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Förord

Föreliggande studie har sitt ursprung i en ansökan till Svenska Nationalkommittén för In-
ternational Peat Society (SNIPS) om medel för analys av näringsförhållandena i mark och
gröda i en serie beskogningsexperiment på färdigbrutna torvtäkter. Ansökan resulterade i
en begäran från SNIPS om en utökad litteraturstudie i syfte att överblicka kunskapsläget
rörande efterbehandling av torvtäkter. I arbetet med denna rapport har jägmästare Johan
Svensson sammanfattat resultaten från ett trettiotal tidigare studier. Skog Dr Tord Mag-
nusson har kompletterat rapporten med med flera viktiga referenser och dessutom lämnat
värdefulla synpunkter på dess utformning och innehåll. Undertecknad har skrivit rappor-
tens samtliga avsnitt.

Vi tackar Skogsbiblioteket i Umeå för utmärkt litteraturservice och professor John Jeglum
för granskning av manuskriptets engelskspråkiga delar. Ett särskilt tack riktar vi till SNIPS
som bekostade studien.

Umeå i april 1996

Björn Håneli
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Abstract

Hånell, B., Svensson, J. & Magnusson, T. 1996. Efterbehandling av torvtäkter - en littera-
turstudie med tonvikt på alternativet beskogning. (Reclamation of peat winning fields - a
literature review with special reference to the establishment of forest stands). Swedish
University of Agricultural Sciences, Department of Forest Ecology, Umeå. Reports in Fo-
rest Ecology and Forest Soils, No 70. 34 pp.

The aim of this study was to review existing knowledge on various methods for reclai-
ming peat winning fields, in order to assess the present and future potential of the affore-
station alternative for Swedish fields. From this, a decision on the best use of an existing
series of afforestation experiments established after peat winning in central and south
Sweden should be made. The study deals with experiences from e.g. growing crops and
energy forests, creating artificial lakes, pastures, and berry fields, wetland restoration, and
afforestation by planting and by natural seeding from nearby forests. It was concluded that
afforestation most likely will be one of the most common after-use alternatives in near fu-
ture in Sweden, and that priority will be given to extensive afforestation methods. The stu-
dies in the afforestation experiments should therefore be focussed on (1) the possibilities
of natural establishment of seedlings by seeding from nearby forests, (2) the suitability of
various tree species for planting, and, (3) the need for plant nutrient amendments to secure
sustainable site productivity and the possibilities to meet this need by using wood ash as
fertilizer.



1. Inledning

1.1 Bakgrund

Storskalig brytning av energitorv pågår på ett stort antal torvtäkter i landet. Under
perioden 1983-1995 ökade produktionsarealen för detta torvslag från omkring 1400
ha till 7700 ha. Därtill kommer brytning av odlingstorv som under 1995 pågick på
ca 5000 ha. I samband med koncessionsgivningen åläggs varje företag att utföra
lämpliga efterarbeten när brytningen är avslutad. Den aktuella situationen är att allt
flera torvtäkter står inför avslutning och efterbehandling. Situationen är ny i bemär-
kelsen att de inhemska erfarenheterna från efterbehandling i anslutning till avslutad
storskalig torvbrytning är små, eller saknas helt. När det gäller efterbehandling i
form av skogsproduktion väntas en del av kunskapsbristen bli täckt med hjälp av en
serie beskogningsförsök som utlades under perioden 1983-93 på fem färdigbrutna
takter i Mellan- och Sydsverige (Håneli, 1995a). Bästa möjliga utnyttjande av dessa
förutsätter god kännedom om resultaten från liknande experiment. För att kunna be-
döma försökens relevans, dvs. om beskogning kommer att bli en vanlig form av ef-
terbehandling i framtiden, eller inte, är det också nödvändigt att ta del av den kun-
skap som tagits fram om andra efterbehandlingsmetoder.

1.2 Syfte

Syftet med föreliggande studie är att ge en överblick över kunskapsläget rörande
(1) efterbehandling av avslutade torvtäkter i allmänhet och
(2) behandlingsalternativet beskogning i synnerhet, såväl vad gäller plantering som
möjligheterna till naturlig föryngring från kringliggande skog och förutsättningarna
för uthållig skogsproduktion.

2. Material och metoder

Huvuddelen av underlaget till studien har anskaffats via sökning i litteraturdata-
basema Agricola, Agris, TREECD, CAB och Biosis. En mindre del av materialet
skaffades i samband med exkursioner till några av de nedan refererade försöksom-
rådena (Irland, Finland).



3. Resultat

3.1 Allmänt

Den litteratur som behandlar karakteristiska egenskaper och förhållanden hos fär-
digbrutna torvtäkter och möjligheter till efterbehandling av sådana är inte särskilt
omfångsrik. I jämförelse med jord- och skogsbrukets ianspråktagande av torvmar-
ker har storskalig, maskinell brytning av torv, för energiändamål och till jordför-
bättringsmedel, utgjort ett förhållandevis begränsat markutnyttjande.

Det finns flera möjliga handlingsalternativ som kan komma ifråga för utnyttjande
av en färdigbruten torvtäkt. Kukkonen (1984) tar upp odling av jordbruksgrödor,
tillskapande av parker, reservatsområden, vattenreservoarer och /eller konstgjorda
sjöar, beskogning, energiskogsodling, igenläggning av diken för naturlig återbild-
ning av torv, fiskindustri och byggnation som tänkbara inriktningar på efterbehand-
ling. Han anger också ingen åtgärd alls, möjligen med undantag för igenläggning
av dränerande diken, som ett sätt att på sikt åstadkomma skog och småningom en
naturlig återgång till en våt miljö.

Möjligheten att skapa god odlingsmark på täktbotten påpekades tidigt av Wallgren
(1916). Anvisningar för odling av rotfrukter och trädgårdsväxter samt stråsäd på ir-
ländska torvtäkter lämnas av Cole et al. (1980) resp. van Eck et al. (1984). Alterna-
tivet konstgjord sjö kan inriktas mot att skapa viltvatten (Anon, 1976), eller fågel-
sjö (se Pehrsson, 1980). Möjligheter och begränsningar att beakta vid återförsump-
ning av en exploaterad torvmark behandlas också av Rosso (1980), Andersson och
Löfgren (1983), Blankenburg (1988) och Schouwenaars (1993a, 1993b, 1995). Per-
manenta, högproduktiva gräsbetesmarker förordas av Vertogradskaya et al. (1985)
som en av de bästa formerna av markutnyttjande för gamla torvtäkter. Denna re-
kommendation grundas på en 50-årig erfarenhet av etablering av gräsbetesmark ge-
nom systematisk gödsling och underhåll på dikade låglänta marker i nordöstra de-
len av europeiska Ryssland. Erfarenheter från överföring av torvtäkter till betes-
marker finns även i Irland och Polen (Cole, 1968; Franzén, 1977; Farnham, 1979;
Stenbeck, 1985a). Vallodling på utbrutna torvtäkter kan också syfta till att produce-
ra kreatursfoder (jfr. 0'Kiely et al. (1989). Ytterligare en möjlighet till efterbehand-
ling är bärproduktion. I U.S.A. har kunskap och teknik utvecklats för odling av
tranbär med hjälp av förädlade plantor och kontrollerad vatten- och näringstillförsel
(Carncross, 1979). I ett arbete om hur takter utbrutna med djupbrytningsteknik
skulle kunna behandlas urskiljer Hörnsten (1992) skogsodling, energiskogsodling
och anläggning av sjö som möjliga behandlingsalternativ, medan odling av energi-
gräs och anläggande av viltområde eller andvatten anges som oprövade, men realis-
tiska alternativ för lämpliga lokaler.



