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Abstract

Acidification has lately been focus of increased attention in the business, industrial and
public sectors. One measure that can prevent further acidification is the liming of forest
soils. Another strategy would be to increase the admixture of deciduous tree species in
conifer forest. This paper deals with the latter problem. From ecological and
economical standpoints, the tree species offering the most advantageous admixture in
Sweden would be birch, Betula pendula, and Norway spruce, Picea abies. Birch trees
help to increase soil pH, while decreasing atmospheric deposition and protecting young
spruce seedlings from frost. The use of birch admixture need to be 50 per cent or more
to get the required effect. This will lead to a reduction in spruce wood production.
This need not be a problem, however, since birch pulp will probably become more
valuable in the future. The admixed forests have a higher biological diversity and are of
greater value for recreation. Although spruce production on acidified sites is still high,
further atmospheric deposition could lead to declines in production. Forest soils will
eventually sustain serious damage if acid deposition continues to increase, which will
require that new alternatives for wood production be found. A high admixture of birch
can offer a temporary respite if emission and deposition continue, but cannot
completely compensate for the acidifying effects of present deposition levels.

Referat

Markförbättrande åtgärder är nödvändigt att genomföra för att motverka den
försurning av skogsmark som ägt rum under senare år. Öka lövträdsandelen i
barrskogen är en möjlig lösning likaväl som att kalka skogsmark. Denna uppsats är en
litterturstudie som behandlar möjliga konsekvenser av ökad lövträdsinblandning i
barrträdsdominerad skog. Med hänsyn till ekologiska och ekonomiska egenskaper hos
trädslagen är den mest troliga kombinationen att blanda björk, Betula pendula, och
gran, Picea abies. Björken ger en pH-höjande effekt i marken, minskar
depositionstrycket från försurande deposition och kan fungera som skyddsskärm åt
unga granplantor. Ståndortens markegenskaper är av stor betydelse för pH-värdet i
marken och ju mer podsoliserad en mark är och ju längre norrut i landet man kommer
desto mindre roll spelar björkinblandningen. Björkandelen anses behöva vara minst
50% för att ge tillräcklig effekt. En så stor andel björk minskar produktionen av gran
men avsättningen för björkträdsmassa förväntas öka i framtiden. Större
trädslagsvariation ger ökad biologisk mångfald och större rekreationsvärde. För
närvarande är produktionen av gran god även på försurade ståndorter. Man kan dock
tänka sig att depositionstrycket ökar och man når ett tillstånd då skogsmarken inte kan
ta emot mer försurande ämnen utan man måste finna andra vägar för
skogsproduktionen. Ökad mängd björk kan ge en tidsfrist om utsläppen och
depositionen fortsätter men den kan inte helt motverka följderna av försurning.
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Försurning av skogsmark har under senare tid fått stor uppmärksamhet från
skogsbranschen och samhället. Deposition av försurande luftföroreningar ger en pH-
sänkande effekt och medför en minskning av markens förmåga att neutralisera surt
nedfall och andra syratillskott. En sänkning av pH i marken kan resultera i minskad
virkesproduktion och störningar i markkemi, markbiologi och undervegetation. Många
forskare har framfört att en höjning av markens pH är nödvändigt. En kortsiktig
lösning skulle vara att kalka skogsmark men för en långsiktig lösning behövs andra
metoder. Det mest uppenbara är att stoppa eller minska emissionen av försurande
ämnen men eftersom föroreningar kan transporteras långa sträckor räcker det inte att
stoppa svenska utsläpp, man skulle vara tvungen att stoppa dem i hela Europa.
Nuvarande levnadsmönster och politiska klimat tyder inte på att emissionerna av
försurande ämnen kommer att minska tillräckligt inom en nära framtid så andra
möjligheter måste utnyttjas. Eftersom flera lövträdsarter har god inverkan på markens
pH (Mikola 1985; Lundmark 1988) kan en ökad andel av dessa vara ett möjligt
alternativ till kalkning. När man diskuterar olika trädarters utnyttjande i skogsbruket är
det nödvändigt att ta hänsyn till naturliga successioner. Den blandning av barr- och
lövträd som är genomförbar med hänsyn till ekologiska egenskaper och ekonomisk
avsättning är gran, Picea abies, och vårtbjörk, Betula pendula. Många lövträd har
samma goda effekt som björk och flera av de ädla lövträden har stort ekonomiskt
intressee men björk är det enda trädslag som växer i de skogsdominerande delarna av
Sverige. Projekt med tall, Pinus sylvestris, och glasbjörk, Betula pubescens, har också
utförts (Braastad 1984).



