspråk.
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En sådan lösning hamnar i konflikt med dels vårt förslag att avgränsa en viss andel ogödslad,
gödslingsvärd mark från gödsling, dels vårt förslag om att avgränsa den tid som halten
oorganiskt kväve är förhöjd i vattendragen.

För norra delen av STORAs markinnehav gäller idag enligt Skogsstyrelsens allmänna råd
(inom Område 3) en maxgräns på 600 kg N/ha för total tillförsel av gödselkväve under en
skogsgeneration. Vi menar att denna nivå är i överkant, detta av två skäl: 1. Efter hygges-
upptagning av tidigare gödslad mark har negativa effekter på markvattenkemin börjat
uppträda i intervallet 700-1000 kg N/ha (Ring & Nohrstedt, 1993; Ring, 1995b). Vi menar då
att 600 kg ligger för nära detta intervall. 2. Totalgivan 600 kg N/ha motsvarar fyra gödslingar
med normal giva. Tillväxteffekten minskar i regel med upprepade gödslingar, särskilt vid
korta gödslingsintervall eller högre givor (Pettersson, 1987). Orsaken till denna successiva
minskning av tillväxtreaktionen är fortfarande inte belagd (Jacobsson & Nohrstedt, 1993). Vi
menar att tillväxteffekten av och ekonomin i en fjärde gödsling därför kan ifrågasättas. Av de
två anförda skälen menar vi att gödslingsprogrammet i den norra delen av STORAs
markinnehav bör begränsas till maximalt tre gödslingar, eller 450 kg N/ha.

För STORAs markinnehav inom "Område 2" finner vi för närvarande inga skäl till någon
förändring i maximal totalgiva. Som ovan redovisats under punkt 2.6 har inga tydliga
resteffekter i stående bestånd erhållits på markvattenkemin av en totalgiva på 2.400 kg N/ha i
form av urea (Mangskog, Värmland). En pågående hyggesundersökning i Blekinge visade
under de tre första åren ingen dramatisk resteffekt på markvattnet av tidigare gödsling med
totalt 600 kg N/ha givet som urea. Vi bedömer att urea borde vara sämre ur denna synpunkt än
kalkammonsalpeter, och menar därför att STORAs gödslingsprogram på 2 x 140 kg N/ha har
en god säkerhetsmarginal ur vattenvårdssynpunkt.

Rådande allmänna råd stipulerar att angivna maximala totaldoser ska beräknas från 1 oktober
1991. Vi menar att så långt som det är känt skall även tidigare tillförda kvävemängder med-
räknas. De miljöeffekter som beror av kumulerade mängder tillfört kväve styrs inte av om
kvävet tillförts före eller efter ett visst datum.

Tidigare skedde praktisk skogsgödsling av ett enskilt bestånd med ibland relativt korta inter-
vall om 5-6 år. Senare forskning har visat att produktionseffekten per insatt mängd kväve blir
högre och kubikmeterkostnaden minskar med ökande tidsintervall mellan gödslingarna
(Pettersson, 1987). Vi bedömer att det ut miljösynpunkt är bäst att de två-tre gödslingar som
avses göras sker med så långa intervall som möjligt med hänsyn till andra kanske viktiga
aspekter, till exempel virkeskvalitet. Om intervallen blir långa hinner troligen merparten av de
organismer, som eventuellt missgynnats av gödslingen, att återhämta sig. Dessutom minskar
risken för nitratbildning och därmed förknippad utlakning och markförsurning. En första-
gödsling bör dock inte göras tidigare än idag, det vill säga först efter en första gallring. Den
sista gödslingen bör givetvis inte göras närmare avverkningen än att gödslingseffekten hinner
ebba ut (> 10 år).

5.4 Tidpunkt under året för gödsling

Vi finner inga skäl att föreslå någon ändring av nu gällande råd att gödsla först efter avslutat
snösmältning.
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5.5 Metodval för spridning

Förslag till åtgärd:
•Ansträngningar görs så lång möjligt för att inte sprida gödselmedel i,-eller direkt i anslutning

till, ytvatten inkluderande även mindre bäckar. Detta underlättas av markbunden spridning,
men kan också ske genom en noggrant planerad och genomförd helikopterspridning.

För spridning av gödselmedel finns idag helikopter och traktor tillgänglig. Spridning från
helikopter är billigare än från traktor. Vi menar att traktorspridning något, men inte alldeles
entydigt, är att föredra ur miljösynpunkt. Vid markbunden spridning har föraren en bättre
möjlighet att själv stänga av spridaren där gödsling av olika skäl är olämplig (bäckar, surdrog,
hällar etc). Vid spridning från luften blir man mer beroende av ett noggrant förarbete med
fältbesiktning och avgränsningar. Modern GPS-teknik möjliggör manövrering med hög
precision. Traktorgödsling förutsätter stickvägssystem och en terräng som i övrigt är
framkomlig. Till traktorns nackdel kommer eventuella körskador på mark och vegetation.
Körning med traktor på försommaren bör givetvis inte ske förrän god bärighet uppnåtts.