Kraven på detaljerad kunskap om den färdigbrutna takten är mycket olika för olika
efterbehandlingsmetoder. Sålunda är behovet av kunskap om täktbottens mikrobiel-
la aktivitet och näringsförhållanden stort om någon slags gröda, som träd eller vall-
växter, ska produceras.

De flesta undersökningar som behandlar avslutade torvtäkter har utförts i Finland
och Irland. Därtill har ett mindre antal studier i Storbritannien, Ryssland, Tyskland,
Sverige, Ungern, Holland, Tjeckoslolvakien och U.S.A. rapporterats. I denna
litteraturstudie refereras till ett hundratal arbeten som representerar stora olikheter
ifråga om ansats, inriktning och omfattning. För att lättare kunna överblicka arbete-
na har dessa indelats i fem delområden enligt följande.
(i) mark- och näringsförhållanden,
(ii) mikroorganismer och markdjur,
(Hi) fröspridning och kolonisering av vegetation,
(iv) beskogning och gödsling
(v) energiskogsodling.

3.2 Mark och näringsförhållanden

Fördelarna med att använda mineraljord för att förbättra odlingsvärdet hos torvmar-
ker har varit kända länge i Sverige. Resultat från Svenska Mosskulturföreningens
försöksfält Flahult nära Jönköping och Laxbäcken, Vilhelmina, visade tydligt att
bl.a. värmeledningsförmågan hos torv blandad med grus eller lera var mycket bättre
än i ren vitmoss-torv och att den blandade jorden avkastade betydligt större skördar.

Påkörning av 150-200 m3 lera eller 300-500 m3 grus eller sand per ha rekommende-
rades därför, se von Feilitzen (1902), Booberg och Bauman (1922), Hole (1926)
och Bauman (1927). Effekten av inblandning av mineraljord på odlingstorvjordars
temperatur studerades också av Pessi (1956) som bl.a. fann att temperaturen ökade
klart även på djupet en meter under markytan.

Av resultaten från undersökningar av mineraljorden under ett flertal torvmarker,
sammanlagt ca 15000 ha, i centrala Irland drar Carey och Hammond (1970) slutsat-
sen att kännedom om underlagets beskaffenhet är väsentlig för att avgöra möjlighe-
terna till vidareutnyttjande av torvtäkter. Underlaget karakteriserades oftast av låg
biologisk aktivitet, kompakt markstruktur och små mängder av växttillgängliga nä-
ringsämnen. Trots att även den kvarvarande yttorven efter takt ofta har lågt närings-
innehåll, hög aciditet och låg permeabilitet, anser Carey och Hammond (1970) det
viktigt att ta reda på effekten av att blanda torv och mineraljord. Ökad genomluft-
ning och genomsläpplighet i jorden skulle därigenom påskynda utvecklingen av en
aktiv mikroflora och göra jorden bördigare. Förutsättningarna för överlevnad och
tillväxt hos en gröda skulle förbättras. En ökad tillgänglighet av fosfor skulle också
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leda dithän (jfr van Dijk et al., 1968; Yli-Halla & Lumme, 1987). Dessutom borde
rotpenetrering underlättas vilket bl.a. skulle öka träds förmåga att motstå stormfäll-
ning.

Efter försök i växthus med olika gödselgivor till sticklingar av gran (Picea abies),
tall (Pirms sylvestris), svartgran (Picea mariaria) och vitgran (Picea glauca) plan-
terade i tre olika organiska restjordar, framhåller Schmitt och White (1988) att de
fysiska och kemiska egenskaperna hos sådana jordar kan variera påtagligt. Därför är
det svårt att generalisera ifråga om lämplig behandling av utbrutna torvmarker i syf-
te att säkra deras långsiktiga produktionsförmåga. Istället bör varje torvtäkt betrak-
tas som ett individuellt fall och behandlas för sig. Av försöket framgick att pH för
en av de tre jordarna var långt under optimumvärdena för samtliga testade trädslag
(jfr. Spurway, 1944). Det indikerar att gödselmedel med kalkverkan, t.ex. aska, kan
vara särskilt lämpligt för vissa torvslag. Alternativt kan grödan anpassas till torvsla-
get, exempelvis genom användning av surhetstoleranta gräs (se Twaroski, 1982).
Stor variation har också konstaterats ifråga om absolutvärden av, och relationer
mellan organiskt och oorganiskt material i avrinningsvatten från olika torvtäkter
(Johansson, 1984).

För att kunna avgöra nedlagda torvåkrars kvalitet och lämplighet för skogsproduk-
tion är det enligt Kaunisto (1991) nödvändigt att analysera torven, såväl ytskikt (0-
10 cm) som djupare lager (30-40 cm), med avseende på skrymdensitet, halt av orga-
niskt material, totalt innehåll av N, P, K, Ca, B och utbytbart K. På de gamla åkrar
han studerade var skrymdensiteten högre och halten av organiskt material lägre i de
omrörda ytskikten än i de orörda djupare skikten vilket indikerade att mineraljord
hade påförts torven. Även det totala näringsinnehållet i torven var betydligt högre
vid ytan än djupare ner. Eftersom yttorven på avslutade torvtäkter alltid är tämligen
kväverik (Kaunisto, 1979) men fattig på fosfor, råder från växtnäringssynpunkt oba-
lans mellan dessa ämnen (Aro och Kaunisto, 1995). Kvoten N/P i sådan torv är om-
kring 100/2-4 (Kaunisto & Viinamäki, 1991) medan trädens behov motsvaras av
kvoten 100/10-13 (Paavilainen, 1980; Finer, 1991). Dessutom är resttorvens kali-
uminnehåll lågt. Växtförhållandena bestäms också av att mängden utbytbart kalium
vanligtvis är lägre i mineraljorden under täktbotten, i synnerhet om jordens struktur
är grov, än i oorganiska skogsjordar. Slutsatsen blir därför att träd lider svår brist på
fosfor och kalium på färdigbrutna torvtäkter (Aro & Kaunisto, 1995).