För att tillfredställa behovet av kortfibrig lövträdsråvara till massa- och pappersindustri
importerar Sverige idag massaved (Nilsson 1991). Lövmassa används till tryckpapper
vars efterfrågan har ökat starkt på grund av samhällets behov av tryckt information
(Libäck 1991). Behovet av lövmassa skulle kunna tillgodoses via ökad inhemsk
produktion av björk.

Denna uppsats belyser vad björkinblandning i den för närvarande barrträdsdominerade
skogen kan få för konsekvenser för skogsmarken och skogsproduktionen. Även
lövträds-inblandningens effekter på biologisk mångfald och rekreation kommer att
diskuteras.

MARKFÖRSURNING OCH MARKPROCESSER

Vid tillväxten av alla växter sker ett upptag av baskatjoner från marken. Detta upptag
sker genom ett utbyte av vätejoner från rötterna, dvs. markens syra-bas-status förskjuts
i surare riktning. Denna naturliga försurning fortlöper under skogsbeståndets livstid.
Troedsson (1984) har visat att ju äldre trädbestånd blir ju lägre blir markens pH.
Marken kan naturligt kompensera för förlorade baskatjoner genom vittring av
berggrundsmineral. För att markens kemiska förhållanden skall hållas i balans krävs att
tillförsel respektive bortförsel av näringämnen blir lika stora. Stora borttag av
baskatjoner sker vid avverkning och bortförsel av virke.

Genom vittring motverkas en pH-sänkning på lång sikt. När vätejoner tillförs marken,
antingen genom trädens näringsupptag eller genom deposition av sura ämnen, kan
dessa i större eller mindre utsträckning neutraliseras av olika buffertsystem i marken. I
skogsmarker sker den omedelbara buffringen huvudsakligen genom jonbyte.
Baskatjoner på markpartiklarna byts ut mot vätejoner. Om det sker ett kontinuerligt
tillskott av vätejoner utifrån, t.ex. genom deposition, till marklösningen kommer
koncentrationen av de utbytbara baskatjonerna att minska och pH kommer att sänkas i
marklösningen. Det enda sätt som förrådet av baskatjoner kan fyllas på igen är genom
vittring.

Figur 1: Näringsupptagning genom jonbyte. Upptagning av katjoner.

Den höga skogsproduktionen i södra Sverige och den därmed sammanhängande
mineralämnesupptagningen innebär avtappning av markens baskatjonförråd. Den



naturliga försurningen förstärks ytterligare av den regionala depositionsgradienten i
Sverige. Vittringstillskottet av baskatjoner klarar att kompensera för förluster genom
trädens näringsupptag men inte att samtidigt kompensera för förluster orsakade av den
sura depositionen (Fredriksson et al. 1991).

Poolen av utbytbara baskatjoner i de översta 100 cm i skogsmark i södra Sverige har
reducerats med 60-70% sen 1930 (Hallbäcken 1992). I Sverige följer försurningen den
regionala gradienten av försurande deposition om det är samma trädslag (Eriksson et
al. 1992). Markförsurning har kunnat påvisas ner till 2 meters djup på Sveriges
sydvästra kust, där depositionen är hög, medan marken på Ostkusten är mindre
påverkad och depositionen inte lika hög. Depositionen av försurande ämnen är störst
på Sveriges sydvästra sida och minskar mot nordost (Bernes 1991).