5.6 Spridnings- och effektkontroll

Förslag till åtgärd:
•Vi föreslår stickprovsvisa kontroller av att gödselmedel inte hamnar på olämplig plats.
•Eventuella kontroller av miljöeffekter bör utföras endast efter samråd med lämplig expertis.

Med spridningskontroll avses en kontroll av att gödselmedlet hamnar på avsedd plats med
tillfredställande jämnhet och giva. Sådan kontroll utförs idag stickprovsvis av beställaren. Vi
menar att det är minst lika viktigt att stickprovsvis kontrollera att gödselmedel inte hamnar på
fel plats, till exempel utanför avsett bestånd eller på olämpliga delar inom ett bestånd. Idag
sker inom STORA sådan kontroll endast i mycket begränsad omfattning, men en rutin för
detta är under utarbetning (Mats Hansson, STORA, muntl. medd.).

Med effektkontroll avses en kontroll av om gödslingen får avsedd tillväxteffekt och en
kontroll av om det finns negativa miljöeffekter. Kontroll av tillväxteffekterna sker genom
stickprovsvisa försök av beställaren. Detta tillgår så att provytor läggs ut dels i en gödslad
beståndsdel, dels i en ogödslad referensdel. Borrprov på veden tas efter en tid ut från träd på
de två beståndsdelarna för uppmätning av effekt via årsringsmätning. Miljöeffekterna låter sig
inte enkelt kontrolleras. I regel krävs omfattande mätprogram eller inventeringar för att på ett
invändningsfritt sätt detektera miljöförändringar. I det fall miljö- och hälsoskyddsnämnden
och markägaren kommer överens om behovet av en kontroll rekommenderar vi att kontakt tas
med expertis för planering. När det gäller miljöeffekter av gödsling i ett enskilt fall menar vi
att man i förstone får försöka sluta sig till effekterna utifrån de resultat som forskning löpande
tar fram i noggrant upplagda försök.
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5.7 Samråd och information

Förslag till åtgärd:
•Vi menar att ett samråd i positiv anda ger förutsättningar tor att gemensamt förhindra

onödiga negativa miljöeffekter.
•Anmälan till gödsling bör ske senast 1-1,5 år före tilltänkt datum för gödsling.
•Anmälan bör förutom ett bra kartmaterial åtföljas av en beståndsvis beskrivning av de olika

gödslingsobjekten och de miljöhänsyn som tagits vid planeringen.

Samråd om eller anmälan av gödsling är inte lagstadgad. Sedan länge har dock en praxis
utvecklats där den markägare som avser att gödsla anmäler gödsling till och sedan samråder
med kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd. Genom detta förfarande kan markägaren
bland annat uppmärksammas på om det finns vissa tilltänkta bestånd eller delar därav som är
olämpliga att gödsla av skäl som markägaren vid planeringen inte hade kännedom om.
Samråd bör lämpligen ske också med Skogsvårdsstyrelsen.

En erfarenhet av denna praxis är att processen ofta hamnar i tidsnöd. I regel anmäls en
gödsling knappt ett år innan den avses ske. Denna tid är i regel för kort för att miljö- och
hälsoskyddsnämnden ordentligt ska kunna penetrera ärendet. Bland annat hindrar då vintern
att en fältbesiktning kan göras i det fall så önskas inför ett beslut. Markägaren avser ju att
gödsla tidigt på försommaren och en eventuell fältbesiktning bör då hinnas med sommaren
innan. Idag hinner också i regel markägaren beställa sin gödsel innan ett beslut finns från
kommunen. Detta är givetvis olyckligt. En bättre ordning vore att beslutet från kommunen
fanns före upphandlingen av gödsel. Detta innebär att en anmälan om gödsling bör göras
senast 1-1,5 år innan den planeras ske.

En annan erfarenhet är att kommunen ofta anser sig få ett för dåligt underlag inför sitt beslut. I
regel är det endast en karta med aktuella gödslingsobjekt inritade. Ett beslut skulle underlättas
av dels en beskrivning av bestånds- och ståndortsförhållanden, dels en beskrivning av vilka
miljöhänsyn som tagits. Därmed kan kommunen själv ta ställning till om de så kallade
baskraven och de "Allmänna råden" följs.
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Appendix
Rödlistade skogsväxter i Sverige som eventuellt

kan finnas på gödslingsvärd skogsmark

Källa: "Rödlistade växter i Sverige 1995" (Aronsson m. fl., 1995).