Egenskaperna hos resttorven efter brytning kan också spela roll när efterbehand-
lingen syftar till att återskapa en våtmark. Bland annat måste dränerande diken fyl-
las igen. Schäfer et al. (1987) prövade olika material för igenfyllning av diken och
fann att höghumifierad torv och sand/bentonit-blandning var mest lämpade för än-
damålet.
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3.3 Mikroorganismer och markdjur

Valmöjligheterna när det gäller att utnyttja en fardigbruten tovtäkt kan begränsas av
låg mikrobiologisk aktivitet i marken, dålig markstruktur och lågt näringsinnehåll. I
torvlager som återstår efter torvbrytning är den mikrobiella aktiviteten vanligen låg
(se bl.a. Lumme, 1988; Dickinson & Dooley, 1967). Halterna av actinomyceter,
som spelar en stor roll vid nedbrytningen av organiskt material i torvjordar, är
mycket låga på utbrutna torvtäkter. Zenova et al. (1991) konstaterade dock att od-
ling av jordbruksgrödor på en takt där en halv meter torv lämnats ökade mängden
actinomyceter från en mycket låg halt till en halt som är typisk för normal jord-
bruksmark. Maskar i jorden skapar en för växter gynnsammare markstruktur och
bättre näringstillgång. Maskarter som normalt lever i mineraljordar kan etablera sig
i torvmarker, men för det krävs lång tid, enligt Curry och Cotton (1983) åtminstone
25 år. De rapporterar om ett försök med att aktivt införa maskar på en utbruten takt
i Irland. Den naturliga maskpopulationen på sådan mark är i regel mycket liten, 0,1
till 12 per m2, (jfr. Svendsen, 1957; Guild, 1948) p.g.a. lågt pH, hög fukthalt och
lågkvalitativ forna. Omkring 500 maskar infördes på två ställen med ca 100 m mel-
lanrum. Ett par år senare konstaterades att försöket varit lyckat och att förfaringssät-
tet kan rekommenderas, åtminstone i liten skala.

En grundlig studie av populationsstorleken av hos marklevande insekter i gräsbe-
vuxnajordar på olika gamla torvtäkter genomfördes av Curry och Momen (1988).
Sammanlagt observerades 259 olika arter. Populationstätheterna av hoppstjärtar,
kvalster och tvåvingar varierade mellan ca 7000 - 73000, 14000 - 66000 resp. 1900

- 7300 individer per m2.

Den naturliga koloniseringen av mikroflora och mikrofauna är också långsam (Ver-
togradskaya et al., 1985). Den är starkt korrelerad till invandringen av högre växter.
Ett tioårigt försök i Irland (Dickinson & Dooley, 1967) resulterade i långsam kolo-
nisering av växter. De som lyckades bäst var pionjärstrategerna Juncus acntiflorus,
Tussilago farfara, Triglochin palustris och Equisetum palustre. Dessa växter hade
positiv effekt på svampfloran som, omvänt, var mycket liten där växterna var spar-
samt eller inte alls förekommande. Försök har visat att svamp aktivt kan tillföras en
torvtäkt i produktionshöjande syfte. Mykorrhizasvamp inokulerades på en utbruten
torvmark i norra Finland för att förbättra tillväxtbetingelserna för Salix viminalis
och S. dasyclados (Loree et al. 1989). Efter en vegetationsperiod hade biomassa-
produktionen hos båda arterna ökat signifikant. Det bästa resultatet erhölls efter ino-
kulering med Entoloma spp. samtidigt med en normal gödselgiva av fosfor. I ett
annat fall fann dock Mikola (1975) att inokulering av mykorrhizasvampar till bot-
tentorv var obehövlig på grund av svamparnas förmåga till spontan invandring på
den avslutade takten. Låg koloniseringstakt av högre växter och mikroorganismer i
exponerade, tunna lager av dränerad torv kan bero på att anaeroba förhållanden rå-
der strax under markytan till följd av högt vattenstånd i marken och hög
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vattenhållande förmåga hos torven. Eftersom mikroberna är heterotrofer torde dock
torvsubstratets egenskaper, särskilt kvalitet som kolkälla och växtnäringsinnehåll,
bäst förklara deras koloniseringstakt.

Gardiner och Geoghegan (1975) fann dock att gödsling av resttorv med enbart fos-
for inte stimulerade till ökad mikrobiell aktivitet. Tillförsel av enbart kalk (CaCO3)

ökade antalet bakterier i torven, medan svampmikrofioran förblev oförändrad (Gar-
diner, 1976). Denna ökning av den mikrobiella aktiviteten till följd av kalkning kan
leda till kvävebrist och tillväxtnedsättning hos träd eftersom mikroberna är över-
lägsna trädrötterna i kampen om tillgängligt kväve, jfr. Dickson (1972) och Adams
och Cornforth (1972). Gardiner (1976) anser att en sur och näringsfattig resttorv
kan övergå till att bli produktiv skogsmark först när kalkning minskat torvjordens
surhet och gödsling, direkt och indirekt tillgodosett mikrobpopulationens behov av
energisubstrat och näring.

Odling och gödsling kan snabbt vitalisera den jordbundna mikrofloran och -faunan.
Det visar bl.a. det försök på en utbruten torvmark utan spontant koloniserad vegeta-
tion, uppodlad med gräs och baljväxter, som redovisades av Zverkov (1966). Göds-
ling med kväve, fosfor och kalium ökade den totala mängden mikroorganismer i
marken, om än inte till samma höga nivåer som på en gammal ängsmark med ur-
sprung i en uppodlad mosse vilken tjänade som referens. Resultaten från samma
studie visar också att kombinerade markbehandlingsmetoder (plöjning + fräsning)
ökar den biologiska aktiviteten i jorden mera än enbart en behandlingsmetod (harv-
ning eller fräsning). Även Nepomiluiv & Kusyakina (1965) och Pessi (1962) kom
till samma resultat ifråga om effekterna av markbehandling och gödsling på den mi-
krobiella aktiviteten.

3.4 Fröspridning och kolonisering av vegetation

Ur växtekologisk synvinkel är en färdigbruten torvtäkt ytterst speciell, inte minst
för att den i utgångsläget saknar växter. Alla levande växter tas bort vid brytningens
början, liksom alla levande diasporer. Man kan utå ifrån att fröbanken i marken ef-
ter avslutad takt är tom på levande frön (Curran & McNaeidhe, 1986, Salonen,
1987; Smart et al., 1989). Det innebär att diasporer från växter i omgivningarna är
en absolut förutsättning för ny växtlighet på takten. En detaljerad genomgång av
förutsättningarna för återinvandring och kolonisering av växter och de mekanismer
som styr inväxningen på avslutade torvtäkter har gjorts av Wheeler och Shaw
(1995).

Salonen (1987) observerade nära 3000 frön per m2 från 18 arter, i vattenfyllda fällor
på en takt som avslutades sex år tidigare. På en ettårig täktyta fann han drygt 2200
frön från 16 arter, men inga levande frön i marken. Det var Betula pendula och B.
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pubescens som hade det överlägset högsta antalet levande frön. För många arter
gäller att frögroningen är mycket känslig för fysiska och kemiska förändringar i
fröets närmiljö i markytan. Avsaknaden av tillräcklig fuktighet i det översta mark-
skiktet, lågt pH i marken och låga temperaturer tidigt på hösten missgynnar etable-
ringen av de flesta arter som fanns före brytningen. Dålig frögroningsförmåga för-
klarar således varför vissa arter förekommer rikligt i fröregnet men helt saknas i ve-
getationen. Salonen (1987) fann att Eriophorum vaginatum och Pimts sylvestris
var de arter som bäst klarade etableringen på torvtäkt, sannolikt beroende på frönas
utformning med pensel resp. vinge som dels ger fröna lyftkraft, dels hjälper till att
fästa fröet vid markytan. Nära nog alla (99 %) av de frön som spreds till takten hade
någon form av hjälpmedel för vindflykt och vidhäftning. Alltså var avståndet från
fröproducerande individer till täktområde alltför långt för arter med frön av annan
fenotyp.