Stabil brunjord kan bildas vid basrikt modermaterial, lövskogsvegetation och inte för
hög humiditet. I stabila brunjordar har ofta en del podsolerande processer ägt rum. De
instabila brunjordarna är sura, har låg basmättnadsgrad och är svagt podsolerade
(Troedsson & Nykvist 1973). Brunjordarnas vegetation består ofta av lövskog, örter
och gräs. En förutsättning för bildningen av podsoler är att vegetationen producerar en
forna med lågt pH och låg syra-bas-kvot (Driessen & Dudal 1991). Järnpodsol är den
vanligaste podsoltypen i Sverige med stor utbredning i norra och mellersta delarna av
Sverige. I Mellansverige ändras jordmånen mot instäbil brunjord om förutsättningarna
är de samma.

Nedbrytningshastigheten bestäms av temperatur, markfuktighet samt förnans
egenskaper som substrat för nedbrytärna, dvs. struktur, näringsinnehåll och
lättlöslighet (Liljelund et al. 1986). Konsumtionen av syre och avgivningen av
koldioxid i marken är ett mått på aktiviteten av aeroba mikroorganismer,
nedbrytningshastigheten och andra biologiska processer. Enligt Mikola (1985) minskar
aktiviteten från ytan och neråt. Det orsakas av att halten organiskt material minskar
och att organiskt material som befinner sig djupare ner har högre halt av lignin som är
mer motståndskraftigt mot nedbrytning (Liljelund et al. 1986). Låg C/N-kvot i marken
anses bra för trädens tillväxt och används därför som indikator på markens bördighet.

SKILLNADER MELLAN GRAN OCH BJÖRK

Trädens ekologi

Trädslagen kan indelas efter två huvudtyper, pionjärträd och sekundärträd, beroende
på deras sätt att etablera sig och bygga upp nya bestånd. Pionjärträdens stategi utmärks
av att de invaderar kal mark som blottats genom skogsbrand, stormfällning,
insektsangrepp och andra störningar (Lundmark 1988; Drakenberg et al. 1991). Till
dem räknas tall, lärk, björk, al och asp. Pionjärträden kan tolerera stora variationer i
klimatet, växer snabbt i dess tidiga stadium och har höga ljuskrav (Lundmark 1988;
Drakenberg et al. 1991). Pionjärträdens egenskaper gör dem lämpliga som för- och
hjälpkulturer. Sekundärträdens strategi går ut på att etablera sig i redan existerande
bestånd. De är skuggtåliga och kan växa beskuggade under ett krontak (Lundmark
1988; Drakenberg et al. 1991). De tål även trängsel men tolererar inte stora



klimatvariationer vilket kan uppstå på öppen mark utan skyddsskärm (Lundmark
1988). Sekundärträd är gran, bok, alm och lind.

Tall och gran är för närvarande helt dominerande i skogsbruket och de är dessutom de
trädslag som man under lång tid har undersökt och förädlat. Björk är det tredje
trädslaget vad gäller virkesvolym och uppmärksamhet. Både tall och björk är
pionjärträd och konkurrerar om samma ekologiska nisch och därför är gran- och
björkblandning lämpligare (Drakenberg et al. 1991).

Forna
Den kemiska sammansättningen hos förnan varierar med mark, trädslag, beståndsålder
och årstid (Liljelund et al. 1986). Björkförna har högre pH, basmättnadsgrad,
näringsämnesinnehåll samt en initialt snabbare nedbrytning än granförna (Liljelund
1988). Enligt Mikola (1985) är förnafallet något större i björkbestånd än i granbestånd,
medan Bråkenhielm (1977) anser att förnafallet är ungefär lika. Den kemiska
sammansättningen skiljer sig både mellan åren och mellan bestånden. Björkförna
innehåller mer oorganiska näringsämnen och är mindre sur än granförna (Mikola
1985).

