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Förord

Skogen är en av Sveriges största naturtillgångar. Skogen svarar också för större
delen av den mängd biobränslen som används idag. Satsningar på biobränslen i
Sverige motiveras i hög grad av miljö- och klimatskäl. Stora mängder biobränsle
kan tas ut från de svenska skogarna, i första hand som avverkningsrester i
anslutning till det traditionella skogsbruket.

När avverkningsrester tas ut från skogen för man samtidigt bort de mineraler som
finns i bränslet. Även uttag av stamved leder till förluster av mineraler. I stora
delar av Sverige utsätts dessutom skogsmarken för försurande nedfall, vilket leder
till förhöjd utlakning. Sammantaget leder allt detta till att en brist på mineral-
näringsämnen kan komma att uppstå. Markens mineralbalans är avgörande för
om biobränsle långsiktigt ska kunna tas ut ur skogen.

Huvuddelen av mineralerna från bränslet återfinns i askan efter förbränningen
eller förgasningen. Att återföra skogsbränsleaska till skogen som kompensation för
de näringsförluster som orsakas genom biomassauttag är en kretsloppsanpassad
åtgärd. Vid upprepade uttag av avverkningsrester för energiändamål är växt-
näringskompensation i någon form en nödvändig åtgärd för att upprätthålla
skogsmarkens långsiktiga produktionsförmåga.

1992 startade NUTEK (Närings- och teknikutvecklingsverket), Vattenfall och
Sydkraft ett gemensamt utvecklingsprogram, "Ramprogram Askåterföring ", för
att klarlägga de ekologiska, tekniska och ekonomiska förutsättningarna för
återföring av vedaska till skogen. Sedan januari 1998 har Statens energimyndighet
övertagit NUTEKs roll i samarbetet.

Denna rapport redovisar effekter av granulerad biobränsleaska på skoglig fast-
mark, vad gäller fosfortillgång, mikroorganismer och rumsliga variationsmönster.

Rapporten har författats av Marianne Clarholm, Institutionen för skoglig mykologi
och patologi, Sveriges lantbruksuniversitet.

Eskilstuna i juli 1999

Birgitta Palmberger Lennart Billfalk Krister Ståhl
Energimyndigheten Vattenfall Sydkraft
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Sammanfattning

Rapporten sammanfattar effekter på markmikroorganismer, fosfortill-
gång och förändringar i rumsliga variationsmönster i humuslagret i
granskog i Sydvästsverige de fyra till sju första åren efter tillförsel av 3, 2
(Skogaby) respektive 3 och 6 ton (Torup) granulerad träaska. Tendenser
fanns till pH förhöjningar samt ökat antal av ciliater, flagellater och små
nematoder men inga effekter observerades på nakenamöbor, de största
bakteriekonsumenterna bland protozoerna. Efter 7 år var mängden P i
mikrobiell biomassa i humuslagret i askledet i Skogaby signifikant högre
än i kontrollen, förhöjda mängder av mikrobiellt kväve och kol notera-
des också.

Observationer över tiden indikerade att fosfortillgängligheten i markeko-
systemet efter asktillsats först minskade, men sedan ökade relativt kon-
trollen. Förloppet syntes tydligast i den mikrobiella biomassan vilken in-
nehöll 50 % av allt P i humuslagret, en mängd motsvarande 10 gånger
årsupptaget hos träden. Den mikrobiella biomassan har en mycket högre
koncentration av P än barren, trädens mest P-rika del. Den fungerar där-
för som en buffert mot P-brist för träden. En test där P-status i fält mäts
via 32P upptagshastighet finrötter i laboratoriet indikerade ökad P-tillgång
i askledet, detta i kontrast till rapporterat minskat trädupptag av P, barr-P
och rot-P i askledet i relation till kontrollen. 32P-upptagshastigheten var
negativt korrelerad till den mikrobiella biomassans P/C-kvot i sex under-
sökta led i Skogaby. Den sura fosfatasaktiviteten var alla år högre i askle-
det än i led där lösligt P tillförts och vid två av fem tillfällen också högre
än i kontrollen. Hög fosfatasaktivitet var åtminstone delvis knuten till
stor mikrobiell biomassa och svamparna stod för biomassaökningen.
Svamphyfer bildade skålar under askgranuler som låg fuktigt, Hyferna
utnyttjar säkert den högre koncentration av katjoner som uppstår under
granulen genom utlakning men inga tendenser till ökad vittring, mätt
som sänkt pH noterades under granulerna efter 3 år.