Reaktionen på en störning är snabbast i början av sekundära successioner (Huston
& Smith, 1987). Inväxningen på färdigbrutna torvtäkter representerar sekundär suc-
cession av allogen typ där vegetationsförändringen i första hand beror på förhållan-
dena i angränsande ekosystem, även om det finns likheter med primära succesioner
(Salonen, 1990). Koloniseringen av växter initieras omedelbart efter avslutad torv-
brytning och sammansättningen hos den vegetation som sprids in till täktområdet
beror mycket av de lokala förhållanden som råder den första tiden efter det att tak-
ten upphört. Det konstaterade Salonen (1989) efter en studie av tre torvmarker där
brytning avslutades 1976, 1982 och 1983. Takterna, som 1983 höll en levande bio-
massa om 318, 42, resp. 0 g torrvikt per m2, plöjdes och harvades 1984 och odlades
med vårgrödor (säd) 1984-86. Ogräsen minskade på de två äldsta täktområdena,
men ökade på den nyss avslutade takten. Likheten mellan skilda växtsamhällen på
samma täktområde ökade under de tre odlingsåren, men minskade mellan växtsam-
hällen på olika områden. Ogräsarter som fanns före uppodlingen stannade kvar som
levande frön i marken. Plöjning och harvning förslog alltså inte för att eliminera
ogräsen. Enligt Horn (1981) och Sousa (1984) varierar sammansättningen av växt-
arter som koloniserar öppna platser avsevärt beroende på vilka arter som finns i den
närmaste omgivningen. Förhållandet att vegetationens sammansättning kan variera
mycket såväl inom en och samma övergivna torvtäkt som mellan olika takter under-
ströks även av Smart (1983). Curran och MacNaeidhe (1986) studerade försök på
en torvmark som legat utbruten 1-12 år intill en plantskola för trädgårdsväxter och
konstaterade att vind var den dominerande spridningsmekanismen för de 67 arter av
blommande örter som etablerade sig på torvtäkten. Mer än hälften av dessa arter ka-
rakteriserades som ogräs. Dessa verkade kolonisera effektivare på torvmarken än i
plantskolan. Tussilago farfara var en av de effektivaste kolonisatörerna.

Hur olika den initiala växtsuccesionen efter torvtäkt kan utvecklas på olika områden
beskrivs av Salonen (1990) som studerade två närliggande takter. På det ena områ-
det hade 13 fältskikts- och tre bottenskiktsarter kommit in efter nio år medan 43
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resp. 19 arter invandrat på det andra efter åtta år. Nio av de 13 arterna i det först-
nämnda området fanns redan första året, bl.a. trädslagen Pimis sylvestris och
Betitla pubescens. På detta område, där alla arter representerades sparsamt av indi-
vider med liten biomassa, saknades typiska pionjärarter. Flera av kolonisatörerna
var långsamspridare och många stora barjordsfläckar fanns. På det andra området
var de flesta tidiga växterna anueller, pionjärstrateger, som senare ersattes av peren-
ner. Efter några få år var det ursprungligen kala området helt täckt av dessa växter.
De stora skillnaderna mellan områdena beror sannolikt på skilda frökällor samt oli-
ka fysiska och kemiska markförhållanden (torvlagrets tjocklek, partikelstorleken i
torven och dess innehåll av ammonium och nitrat). Flera arter som spred stora
mängder frö till det sparsamt koloniserade området (t.ex. Betitla pubescens och B.
pendula) kunde inte växa där. Skillnader i fröspridning kan således bara delvis för-
klara skillnaderna i artsammansättning. Ytskikten på det nyssnämnda artfattiga om-
rådet kunde vara vattenmättat flera dagar efter regn. Torvskiktet var där fyra ggr. så
mäktigt som på det artrikare området. På detta var den relativt tunna torven dessut-
om bättre genomluftad till följd av större partikelstorlek och högre porositet. I den
miljön nåddes buskskiktet (vid höjden en meter) först av Salixphylicifolia och Be-
tulapubescens, efter sex-sju år. Bara några få år senare nådde B. pubescens träd-
höjd (två meter).

Utbrutna torvmarker kan erbjuda många habitat för ursprungliga våtmarksarter, för-
utsatt att markerna inte utnyttjas för andra ändamål. Det visar en studie av mossen
Thorne Waste i Yorkshire, England, (Smart et al., 1986) som under brytningsepo-
ken vid mitten av 1800-talet uppvisade en mer divers flora än en obruten mosse.
Till skillnad från andra former av kommersiellt nyttjande av torvmarker (t.ex.
skogsproduktion, jordbruk) så leder torvbrytning inte nödvändigtvis till utrotning av
den ombrotrofa floran eftersom aterinväxning på redan utbrutna delar av takten kan
ske. På Thorne Waste hade flera kärrarter nästan eliminerats från sina ursprungliga
växtplatser men många etablerade sig igen på nya platser som skapats inom bryt-
ningsområdet. Detta visar på en möjlighet att tillskapa växtplatser för att behålla
viktiga våtmarksväxter efter torvbrytning. Att ett torvbrytningsområde kan bli till
en "botanisk vildmark" påtalades tidigt av Peacock (1920, 1921). Den självläkande
förmågan hos sådana områden behandlas också av Wickman och Waldenström
(1983).

Spridnings- och etableringsförmågan hos vitmossor (Sphagnum sp.) är av särskilt
intresse när efterbehandlingen av en färdigbruten torvtäkt inriktas på återförsump-
ning. Vitmossornas sporer är förvisso väl anpassade för att vindspridas långa sträck-
or, men deras effektiva spridningsavstånd är inte så väl känt - än mindre förmågan
att via sporer etablera sig på bar, exponerad torv (Wheeler & Shaw, 1995). För vit-
mossor, såväl som för vissa andra mossor, gäller dock att vindspridningen av dem
inte är begränsad till enbart sporer. Enligt Poschlod (1995) kan även små växtdelar
blåsa iväg ut på öppna torvytor och resultera i etablering och tillväxning av mossbe-
stånd.
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3.5 Beskogning och gödsling

Bland de allra första som påtalade behovet av kunskapsutveckling ifråga om efter-
behandling av torvtäkt var Mikola och Mikola (1958). Med stöd av ett försök med
plantering och sådd av tall (Pinus sylvestris) anlagt 1953 på Aitoneva (nära Kihniö)
i sydvästra Finland konstaterade de att beskogning är ett möjligt behandlingsalter-
nativ och att plantering är mera tillförlitligt än sådd. Försöket visade också att till-
satser av mineraljord, torv eller vedaska som appliceras nära plantornas rötter eller
blandade med torven vid planteringspunkten förbättrade beskogningsresultatet på-
tagligt. En senare uppföljning av försöket (Mikola, 1975) visade att försöksledet
med vedaska var mycket lyckat. Plantering utan aska misslyckades däremot helt. På
en annan del av takten anlades 1964 ett förbandsförsök där avståndet mellan plante-
rade tallplantor varierades mellan en och två och en halv meter. Samtidigt punkt-
gödslades plantorna med fyra olika kombinationer av kväve, fosfor och kalium (N,
P resp. K). Tio år senare gjordes en omgödsling med PK, NPK och N. Resultaten
från försöket redovisades av Kaunisto (1979) som fann att tallplantorna växt bättre
ju högre dos av NPK de fått vid planteringstillfället. Omgödsling med PK resultera-
de i en kraftig tillväxtökning medan N tillsammans med PK inte gav någon ytterli-
gare tillväxteffekt. Gödsling med enbart N visade sig ha direkt skadlig verkan. Re-
sultaten indikerade att kvävemineraliseringen på utbruten torvtäkt är tillräcklig för
att producera tall. Något samband mellan förbandstäthet och tillväxt kunde inte på-
visas.