Rotdjup
Björkens rötter går djupare och når mineraljorden i större grad än granens rötter som
främst finns i humuslagret (Lundmark 1988). Björken har således möjlighet att ta upp
baskatjoner längre ner i mineraljorden. Det ger större syratillskott i granens
humuslager medan syratillskottet i björkbestånd även sker till mineraljorden (Liljelund
et al. 1986). pH-differensen blir därför mindre mellan ytligare och djupare marklager i
björkbestånd (Liljelund et al. 1986). Björkrötter har stor betydelse för granens
rotutveckling och stormfasthet (Lundmark 1988). Granens rotsystem blir ytligare i
rena granbestånd och utvecklas mera på djupet i biandbestånd (Liljelund et al. 1986).

Atmosfärisk deposition

Skillnaden i belastning av försurande ämnen påverkas av interception, våt- och
torrdeposition samt utbytet av lösta ämnen mellan bladet/barret och den omgivande
vattenfilmen (Rosén & Lundmark-Thelin 1985).

Interceptionens påverkan på depositionen
Nederbörden som faller genom krontaket utgör en viktig faktor i cirkulationen av
växtnäringsämnen inom ekosystemet. En del av nederbörden når aldrig marken utan
fastnar i trädkronorna och avdunstar (interception) medan de lösta ämnena i
nederbörden fastnar i trädkronorna och bidrar till koncentrationsökning i den
genomfallande nederbörden. Granen har större interception än björk, vilket innebär att
den genomfallande nederbörden blir mindre men mer koncentrerad på sura ämnen
under gran än under björk (Liljelund et al. 1986).

Depositionsmönster
Torrdeposition betecknar deposition som inte sker via nederbörd eller molndroppar.
Ämnen i gas- eller partikelform deponeras på växten och kan tas upp genom
klyvöppningarna. På vintern och under natten när klyvöppningarna är stängda blir
upptaget mindre än under växternas aktiva period (Rodhe 1993).



Torrdepositionen på barrträd är större än torrdepositionen på lövträd som följd av att
granen inte fäller sina barr under vintern och att barrträdens krona är så beskaffad att
den fångar upp mer luftburna partiklar. Vid försök i Skåne (Bergkvist & Folkesson
1995) med två lokaler utan näraliggande punktkällor var totala depositionen av NH4-
N, NO3-N och SO4-S 1,5 till 3 gånger större i granbeståndet än i björkbeståndet.
Totalt deponerades 1 till 2,8 g oorganiskt kväve per m2 årligen. Torrdeponerade
vätejoner dominerade över våtdeponerade och var 2 till 8 gånger högre i granbeståndet
än i björkbeståndet.

Markeffekter

pH i marken
Gran sänker markens pH mer än björk (Liljelund et al. 1986; Lundmark 1988) genom
sitt större upptag av baskatjoner och högre tillväxt. Björk kan i viss mån motverka pH-
sänkningen vid baskatjonupptag genom att upptaget sker längre ner i markprofilen där
vittring av mineraljorden kan vara betydelsefull. Björken är ett pionjärträd som
etablerar sig på marker där pH och basmättnadsgraden ofta är högre än i senare
successionsstadier dominerade av barrträd. Björk kan antas vidmaktålla marktillståndet
tills barrträden blivit dominerande inom beståndet (Liljelund et al. 1986).

På jämförbara ståndorter har marken i granbestånd lägre pH både i det översta
humuslagret och längre ner i profilen än i motsvarande björkbestånd (Troedsson 1983;
Troedsson 1984; Mikola 1985; Liljelund et al. 1986). Även biandbestånd av björk och
gran har högre pH än rena granbestånd. Mikola (1985) har i en finsk undersökning på
tidigare jordbruksmark visat pH-skillnader i de ytliga lagren medan de djupare lagren
är ännu opåverkade av granens inverkan. Det är däremot inte klart hur stor
björkinblandning som behövs för att ge effekt på hela beståndsytan och inte bara under
respektive träd. Mikola (1985) visar att pH ökar med 0,04-0,05 enheter per 10%
ökning av björkinslaget i intervallet 0-70% björk (se fig.l). Om gran, å andra sidan,
växer på kalkrikt underlag så kan pH-värdena vara högre än för björk som växer på
näringsfattigt underlag (Lundmark 1988).