Avgränsningar: 1: Arterna finns inom huvudområdet för STORAs markinnehav
2: Kategorin redan försvunna arter har ej tagits med
3: Arterna växer ej på fuktig/särskilt näringsrik/kalkrik mark
4: De växer inte uteslutande i skog av mycket lång kontinuitet
5: De finns för närvarande inte endast på mycket få lokaler

Latinskt namn Svenskt namn Hotkategori Biotop

Kärlväxter
Agrostis clavata köseven

Cephalantera rubra rödsyssla

Chimaphila ryl
umbellata

Glyceria lithuanica glesgröe

hänsynskr. kan förekomma i barrskog, konkur-
renssvag, från Dalarna o. norrut

hänsynskr. torr, barrdominerad skog;
Västmanland o. Uppland

hänsynskr. halvöppen barrskog, grov textur; i
hela STORAs område

sårbar

Mossor
Anastrophyllum vedtrappmossa hänsynskr.
hellerianum

Anastrophyllum skogstrapp- hänsynskr.
michauxii mossa

Buxbaumia viridis grön hänsynskr.
sköldmossa

Cephalozia
catenulata

stubbtrådmossa hänsynskr.

Harpanthus scutatus liten sårbar
måntandmossa

Lophozia ascendens liten hänsynskr.
hornflikmossa

i blöt skogsmark, raviner o.
bäckkanter på näringsrik mark; enl.
uppg. kan den även växa torrare; N
MSv o. upp till Jämtland

på murken död ved i fuktig granskog,
250 lokaler, hela landet

på murken död ved i fuktig granskog,
50 lokaler, i stort sett hela landet

starkt förmultnande lågor o. stubbar i
fuktig granskog, upp t.o.m. X län

på murken o. fuktig död ved i
granskog, 15 lokaler efter 1950, upp
t.o.m. X län

på klippor o. lågor i sluten, äldre
granskog; i hela STORAs omr.

på grova murkna lågor i fuktig gran-
skog, ca 100 lokaler, M Sv o. N Sv

57



Lavar
Bryoria
nadvornikiana

violettgrå
tagellav

Calicium abietinum vedspik

hänsynskr. på gran i fuktig skog med lång
kontinuitet, N M Sv o. N Sv

sårbar på död ved; 30 lokaler bl.a. Uppland,
Västmanland, Värmland o. Dalarna

Cladonia parasitica dvärgbägarlav hänsynskr. på grova omkullfallna tallar, hela
landet

Usnea scabrata sträv skägglav sårbar på tall o. gran, N MSv o upp till M
Norrl., få fynd efter 1950

Storsvampar
Antrodia
gossypinum

Antrodia infirma

sällsynt tall- o. granskog, ved, sapr., N Msv

sårbar tallågor i gammalskog, ved, sapr.,
Värmland o. N Norrl.

Boleotopsis grisea tallgråticka hänsynskr. på marken i tallskog av lavtyp, sapr.,
M Sv o. N Sv

Clitocybe
vermicularis

Dacrymyces
ovisporus

Gloeophyllum
protractum

Hyphodontia
nespori

Irpicodon pendulus

Oligoporus
guttulatus

Oligoporus undosus

stor
vårtrattskivling

klotsporig
vedplätt

tallstocksticka

vintertagging

gropticka

vågticka

hänsynskr

sällsynt

hänsynskr

sällsynt

hänsynskr

sällsynt

sårbar

På marken i barrskog o. skogsbeten,
sapr., hela landet

på grova lågor av gran o. tall, sapr., N
MSv o. Norrl.

på barklösa lågor av tall, sapr., solexp.
lägen, N MSv o. Norrl.

på murken ved av tall o. gran; sapr., N
MSv

på döende el. döra stående tallar,
sapr., N MSv

på stubbar o. lågor av gran o. tall,
sapr., N Msv

lågor i granskog, sapr., N MSv o.
Norrl.

Omphallina vednavling sällsynt på ved av barrträd, sapr., N MSv o.
xantho- •Ma Norrl.
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Prodontia piceicola barrgråtagging hänsynskr. på lågor av barrträd; sapr., N MSv o.
Norrl.

Sarcodon fennicus bitter hänsynskr. barrskog, helst tall; mykorr.,
taggsvamp Västkusten. N M Sv o. S Norrl.

Sarcodon glaucopus blåfotad hänsynskr. barrskog; mykorr., N M Sv o. Norrl.
taggsvamp

Sarcodon brödtaggsvamp hänsynskr. granskog; mykorr., hela Sv exkl. SÖ
versipellis Sv
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