I ett annat beskogningsförsök från 1964 på Aitoneva blandades tall med gråal (Al-
nus incana) vilket ledde till förhöjda halter av fosfor och kalium i tallbarren och
högre tillväxt hos tallarna (Mikola 1975; Kaunisto & Viinamäki, 1991). Gråalens
inverkan på växtnäring och dess betydelse för samplanterad gran (Picea abies) stu-
derades på en gammal torvtäkt i södra Värmland av Höglind och Nilsson (1987) fy-
ra år efter planteringen. De fann att alförnan tillfört marken stora mängder kväve.
Inom rena granbestånd hade C/N-kvoten i torvens ytskikt (0-5 cm) varit oförändrad
sedan planteringen medan kvoten inom biandbestånden halverats. Granarnas till-
växt i biandbestånden var lägre än i bestånden med enbart gran, sannolikt beroende
på kraftig beskuggning från alarna. En sådan beskuggning behöver dock inte be-
traktas enbart negativt eftersom den kan ha gynnsam inverkan på granarnas kvali-
tetsutveckling. Exempel på hur barrplantor kan försörjas med växtnäring med hjälp
av annan gröda lämnas också av Ferda (1978) som vid beskogning av avslutade
torvtäkter i Tjeckoslovakiens bergsområden rekommenderade gröngödsling med
blå lupin, efter tät dikning och tillförsel av NPK i form av handelsgödselmedel.
Därefter plantering med gran (Picea abies) vid gynnsamma växtförhållanden, an-
nars bergtall (Pinus mugo). På torvtäkter i Tyskland har även klibbal (Alnus glut-
inosa) använts som pionjärgröda, och skydd för ek (Quercus robur), se Otto
(1987) och Lange (1987).
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Det äldsta försöket med plantering av många olika trädslag på utbruten torvtäkt an-
lades i Irland 1955. På 5,8 ha prövades femton trädslag, liksom behovet av att
tillföra fosforgödsel. Försöket, "Trench 14" (se Barry & Carey, 1975), utvidgades
1965 och 1976 med 4,5 resp. 2,3 ha. OCarroll (1987) anger att anmärkningsvärt
goda resultat erhållits med sitkagran (Picea sitchensis), kustgran (Abies grandis),
druvek (Quércuspetraea), japansk lärk (Larix leptolepis) och hybridlärk (Larix
leptolepis xdecidna). Den årliga löpande tillväxten hos kustgranen nådde hela 22

m3 per ha (Bergman, 1982). Överallt där resttorvens djup var en halv till en meter
var tillväxten hos samtliga prövade arter (utom Populm-) god vare sig fosfor till-
fördes eller inte. På djupare torv var tillväxten mindre god efter fosforgödsling,
medan beskogningen helt misslyckades då fosfor inte tillfördes.

En utbruten torvtäkt kan också beskogas via naturlig besåning från träd i taktens
närhet. Ett exempel är det uppslag av björk som etablerades naturligt i ett beskog-
ningsförsök anlagt under våren 1979 på Aitoneva (Kaunisto, 1981). En inventering
året därpå visade att björkuppslaget var mycket tätt nära frökällan, dvs. en rad björ-
kar kring försöksområdet. Plantbestandet var nöjaktigt för praktiskt skogsbruk ända
upp till 100 m ut på takten. Tillförsel av P, K och N samt vedaska resulterade i ökat
plantuppslag, medan gödsling med mikronäringsämnen gav såväl positiva som ne-
gativa effekter. Under den första tillväxtsäsongen växte björkplantorna bättre ju mer
P och K de tagit upp. Även N ökade planttillväxten. Den bästa tillväxten observera-
des på de askgödslade ytorna och den sämsta på de kalkade. Försöket har tydligt vi-
sat på möjligheten att erhålla mycket god björkföryngring på en färdigbruten torv-
täkt med hjälp av relativt få fröträd. Resultaten motsägs inte av de erfarenheter som
Podzharov (1983) redovisar från Vitryssland. Han anger att den naturliga etable-
ringen av trädplantor på utbrutna torvtäkter varierar kraftigt. Lågt belägna takter
som är mest mottagliga för naturlig besåning kan ha upp till 130000 björk-, asp-
och sälgstammar per ha på exponerade bottensediment redan några få år efter avslu-
tad brytning. På utbrutna högmossar är däremot den naturliga trädetableringen en
mycket långsam process och högst ett hundratal tallar och aspar och ett par hundra
björkar per ha slår rot. Där den naturliga insåningen inte förslår kan sådd tillämpas.
Ivanov (1979) lyckades på så sätt, efter kalkning och upprepad markberedning, be-
skoga med tall (400 g frö/ha) och björk (4 g frö/ha) på sur, näringsfattig och tidvis
vattenmättad resttorv i nordvästra Ryssland. I hans recept ingick också tidig herbi-
cidbekämpning av björken för att gynna tallen.

På en tidigare färdigbruten del av takten i Aitoneva genomförde Ferm och Kaunisto
(1983) en studie av en naturligt etablerad blandskog av björk och sälg vars genom-
snittliga brösthöjdsålder var 14 år, övre höjd 11 m och grundyta 21 m2 per ha. Anta-
let stammar var ca 25000 per ha. Omkring hälften av dessa hade dött genom själv-
gallring. Stamvedsproduktionen var i medeltal 4,9 (och som högst 7,7) ton per ha
och år. Tillväxten bedömdes vid inventeringstillfället ännu vara i ökande. Den
högsta biomassaproduktionen observerades i intervallet 6000-10000 levande
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björkstammar per ha. Tillväxten var positivt korrelerad med halten utbytbart K i
mineraljorden och negativt korrelerad med halten lättlöslig P i torven. Sannolikt ut-
gjorde mängden lättlöslig P i torvsubstratet, i samtliga fall, endast en liten del av
trädens upptag. Den höga mortaliteten antogs bero på att trädens rötter inte nådde
ner i mineraljorden, med fosforbrist som följd. Halterna av K var uppenbarligen
även i mineraljorden så låga att det var det begränsande näringsämnet för de träd
vars rötter nådde ner under torven. Försöket visade dock att nöjaktig biomassapro-
duktion kan erhållas på färdigbruten torvtäkt utan stora insatser, förutsatt att mine-
raljorden innehåller tillräckligt med mineralnäringsämnen och att trädens rötter når
genom torven till mineraljorden.