På bördiga ståndsorter har marken vanligtvis högt pH. Goda ståndsortsegenskaper är
av större betydelse för markens pH än björkinslaget om björkinslaget är mindre än
50% (Troedsson 1983). Om marken är mager spelar det ingen roll hur stor andelen
björk är, pH blir inte högre (Troedsson 1983). pH-skillnaderna har regionala
variationer, Troedsson (1983) har visat att i norra Sverige blir pH-skillnaden mellan
björk och gran liten även om ståndsorterna är bördiga. I södra Sverige och på bördiga
ståndorter blir pH-skillnaden stor mellan björk och gran, på magrare ståndorter blir
skillnaden liten. De regionala skillnaderna kan även vara en indikation på en större
deposition av försurande ämnen i södra Sverige jämfört med norra Sverige (Liljelund
et al. 1986).
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Figur 2: Sambandet mellan pH i humus och andelen björk-gran. Efter Mikola (1985).

Jordmånsbildande processer
Gran- och tall vegetation producerar forna som bidrar till podsolbildning (Lundmark
1988). Troedsson (1984) visar att järnpodsol dominerar i norra Sverige även på lokaler
där björk förekommer i riklig mängd, 70% eller mer. Enbart hög björkandel kan
således inte motverka podsolerande processer.

Nedbrytning
Jämförande studier mellan olika bestånd visar ingen signifikant skillnad mellan
nedbrytningshastigheten hos björk, gran eller björk-granblandning (Mikola 1985). Det
förklaras med att aktiviteten i markytan högre i björkbeståndet än i granbeståndet.
Björkinslag gynnar daggmaskpopulationen (Liljelund et al. 1986) och detta främjar
även marktillståndet eftersom daggmaskars omgrävning i de övre markskikten och
nedtransport av lövförna har en positiv inverkan på marken (Liljelund et al. 1986).

Produktionseffekter

Naturlig björkförekomst
Lövträd förekommer naturligt i skogar i varierande omfattning. Utmärkande för
lövandelen är att den minskar ju äldre skogsbeståndet blir (Drakenberg et al. 1991;
Kempe 1991). Nedgången i lövandel är främst en konsekvens av röjning och gallring
(Drakenberg et al. 1991). Det vanligaste lövträdet är glasbjörken (Kempe 1991). Den
björkart som man satsar mest förädlingsarbete på är vårtbjörk (Werner 1991).
Tillväxten hos glasbjörk är ungefär 80% av vårtbjörkens (Braastad 1984). Hälften av
lövträdsförrådet finns i skogar som klassas som barrskogar, dvs. skogar där minst 7/10
av stammarna är barrträd (Kempe 1991).

Tillväxtskillnader
Sedan länge har det ansetts att granplanteringar växer bättre om det finns en viss andel
björk. Mielikäinen (1984) har visat att tillväxten i bestånd med 50% gran och 50%
vårtbjörk var, räknat i torrvikt, större än rena granbestånd. Räknat i total skörd var det
mest fördelaktigt att ha 25% björkinblandning i granbeståndet. Vid motsvarande



mängd glasbjörk var produktionen större i det rena granbeståndet än vid 25%
respektive 50% björkinblandning. Mikola (1985) visar i ett finskt försök med ett
granbestånd, ett björkbesånd och ett blandat bestånd med unga granplantor och äldre
björkplantor att C/N-kvoten i humuslagret från gran är avsevärt högre än den från
björk. Det blandade beståndet visar i det översta humuslagret likheter med gran och i
djupare marklager mer likheter med björkbeståndets C/N-kvot. Den initiala effekten av
gran syns först nära markytan (Mikola 1985).