I en studie i Torup med provtagning i transekter bestående av 51 proppar
tagna med 0,5 m avstånd ledde tillförsel av 3 och 6 ton granulerad aska
efter fyra växtsäsonger till högre standardrespiration än i kontrollen i den
övre hälften av humuslagret, utan någon mätbar pH ökning. Geostatis-
tisk analys av rumslig variation visade i askleden på en återgång till
mönster typiska för humus från skogsmark med lägre luftföroreningsbe-
lastning än i Torup för variablerna respiration, sur fosfatasaktivitet och
konduktivitet, speciellt i behandlingen med 3 ton aska. I behandlingen
med 6 ton visade analysen tecken på ett nytt yttre tryck, denna gång möj-



ligen från askan. Tre ton bedömdes vara en lämpligare giva i markvår-
dande syfte än 6 ton.

Tillförsel av granulerad aska till skogsmark kan ersätta förluster av b as-
ka tjoner från lägre markskikt i högdepositionsområden och därigenom
fungera som återställande markvård i föroreningsdrabbade områden. Att
återföra näringsämnen motsvarande dem som tidigare bortförts med
skörd samt att tillföra aska för att "matcha" N i nedfall (vitaliseringsbe-
handling) är inte nödvändigt för att säkra trädåterväxten, då ung berg-
grund och mestadels stora mängder organiskt bundna näringsämnen ger
goda förutsättningar för nästa trädgeneration, men askåterföring är ändå
rätt i enlighet med försiktighetsprincipen. Mängden vedaska kommer att
öka med ökad bioenergianvändning. Askåterföring till skogen är då ett
långsiktigt bättre alternativ än deponiförvaring.



Summary

The report summarises effects on microorganisms, phosphorus (P) avai-
lability and spatial relationships in the humus layer of two spruce forests
in south-western Sweden four to seven years after application of 3.2 ton-
nes (t) (Skogaby), alternatively three or six t (Torup) of granulated wood
ash. There were tendencies for increases in pH and in numbers of ciliates,
flagellates and small nematodes while no effects were observed for naked
amoebae, the major consumers of bacteria among the protozoa (Table 3).
After seven years, the amount of P in microbial biomass in the humus
layer in the wood ash treatment (A) in Skogaby was significantly higher
than in the control (C), increased amounts of microbial nitrogen and car-
bon were also recorded (Table 4).

Observations over time indicated that the P availability in the soil first
decreased after the ash addition, but later increased above that in the
control. The time course was most readily seen in the microbial biomass,
which contained 50% of total P in the humus layer, an amount equal to
ten times the yearly uptake in trees. The microbial biomass has a much
higher P concentration as compared to the needles, the component of the
tree with the highest concentration. The P in micro-organisms thus form
a buffer against P deficiency for the trees. A test where the 32P uptake rate
of excised mycorrhizal fine roots in the laboratory is used to establish P
availability in the field, indicated an increased P availability in (A), which
was in contrast to reported decreased uptake of P in trees, decreased P con-
centration in needles and also in roots (Table 2), as compared to (C). In six
treatments investigated in Skogaby 32P uptake rates were negatively
correlated to the P/C of the microbial biomass (Figure 1). Acid
phosphatase activity was always higher in (A) as compared to treatments
where soluble P had been added and at two out of five times also higher
than in (C ) (Table 1). High phosphatase activity levels were at least partly
connected to large amounts of microbial biomass, where fungi were
responsible for the increases. Fungal hyphae formed 'cups' around the
lower parts of the ash granules, when the moisture situation was
favourable, but when the possibility of weathering was investigated by
measuring pH under the granules after three years in the field, no
decreases was found except in an ammonium sulphate treatment (NS)
were no hyphal 'cups' had developed. The hyphae making up the 'cups'
will gather cations leached from the granules (Table 2).