Kaunisto (1987) studerade effekten av gödsling och markberedning på planterad tall
och glasbjörk inom tre olika täktområden i sydvästra och centrala Finland där dju-
pet på det resterande torvlagret varierade från ca 20 till 90 cm. Tillförsel av P, K
och vedaska på partier där mineraljorden inte var blottad ledde till ökad överlevnad
och tillväxt hos både björk- och tallplantor. Med mineraljorden blottad hade göds-
lingen ingen effekt. Effekten av tillförd torvaska var tveksam, medan gödsling med
N ökade björkarnas (men inte tallarnas) tillväxt. Omfattningen av vårfrostskador på
toppskotten hos tallplantor som nått höjden (ca) två meter var liten, medan 30-50 %
av tallarna som var omkring en halv meter kortare hade sådana frostskador. På
samtliga försöksområden drabbades tallen av tillväxtrubbningar till följd av nä-
ringsbrist. Effekt av markberedning erhölls endast när den ledde till att underliggan-
de mineraljord lyftes upp till markytan (jfr. Wandt & Opperman, 1972, och Malys-
hev, 1990). Högläggning som resulterade i högar av enbart torv kunde t. om. ge
minskad höjdtillväxt hos tallar på ogödslade ytor. På några områden påvisades ock-
så en negativ korrelation mellan planthöjd och torvdjup. En viktig slutsats från stu-
dien är att torvdjupet på samtliga områden var alltför stort (över 39 cm) vilket för-
hindrade plantorna att nå ner till den underliggande mineraljorden. Plantutveckling-
en blev därmed beroende av att fosfor och kalium tillfördes via gödsling.

En översiktlig inventering av planteringar utförda sedan 1988 på avslutade torvtäk-
ter i Irland gav vid handen att drygt 40% av sitkagranodlingarna endera hade miss-
lyckats helt eller var alldeles för glesa (Lynch & McGuire, 1993). En ny invente-
ring, som omfattade drygt 1700 ha, utfördes påföljande år i syfte att förklara de
uppmärksammade problemen (Jones & Farrell, 1994). Materialet utgjordes till 80%
av 5-6 årig sitkagran. Nära hälften av denna hade dött eller var döende och behövde
ersättas. Frost var huvudorsak till misslyckandena men även konkurrerande vegeta-
tion och näringsbrist förklarade en betydande del av avgången. Tillväxten var högst
på höghumifierad vitmosstorv och grund kärrtorv. Misslyckandena var störst på
vasstorv, beroende på att den torvtypen dominerade i de lägst liggande delarna av
täktområdena, där frost ofta förekom. En preliminär rekommendation från invente-
ringen var att inte använda sitkagran på växtplatser som kan antas bli utsatta för
frost, att använda stora plantor (minst 2/1) och att bekämpa konkurrerande vegeta-
tion.
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3.6 Energiskogsodling

Ett tidigt försök med att odla energiskog på utbruten torvtäkt rapporterades från
nordvästra Ungern av Tihanyi och Tompa (1971). Efter plöjning och dikning plan-
terades 26 olika salixkloner i ca 3 x 1 m förband över 1,5 ha. Torvlagret var 20-30
cm djupt och vilade på ett underlag av gley. Efter tre vegetationsperioder uppvisade
de snabbast växande klonema, Salix alba och S. alba x S. fragilis, en årlig tillväxt

motsvarande 12 m3 per ha. Försöket ledde till rekommendationerna att hålla marken
väldränerad ner till 50 cm djup och att göra plogryggama så höga som möjligt.
Plantering med rotade sticklingar befanns inte ge någon extra fördel.

Möjligheten att producera energiskog med hjälp av sticklingar av snabbväxande
trädslag på utbrutna torvtäkter i Finland och Sverige diskuterades av Pohjonen
(1980) och Kaunisto (1982), resp. Eden (1981) och Christersson (1982). För en så-
dan produktion talar att takten omedelbart efter brytning är fri från ogräs. I bästa
fall finns också ett fungerande dikessystem. Alla förutsättningar för energiskogsod-
ling på torvtäkter i Norden är dock inte gynnsamma. Klimatet kan vara för kärvt.
Försommarfroster är särskilt besvärliga. Resttorven är ofta höghumifierad och sur.
Trots den stora mängden organiskt bundet kväve är kvävetillgången för växterna
starkt begränsad. Dessutom är torvens innehåll av fosfor och kalium litet. Kaunisto
(1980) påpekade att Salix-arter behöver betydligt mera kväve än t.ex. tall eller
björk, och att deras behov av fosfor och kalium också är stort. Christersson (1982)
fann att långa sticklingar (40 cm) klarade försommartorka bättre än korta sticklingar
(20 cm), men också att längden på sticklingarna måste anpassas till hur djupt torven
bearbetats. Om sticklingar planteras så djupt att de kommer ner i obearbetade torv-
lager finns stor risk för angrepp av rotrötesvampar.

Lämpligheten av olika fosfor- och kvävegödselmedel för produktion av Salix aqua-
tica på en utbruten torvtäkt (Paloneva) i norra Finland studerades av Hytönen
(1984a, 1986). Endast lättlösligt fosforgödselmedel (superfosfat) resulterade i kraf-
tig tillväxtökning, medan effekten av råfosfat och apatit var blygsam. Skillnaderna
mellan olika kvävegödselmedel var små, men störst tillväxtökning erhölls med ur-
ea. Utan någon gödsling misslyckades odlingen helt. Resultaten kontrasterar mot
erfarenheterna från gödsling för skogsproduktion på torvmarker. Dessa är att lång-
samverkande fosforgödselmedel (som apatit eller råfosfat) ger lika god, eller bättre,
tillväxteffekt som lättlösliga gödselmedel och att urea inte är överlägset ammoni-
umnitrat vid kvävegödsling. Att den kvarvarande torven efter brytning är alltför sur
för nöjaktig rotutveckling hos sälg betonades av Hytönen (1984b) liksom det fak-
tum att sälgar är mycket krävande växter ifråga om behov av näring. Skörd av hela
ovanjordsbiomassan hos unga sälgbestånd i korta intervall torde därför kräva inten-
siv gödsling (Hytönen, 1995). Effekterna på näringsförhållandena i marken vid in-
tensivodling på gammal torvtäkt genom fräsning och tillförsel av vedaska under-
söktes av Nilsson et al. (1987). Fördelar med att använda vedaska vid sådan odling
betonas senare av samma forskare (Nilsson et al., 1994).

19



4. Diskussion

Denna litteraturstudie föranleds bl.a. av frågan hur studierna i den serie beskog-
ningsförsök som anlagts på fem färdigbrutna torvtäkter i Mellan- och Sydsverige
lämpligen bör inriktas.

Någon generell prioritering mellan olika metoder för efterbehandling av avslutade
torvtäkter låter sig knappast göras. Grova riktlinjer kan ges, se t.ex. Stenbeck
(1985b) och Krasilnikova et al. (1986), men befintligt kunskapsunderlag är alltför
tunt för att för olika behandlingsalternativ rätt värdera grundläggande skillnader
mellan täktområden ifråga om belägenhet, underlagets och resttorvens egenskaper
m.m. En generalisering försvåras också av förhållandet att tekniska, ekonomiska
och politiska målsättningar snabbt kan förändras och skapa nya förutsättningar för
de olika alternativen (jfr. Stenbeck, 1985a). En plan för att tillskapa en sjö efter
brytning på en skånsk mosse beskrevs av Pettersson (1985). Dessförinnan utkom
Svenska Jägareförbundet med anvisingar för anläggning av viltvatten (Anon, 1976)
och Pehrsson (1980) fäste uppmärksamhet på möjligheten att göra fågelsjöar efter
avslutad torvbrytning. I många andra europeiska länder med liten tillgång på sjöar,
t.ex. Holland, Tyskland och Storbritannien, är behovet av att skapa sjöar efter torv-
täkt stort (Eggelsmann, 1995; Anon, 1995). Möjligheterna att återskapa högmossar
undersöks också (Roderfeld, 1993; Beets, 1993). Sett i ett nationellt perspektiv är
en högprioritering av efterbehandlingsalternativet anläggning av sjö knappast lika
motiverad i Sverige. Tillgången på sjöar i landet är relativt god och torvbrytningens
omfattning är blygsam. Regionalt, i synnerhet i delar av Götaland, kan dock omfö-
ring till sjö/våtmark vara den mest eftersträvansvärda behandlingsformen, bl.a. för
att åstadkomma naturliga kvävefällor.