Det råder idag stor osäkerhet om björkens produktionskapacitet. På vissa ståndorter
kan björken nå upp till 85% av granens produktion men på andra når den inte högre
prodution än 30-40% (Lundmark 1988). Variationen i produktion är mycket stor
mellan platser i landet, individer och familjer (Eriksson 1991) och därför kan förädling
och förbättrad skötsel skapa förutsättningar för en ökad produktion (Werner 1991).
När man jämför produktion kan man inte bara jämföra volymsproduktionen utan man
måste också ta hänsyn till vedens densitet. Gran och tall har lägre densitet på lufttorr
ved än vad björk har (Lundmark 1988). Volymen virke minskar alltså om man ersätter
en del av granträden med björk för att undvika fortsatt försurning på marker med hög
bördighet (Troedsson 1983).

Instrålningen är större i björkbestånd än i granbestånd eftersom krontaket inte är lika
tätt. Markskiktet är varmare under björkbestånd under hela vegetationsperioden och
under försommaren är även temperaturen i kronskiktet högre (Mikola 1985; Liljelund
et al. 1986; Lundmark 1988). Snösmältningen går snabbare i björkbestånd och
tillväxten startar tidigare på våren (Liljelund et al. 1986). Skillnaden i
nedbrytningshastighet mellan gran- och björkbestånd kan delvis förklaras av
temperaturförhållanden (Mikola 1985).

Björk som skyddsskärm för unga granplantor
Pionjärträden växer snabbt i tidiga utvecklingsstadier och har höga ljuskrav (Lundmark
1988; Drakenberg et al. 1991). Detta kan utnyttjas vid etablering av sekundärträd som
är mer känsliga för frost men som tål beskuggning. Tham (1988) har visat att björk kan
utnyttjas för etablering av gran utan att produktionen blir nedsatt. Om det finns mellan
1500-3000 granar per ha i ungskogen får man lika stor volym efter 50 år med
björkskärm som utan. Det krävs dock en medveten skötsel av de unga björkrika
granbestånden för att denna effekt skall uppnås, bl.a. att björken röjs när granen är 1-2
m hög, att 500-800 björkar per ha lämnas kvar vid röjning och att skärmen avverkas
vid 25-40 års ålder. Vid kvarhållande av skärmen ökar volymandelen björk men
granproduktionen minskar. På så sätt kan man undvika att unga plantor dör av frost
och man behöver inte göra kostsamma omplanteringar.

LÖVTRÄDENS INVERKAN PÅ BIOLOGISK MÅNGFALD

Lövskogsbiotoper med asp, al och björk är ofta artrika vad gäller örter och mossor. De
arter som gynnas av ljus- och värmeklimatet i pionjärlövskog och blandskog kan inte
överleva i barrskog som inte släpper igenom ljus till marken. Mångfalden av ståndorter
bibehålls i högre utsträckning i en blandskog än i en skogsodling med bara ett trädslag
(Drakenberg et al. 1991).



Ett stort antal kärlväxtarter i löv- och blandskogar bundna till bättre mark för att
behålla livskraftiga populationer. De klarar inte ansamling av sur barrförna med dess
markförsämrande egenskaper. Några av de fortfarande relativt vanligt förekommande
arter som riskerar att försvinna utan lövträdskulturer är: vit- och blåsippa, liljekonvalj,
fläckigt nyckelblomster, nattviol och skogsvicker. Jämfört med barrskogen hyser
lövskogen generellt en mycket artrikare både högre och lägre fauna. Älg, dovhjort,
kronhjort och rådjur är beroende av lövskogsdomierande bestånd. De är inte direkt
hotade men har likväl ett ekonomiskt värde. För älgen och rådjuret spelar lövinslaget
stor roll som födokälla. God tillgång på lövsly håller dessutom tillbaka viltbetningen på
barrträdsföryngringar. Bland de hotade fågelarter som är beroende av
lövskogsbiotoper finns vitryggiga hackspetten och gråspetten. En ofta artrikare
trädslagsblandning i lövträdsbestånd medför att antalet växtätande insekter som lever
på träden är större än i rena barrskogsbestånd. Från flora- och faunavårdssynpunkt
skulle det krävas en 20% andel lövträd i slutavverkningsskog för att erhålla en
någorlunda komplett artuppsättning. (Drakenberg et al. 1991)