In a study in Torup where 51 soil cores were taken 0.5 m apart in three
transects, addition of 3 and 6 t of ash caused significantly increased
standard respiration in samples from the upper half of the humus layer



four years after addition, without changes in pH (Table 7). Geostatistical
analyses of spatial variation indicated that for respiration, acid
phosphatase activity and conductivity, the ash addition in Torup had
changed the pattern from one typical for a situation where there is a high
external influence and characteristic for Swedish high deposition areas, to
another pattern typical for Swedish humus layers of forests less exposed
to deposition. The change in pattern was most obvious in the 3 t ash
treatment, in the pattern for the 6 t treatment there was again a tendency
for an external influence, possibly from the ash. Three tonnes of
granulated wood ash were judged as a more suitable dose for soil
remediation than six tonnes.

Addition of wood ash to a forest floor can be seen as soil remediation and
such a treatment can make up for losses of cations from lower soil layers
in areas with high deposition. However, Sweden's forests mostly stand on
young unweathered bedrock and have large amounts of nutrients stored
in the organic forest floor, which can be mobilised when needed. To
return P and cations in amounts equivalent to those exported in harvest
and to match N added as deposition is not necessary at present to secure
sustained tree growth in the next generation, but all the same the right
thing to do according to the principal of cautiousness. Returning the
increasing amounts of wood ash coming from increased bioenergy use to
the forest is also a better long term alternative than storage in a deposit
with unknown future problems with leakage e.g. with heavy metals.



Bakgrund

1.1 Hållbart skogsbruk
Människans påverkan på ekosystemen har ökat så mycket att vi börjat
ifrågasätta om våra nuvarande verksamheter är långsiktigt hållbara.
Nordliga skogar har de senaste 50 åren utsatts för en intensifierad skötsel
men också ett ökat luftförorenings try ek. På senare år har intresset för sko-
gen som förnyelsebar energikälla ökat vårt behov att förstå hur vi kan
utnyttja skogen mer intensivt, men ändå långsiktigt hållbart. Våra mani-
pulationer blir mest framgångsrika om vi förstår hur ingreppen verkar.
Detta i sin tur bygger på att vi har en god grundläggande kunskap om
skogsekosystemens funktion. Vid helträdsutnyttjande ökas t ex mängden
fosfor (P) som förs ut ur skogen 3-4 gånger i jämförelse med om man bara
skördar stammar. Frågan blir då; påverkar en ökad bortförsel av organisk
P, tillgången på P för nästkommande trädgenerationer och kan oorganiskt
P i vedaska i så fall ersätta den förlorade organiska fosforn? Varje mani-
pulation av ett ekosystem, i detta fall askåterföring, bör även undersökas
så att inte oönskade sidoeffekter uppstår. Det slutliga valet av manipula-
tion blir den sammanvägning som ger det mest optimala utfallet för de
inblandade intressenterna. De senare kan vara många och har ofta delvis
motstridiga intressen. "The Intergovernemental Panel on Forests" identi-
fierar t ex inte mindre än åtta mänskliga intressentgrupper när det gäller
långsiktigt hållbart skogsbruk (Holdgate 1997).

Inom askåterföringsprojektet har jag studerat askans möjliga användning
som P-källa samt askans påverkan på P-omsättningen i marken och på
mikrooganismer. Det hade varit bäst att testa vedaskans P försörjningspo-
tentential på helträdsutnyttjad mark, då modellering av helträdsuttag har
indikerat att mängden P och katjoner som bortförs vid en sådan åtgärd
inte fullt kompenseras av vittringen (Olsson 1996), men det var inte möj-
ligt vid projektets start. I stället har undersökningarna förlagts i huvud-
sak till askförsök på Sveriges västkust där kväve- och svavelnedfallet är
relativt stort och P-halten i barr på vissa lokaler lägre än i norra Sverige.
På Sveriges sydvästkust har man länge haft ett kvävenedfall om 15-25 kg
N ha"1 år'1. Den absoluta P koncentrationen i årsbarr av gran i området
sjönk från 1960-talet till 1980-talet, liksom barrens N/P kvot (Aronsson
1985). Andra forskare har föreslagit att det i detta område inte längre är
kvävetillgången som är det mest avgörande näringsämnet för trädtillväxt
(Nihlgård 1985; Persson, et al. 1995).