Alla rapporter från senare hälften av innevarande sekel som rör odling av jordbruks-
grödor, betesdrift och produktion av kreatursfoder på avslutad torvtäkt återfinns till
helt övervägande del i den utländska litteraturen. De allra flesta härrör från studier
som genomförts i gynnsammare klimat än det Sverige har. Av rapporterna framgår
att för uthållig produktion av grödor som foderväxter, potatis och grönsaker krävs
intensiv gödsling i kombination med noggrann kontroll av dikessystemet (se bl.a.
Galvin, 1972; Yakolev & Spitsina, 1977 och Haken, 1978). Kväverik kärrtorv kan
dock ge förbluffande stora skördar utan att just kväve tillförs (men väl fosfor och
kalium), se 0'Toole (1971). Enligt Valk (1986) är torvtäkter mindre lämpliga för
odling av sådana grödor p.g.a. ogynnsamt mikroklimat och alltför lös jord. Intensi-
tet i gödsling och översyn av dikenas dränerande funktion kännetecknar även alter-
nativet överföring av resttorv till betesmark (jfr. Chadwick, 1981; Laidlaw, 1978;
Busygina et al., 1976). Även kalkning behövs för att skapa god betesmark (Sten-
beck, 1985a; Lanning & Williams, 1981). Stenbeck (1981) anger med exempel från
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Irland att omföring av torvtäkt till betesmark är förenad med en rad problem av så-
väl, fysisk, kemisk, biologisk som teknisk art. Sannolikheten för att nämnda krav på
intensitet, kontroll och problemlösning ska klaras om avslutade takter i Sverige ska
omföras till jordbruksmark eller betesmark är goda. Vid sekelskiftet ingick omkring
600 000 ha odlad, mer eller mindre effektivt dränerad torvmark i landets åkerareal
(Åstrand, 1962). Erfarenheter från torvodling finns alltså, se bl.a. von Feilitzen
(1912, 1926), Bolin (1917) och Osvald (1934), men nuvarande jordbrukspolitiska
situation skapar inte nämnvärd efterfrågan på åker och betesmark. Om inte efterfrå-
gan ändras kommer dessa markslag sannolikt sällan att komma ifråga vid efterbe-
handling av avslutade torvtäkter.

De behandlingsalternativ för avslutade torvtäkter som är mest undersökta och rap-
porterade i Norden är beskogning och energiskogsodling. Uppgifter om andra efter-
behandlingar än dessa och de nyss diskuterade förekommer i ringa omfattning eller
saknas. När det gäller jämförelser mellan beskogning och energiskogsodling kan
konstateras att det senare alternativet är mycket mera arbetsintensivt, bl.a. beroende
på betydligt större krav på näringstillförsel. Odling av energiskog är också mera be-
roende av ett gynnsamt klimat. Ett klart ställningstagande ifråga om de två metoder-
na har gjorts i Estland. Dåliga resultat från energiskogsodling på avslutade torvtäk-
ter där har lett till att sådan odling har övergivits som efterbehandlingsaltemativ
(Valk, 1986). Beslutet grundas också på förhållandet att energiskogsodling på åker-
mark både är enklare, säkrare och mera lönsamt. Hytönen (1995) avråder från an-
vändning av utländska sälgarter vid energiskogsodling på avslutade torvtäkter i cen-
trala Finland, främst p.g.a. erfarenheter från svåra frostproblem, men också för att
odling på mineraljordsdominerad åkermark ger större skördar. Energiskogsodling är
inte heller i Irland något reellt behandlingsalternativ efter torvbrytning. Enligt
McNally (1995) är det mest sannolikt är att efterbehandlingen där kommer att ske i
form av beskogning (50-70%), betesmark (20-30%) eller återförsumpning (20-
30%). Tidigare bedömde Bulfin (1969) att skogsodling på irländska takter kunde
förordas under vissa förutsättningar.

Att beskogning är en tillämplig metod för efterbehandling av avslutade torvtäkter
visades redan för snart 40 år sedan (jfr. Mikola & Mikola, 1958). Metoden har inte
förlorat i aktualitet och intresse. Tvärtom kan bedömas att inom överskådlig framtid
kommer beskogning sannolikt att bli en av de vanligast tillämpade metoderna vid
efterbehandling av torvtäkter i Norden. I Finland har beskogning varit vanligast
(Selin, 1995). Även beskogning kan utföras intensivt, t.ex. genom kompletterande
dikning samt markberedning, plantering med förädlade plantor och gödsling med
handelsgödselmedel (punktgödsling strax efter planteringen och flera bredgödsling-
ar därefter). Ett säkert, gott beskogningsresultat kan dock åstadkommas med mindre
kostnadskrävande insatser. Under extremt gynnsamma förhållanden (gott klimat,
tunn resttorv, näringsrikt underlag, rörligt markvatten, långsträckt och smal takt)
skulle skog kunna etableras på den avslutade takten genom naturlig fröspridning
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från träd i närheten, utan några särskilda beskogningsåtgärder alls. Behovet av
dikesunderhåll kan minskas genom att prioritera trädslag som är vattenkrävande
och/eller mindre känsliga för dålig luftväxling i jorden, t.ex. björk eller contortatall.
Möjligheten att kunna välja en extensiv ansats måste bedömas från fall till fall. Del-
vis avgörande är alltså i vad mån skogsodling behöver tillgripas. Hur förmågan till
insåning på torvtäkt är för olika trädslag är litet studerad (Zastenskii, 1974; Kaunis-
to, 1981).

En huvudfråga att besvara med den anlagda serien av beskogningsförsök är sålun-
da i vilken omfattning naturlig besåningfrån omgivande skog kan påräknas. Ju
mera sådan, desto lägre kostnader för markbearbetning (plöjning), plantor och plan-
tering. När förutsättningarna för naturlig beståndsetablering är dåliga, eller rent av
saknas, blir skogsodling ofrånkomlig. En andra huvudfråga att undersöka är där-
för hur olika trädslag lämpar sig för beskogning på färdigbrutna takter.