Lövträd i landskapet
Lövskogsområdena i Sverige är få och arealmässigt små men ändå är lövträden av
betydelse för landskapsbilden eftersom den dominerar i skogsbryn, på åkerholmar,
längs åar och sjöstränder (Drakenberg et al. 1991). De vanligast förekommande
lövträden är asp, al och björk men även de ädla lövträden spelar stor roll för
omväxlingen. Lövträden förstärker variationsrikedomen i landskapet genom sin
förändring under årstiderna (Drakenberg et al. 1991). Lövträd förknippas av många
svenskar med skönhet. Risiga lövskogar är mindre uppskattade (Gustavsson 1991).
Eftersom lövträd släpper genom ljus på våren innan lövsprickningen gynnas en rik
vårflora (Gustavsson 1991), som uppskattas av många.

Undersökningar visar att friluftsliv i skog och mark är den i särklass vanligaste
fritidssysselsättningen utomhus (Drakenberg et al. 1991). Omväxling och variation i
vegetation är ett av de viktigaste kriterierna för god rekreationsnatur, det gäller t.ex.
växlingar mellan barrskog, blandskog och lövskog. När det gäller förståelsen för natur
och ekologi spelar lövskogen en stor roll med sin mångfald av växter- och djurarter
(Drakenberg et al. 1991).

DISKUSSION

För närvarande är produktionen av gran mycket god även på lokaler med försurade
marker. Man kan dock tänka sig att depositionstrycket ökar och man når det tillståndet
då skogsmarken inte kan ta emot mer försurande ämnen och man måste finna andra
vägar för skogsproduktionen. Den bästa lösningen är att minska utsläppsmängden. För
detta krävs attitydförändringar bland beslutsfattare, näringsliv och allmänhet. För att få
människor att ta större ansvar för natur och föroreningar måste det skapas större
förståelse för de skador som kan följa efter försurning. Det är därför viktigt att göra
skogsmiljöer attraktiva som rekreationsplatser genom mångfaldiga och varierade
skogar. Det är nödvändigt att fördröja effekterna av försurningen. Ökad mängd björk
kan ge en tidsfrist om utsläppen och depositionen fortsätter i samma takt men den kan
inte helt motverka följerna av försurning. Det är inte möjligt att höja pH i marken på
alla ståndorter med hjälp av björk. Ju mer podsolerad marken är och ju längre norrut



man kommer desto mindre roll spelar björkinblandningen. Om man avser att höja pH
genom att ersätta gran med björk måste björkandelen minst vara 50-60%, helst >70%.
En så stor andel björk kommer att minska virkes- och massaproduktionen drastiskt
men den framtida efterfrågan på kortfibrig lövmassa bedöms öka (Liljelund 1988)
varför en inhemsk produktion skulle bli mer lönande i framtiden än idag.

Flera intressen sammanfaller med björkens markförbättrande effekter och för att
utnyttja dessa goda egenskaper kan man:
• Låta björkinslaget vara högt, >50%, i början av beståndets ålder och därefter

avverkas björken succesivt för att helt plockas ut vid den sista gallringen.
• Förlänga hyggesfasen och låta björken utvecklas fritt för att unga granplantor ska

kunna etablera sig utan att störas av frost.
• Ställa björk i skärm och ridå för att i viss mån kunna skydda skogen mot deposition

av sura ämnen. Björkridåerna skulle också kunna bidra till en ökad stormfasthet av
skogsbryn som idag är extra utsatta för luftföroreningar.
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