1.2 Fosforomsättning i skogsekosystem
Sura skogsjordar saknar stora omrörande markdjur och marken består
normalt av ett organiskt humuslager ovanpå mineraljorden vars översta
del har en högre inblandning av organiskt material än övriga delar. En
stor del av trädens mykorrhizaförsedda näringsupptagande finrötter är
lokaliserade till humuslagret och övre delarna av mineraljorden. Som
exempel på storleken på fosforförrådet i skogsmark kan nämnas att i Sko-
gaby i sydvästra Sverige fanns i kontrollen 1990 36 kg P ha"1 i träden över
mark, med en årlig ökning på 1,6 kg P ha"1 de tre påföljande åren (Nilsson
& Wiklund 1995), 34 kg P i humuslagret, 204 kg i 0-20 cm och 464 kg i 20-
50 cm lagret av mineraljorden (Bergholm, et al. 1995). Av 34 kg P i hu-
muslagret fanns 17 kg i mikroorganismer (Clarholm, 1998) något som
understryker mikroorganismers roll som källa/sänka. Fosfor är ett svår-
rörligt ämne i marken. Den lösliga oorganiska P poolen är alltid liten och
det mesta av det P som omsätts överförs snabbt från en organisk fas till en
annan (dött organiskt P till levande organisk P och vice versa). Normalt
är förlusterna till omkringliggande system mycket små. De förluster som
sker, sker genom ytavrinning på partiklar i erosionssituationer, genom
läckage av små lösliga organiska molekyler och genom skörd.

Den P som återfinns i träden har ursprungligen frigjorts från mineral i
berggrunden genom vittring, en kemisk/biologisk process. Både mikro-
organismer och växtrötter anses kunna öka vittringshastigheten från mi-
neral, främst genom utsöndring av organiska syror men bildning av P-
chelerande ämnen som förbättrar överföringen till mikroorganismerna
har också föreslagits spela en roll. På årsbasis kommer dock högst någon
procent av trädupptaget av P direkt från ny vittring av mineral. Det allra
mesta frigörs i stället genom nedbrytning av dött organiskt material
(mineralisering) (Yanai 1992) (Gressel & McColl 1997). När barr och grenar
naturligt tillförs skogsmark ovan jord har de ett lågt näringsinnehåll ef-
tersom delar av näringen förs tillbaka till kvarvarande stukturer innan
barrfällningen. Färsk fallförna blir trots sitt låga näringsinnehåll relativt
snabbt attackerad av mikroorganismer som främst använder kolet i
växtmaterialet till metaboliska processer och tillväxt. Under den första
tiden anrikas ofta P och N i barren genom import från underliggande
marklager via svamphyfer (Berg & McClaugherty 1989).

P-frigörelse genom nedbrytning
Eftersom svampar och framför allt bakterier kan ta upp oorganiskt P vid
lägre koncentrationer än rötter, så är det högst troligt att en stor del av
den P som tas upp av en rot har varit del av mikroorganismbiomassa på
sin väg mellan det döda växtmaterialet och tillbaka till det levande trädet.
I barrskog där merparten av finrötterna har ektomykorrhiza, dvs en man-
tel av svamphyfer som yttersta lager, så har merparten av det P som finns
i trädet "passerat" mykorrhizan. Svampar och bakterier dör genom kon-



sumtion av djur (protozooer, nematoder, kvalster och hoppstjärtar), men
även genom uttorkning, frysning och autolytiska processer. De olika pro-
cessernas relativa omfattning är ännu oklar. Vid den mikrobiella biomas-
sans död och omsättning frigörs lösta mineralnäringsämnen lokalt i
högre koncentrationer än i markvätskan som helhet, i en koncentration
tillräcklig hög för rotupptag (Clarholm 1994; Setälä 1995). De döda mikro-
organismernas fasta delar (cellväggar och organeller) blir samtidigt en för
andra mikroorganismer relativt lättnedbrytbar del av det fasta organiskt
materialet. Vid dessa delars nedbrytning frigörs ytterligare P och blir till-
gängligt för växter. Under den nedbrytande verksamheten vid mikroor-
ganismernas kol- och energiutvinning genereras sålunda P passivt som
en "avfallsprodukt". Detta är det vanligaste, storleksmässigt dominerande
sättet att frigöra P från organiskt material för nytt upptag (Wood, et al.
1984).