Graden av intensitet i beskogningen bestäms också i hög grad av växtnäringsförhål-
landena hos den avslutade takten. Klart är att resttorvens näringsinnehåll praktiskt
taget alltid kan antas vara alltför litet med hänsyn till trädens behov (Carey & Ham-
mond, 1970, Kaunisto, 1979; O'Carroll, 1987). Nödvändigheten av att analysera
torvens innehåll av växtnäring (för att kunna avgöra om och i vilken omfattning
gödsling bör utföras) ökar med torvdjupet. En förutsättning för att tallplantors röt-
ter ska kunna att nå underlaget är att torven inte är djupare än ca 40 cm (Kaunisto,
1987). Det kan antas att granens rotpenetrerande förmåga inte är större. Tunnare
torv innebär således att det blir desto nödvändigare att analysera underlaget. Att tor-
ven är så tunn att trädens rötter når underlaget innebär ingen garanti för att träden
ska uppvisa nöjaktig tillväxt (jfr. Carey & Hammond, 1970). Av det skälet, och på
grund av att resttorven oftast är relativt djup och näringsfattig, torde man kunna räk-
na med att växtnäringstillförsel i de allra flesta fall är nödvändig vid beskogning av
avslutade torvtäkter för att uthållig skogsproduktion ska kunna påräknas. Täktområ-
dena erbjuder därmed en utmärkt möjlighet till att realisera ett kretsloppstänkande
genom användning av aska från bränsleanläggningar som gödselmedel (se t.ex. Mi-
kola, 1975; Magnusson & Hånell, 1996; Nilsson et al., 1994). Utöver den mineral-
näring som askan ger tillkommer dess kalkverkan som extra gynnsam effekt (jfr.
Schmitt & White, 1988). En tredje huvudfråga för beskogningsförsöken rör såle-
des behoven av växtnäring och konsekvenserna av att stilla dessa behov med aska.

Frågan är angelägen att undersöka med hänsyn till den aktuella diskussionen om
hur pass mycket brytning och förbränning av torv bidrar till växthuseffekten (se
t.ex. Savolainen et al., 1994). Ackumulation av CO2 från atmosfären i växande skog

är en minuspost i den kalkylen. Denna fördelaktiga verkan av beskogning efter
brytning förstärks om väsentliga delar av skogsproduktionen nyttjas för energiända-
mål och om restprodukter från energianvändningen (askor) återförs till takten som
växtnäring (Hånell, 1995b).
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5. Slutsatser

Bland prövade metoder för efterbehandling av avslutade torvtäkter är beskogning
det mest undersökta. Denna del av skogsforskningen är dock relativt ung och flera
kunskapsluckor finns. Det är sannolikt att beskogning kommer att bli en av de mest
tillämpade metoderna för efterbehandling av takter i Sverige inom den närmaste
framtiden. Av kostnadsskäl kan en strävan mot ett extensivt efterutnyttjande förut-
ses, men det finns också krav på god beståndsetablering och produktion inom ra-
men för en sund, uthållig markanvändning. Detta innebär önskemål om att så långt
möjligt utnyttja möjligheten till naturlig etablering av trädplantor och att tillgodose
det nya beståndets behov av växtnäring genom tillförsel av aska från bränsleanlägg-
ningar, dvs. i överensstämmelse med de allt hårdare kraven på hållbart markutnytt-
jande, inkl. slutna kretslopp.

Dessa önskemål blottar kunskapsluckor som den serie beskogningsförsök som an-
lagts på fem avslutade torvtäkter i Mellan- och Sydsverige kan täppa till. Det förut-
sätter att de fortsatta studierna på dessa försöksområden inriktas på att

(1) bestämma mängden naturligt uppkomna trädplantor på täktområdena, på olika
avstånd från kringliggande skog,

(2) analysera både resttorv och underlag med avseende på tillgängliga mängder av
olika växtnäringsämnen, och

(3) på b'asen av denna analys bestämma behovet av näringstillförsel i form av aska
för uthållig skogsproduktion.
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Summary
Sweden has a fairly long history of industrial peat winning for fuel, about 100
years. Considering all potential peat harvest sites, excluding protected areas and
areas designated for protection, there are about 350 000 ha of peatland sites (> 50
ha) classified as suitable for large-scale peat extraction. These sites make up about
5 % of the total area of deep peatlands in the country. At present, large scale peat
winning is carried out on a large number of sites. During the period 1983 -1995 the
area of active peat fuel extraction increased from about 1400 to 7700 hectares. By
law, some kind of after-use or restoration should follow when the peat harvesting is
completed. At some peat sites, the extraction work has recently been finished, and
the work at several other sites is coming to an end in near future. There is little
experience in Sweden regarding the after-use of peat winning fields. Between 1983
and 1991 a series of afforestation experiments were established on abandoned peat
fields in central and south Sweden.

The aim of this study was to (i) review existing knowledge on various reclamation
methods for peat winning fields, in order to assess the present and future potential
of the afforestation alternative for Swedish fields, and (ii) decide upon the best use
and foci of the afforestation experiments. The study deals with experiences from
using abandoned peat fields e.g. in agriculture, for wetland restoration, for creating
artificial lakes, for growing energy forests, and as forest land, i.e. after afforestation
by planting or by natural seeding from nearby forests. The studies reviewed were
divided into the following five sections: Soil and nutrient conditions (chapter 3.2),
micro-organisms and soil fauna (3.3), seed dispersal and vegetation colonizing
(3.4), afforestation and fertilizing (3.5), and energy forests (3.6).

The tradition of utilizing peatlands for agricultural purposes in Sweden is long and
it is likely that the requirements regarding the transformation of peat fields into
arable land can be met, if priority should be given to this alternative. However, the
present situation in agriculture politics and economics is such that there is no
demand for additional crops or pasture land. There is also a domestic know-how
about creating artificial lakes. In contrast to several other european countries, espe-
cially some countries in Central Europe, the need for recreating lakes after peat
winning in Sweden is relatively small. The number of natural lakes is large whereas
the extent of peat harvesting is small. In certain regions however, for example in
parts of southern Sweden, rewetting of mined peat fields into lakes or wetlands can
be the most desirable after-use alternatives. Growing energy forests and afforesta-
tion are the most studied reclamation methods. Energy forests are much more la-
bour intensive than establishing and tending forest stands. For example, the need
for nutrient amendment is greater in energy forests. These are also more dependent
of favourable climatic conditions than forest stands. It is common knowledge that
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afforestation is an appropriate after-use alternative for mined peat fields. Afforesta-
tion is still of current interest and is expected to become one of the most common
after-use methods. By complementary drainage, soil preparation, planting, and ferti-
lizing, afforestation can be carried out intensively, but an extensive approach is
more desirable and can be successful as well. Provided favourable climatic condi-
tions, shallow peat, nutrient rich sub-soil, moving soil water, and a narrow, elonga-
ted field, a dense stand could be established by seeding from trees nearby, without
any particular afforestation measures at all.

The possibilities of an extensive approach depends on whether or not artificial stand
establishment must be carried out. Thus, one of the main questions regarding use
of peat mined areas for forestry is to determine the potential for regeneration by
natural seeding from surrounding forests. In cases of unfavourable conditions for
natural stand establishment, a new stand must be created artificially. Planting will
then be the most realistic alternative. Consequently, another question for the expe-
riments is the suitability of various tree species for establishing stands on abando-
ned peat fields. The result of the afforestation effort will be greatly influenced by
the nutrient conditions in the peat left, and, in cases of shallow peat, in the subsoil.
The nutrient content in the peat is almost always too small with respect to the requi-
rements for sustainable tree growth. Therefore, nutrient amendments are often
necessary. The third main question for the experiments is the need for nutrient
'amendments and whether or not this need can be met by using wood ash as fertili-
zer, with respect to the consequences for the environment.
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