P-frigörelse genom selektiv biokemisk mineralisering
Ytterligare ett sätt för organismer att selektivt öka P-tillgången har före-
slagits: I en situation där P är begränsade skulle mikroorganismer eller
rötter, om de har tillgång till energi och saknar P, kunna inducera pro-
duktion och utsöndring av fosfataser, extra cellulära enzymer som frigör
P selektivt från det organiska materialet, sk biokemisk mineralisering
(McGill & Cole 1981). Betydelsen av denna aktiva enzymutsöndring för
växters P-försörjning är oklar (Barber 1984) och mycket tyder på att den
har överbetonats (Gressel & McColl 1997). Mätningar av sura fosfataser är
svårtolkade, troligen för att de har mer än ett ursprung (Clarholm &
Rosengren-Brinck 1995). Man har rapporterat situationer med hög sur
fosfatasaktivitet även i mark med god P-tillgång (Bolton, et al. 1985) i
detta fall hörde höga sura fosfatashalter i stället samman med en stor
mikrobiell biomassa, något som mina undersökningar åtminstone delvis
stöder.

Fosforfrigörelse via enzymer borde ske ytterst lokalt i marken. Sura fosfa-
taser produceras främst av eukaryota svampar och växtrötter medan pro-
duktion av basiska och neutrala fosfataser anses vara typiskt för prokary-
ota bakterier. Varje enskild fosfatasmolekyl beräknas endast ha en begrän-
sad livslängd som fritt rörlig, men en desto längre livslängd som immo-
biliserad, främst till det organiska materialet, eftersom immobiliseringen
verkar skydda enzymmolekylen från nedbrytning (Burns 1987). Fosfata-
sers aktivitet mäts som förmåga att frigöra P från ett definierat organiskt
P-substrat i ett buffrat system vid rådande mark-pH (Tabatabai & Bremner
1969). Även mark som har god tillgång på fosfor har en baslinje av im-
mobiliserade fosfataser (behandling (IF) och (V) i tabell 1). Hur stor
mängd immobiliserade fosfataser som finns beror på det omgivande ma-
terialets förmåga att immobilisera, vilken i sin tur beror på dess struktur
och kemiska beskaffenhet. De immobiliserade enzymerna har spelat ut
sin roll som fosforfrigörare i marken eftersom substratet till största delen
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också är orörligt, men de kommer till uttryck när de omges med rörligt
substrat i den vanligtvis använda fosfatasbestämningsmetoden.

Det vanligaste sättet att bedöma ett träds näringsstatus är barranalys. I lit-
teraturen kan man för årsbarr av gran provtagna under vintervilan hitta
angivelser på tillväxtbegränsande halter på mellan 0,9 och 1,4 mg P g"1 ts
(se tabell 1 i Clarholm & Rosengren-Brinck (1995)). Den stora spridningen
gör denna information svår att använda i praktiken annat än i mycket
klara bristsituationer. I Skogabyförsöket nära Laholm var P-koncentratio-
nen i årsbarren i den obehandlade kontrollen i försöket för 1990-93,
l,27±0,06 mg g"1 ts, vilket är bland de lägre registrerade värdena i denna
del av landet.

Skogabyförsöket har fyra replikat och har en behandling med 3,2 ton gra-
nulerad vedaska (A) tillförd i juni 1989. I två behandlingar har lättlöslig
fosfor påförts som två-gångsgiva under en växtsäsong 1988 (V), respektive
upprepade gånger under alla år sedan start tillsammans med bevattning
(IF). Vidare finns ytterligare två behandlingar, en med enbart N-gödsling
(NS) och en med bevattning (I). I de två sistnämnda behandlingarna kan
man anta att det genom ökad tillväxt uppstått en ökad efterfrågan på P i
jämförelse med kontrollen (C). Med övriga behandlingar som referens-
ram borde det gå att tolka vad som hänt med P-tillgången i (A). I Skogaby-
försöket finns dessutom inom andra projekt mätningar av trädens till-
växt, näringsupptag och förnafall samt markkemi och utlakningsförlus-
ter.



Granulerad askas påverkan på
P-omsättningen i skogsmark

2.1 Sura fosfatasaktivitet
Sura fosfataser i humuslagret bestämdes i Skogaby 1990-1993 en gång år-
ligen mot slutet av fältsäsongen och relaterades till barrens koncentration
av P under föregående vinter. Askledet hade vid alla bestämningstillfäl-
len signifikant förhöjd fosfatasaktivitet i förhållande till de två led där P
tillförts och vars värden kan anses utgöra basnivån för immobiliserade
enzymer. Även (I) och vid ett tillfälle (C) hade signifikant förhöjda vär-
den i jämförelse med leden där lösligt P tillförts (tabell 1). Vid jämförelser
i enskilda parceller fann vi att höga fosfatasvärden var förknippade med
låga P-värden i barr, speciellt vid provtagningstillfällen då marken var
fuktig (tabell 1) (Clarholm & Rosengren-Brinck 1995). Absoluta värden
och skillnader mellan led var också störst när provtagningen skedde i
fuktig jord (3 av 5 gånger). Detta indikerar en snabb omsättning av icke-
immobiliserade, aktiva enzym. Hög markfuktighet är också gynnsam för
mikrobiell aktivitet.

TabeiH Sur fosfatasaktivitet i humuslagret i Skogaby [mg para-nitrofenol bildad h"
m"2]. Behandlingar med en aktivitet signifikant skild från (C) följs av ett a (P<0,05).
Understrukna värden var signifikant högre än i (IF) och (V), de behandlingar som till-
förts lösligt P. Medelvattenpotential [-kPa] i (C) ges också.

Tablel Acid phosphatase activity in the humus layer in Skogaby [mg para-nitro-
phenol formed h"1 m*2]. Treatments with an activity significantly different from (C) are
followed by an a (P< 0,05). Underlined values were significantly higher than in (IF)
and (V), the treatments where inorganic P had been added. Mean water potential in
(C) is also given.

Provtag- Vatten-
nings- (IF) (V) (C) (NS) (A) (I) (D) potential
datum i C led [KPa]
901204

910603

910812

920908

931030

MV
1990-93

315 a

324

319

296

314

312 a

356

343

358

309

335

498
454

386

373

413

425

563

465

407

405

460

673
538

521a

480

647 a

571

469

424

531

475

251a

330

291

-89

-63

-603

-718

-25
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Figur 1 Relativa iZP upptagshastigheter hos finrötter i Skogaby ((C) = 100), stap-
larna visar medelvärden för 1991-1993. Värden för enskilda år i tabellen. P/C i den
mikrobiella biomassan (tabell 5) i humuslagret där rötterna växte anges inne i stap-
larna. Olika bokstäver anger att värdena är signifikant skilda (p< 0,05).

Figure 1 Relative 32P uptake rates for fine roots in Skogaby ((C) = 100), columns
show mean values for 1991-1993. Values for individual years are given in the table
below the graph. P/C in the micrqbial biomass (Table 5) in the humus layer where
the roots were growing are given inside the columns. Different letters indicate that the
values are significantly different (p< 0.05).

o
ro

A
Q.
3

DL
8

100-

80-

60 -

_ 40-

CC
20-

0.042 0.045 0.052

År /behandling
1991-08-12
1992-09-08
1993-10-30

(I)
112'
132'
66"

(Q
100'
100'
100'

(A)
84'
96'
65b

(NS)
62ab

47C

81ab

(V)
30c

37C

24C

(IF)
4C

54C

10c

Två av de led som hade högre sur fosfatasaktivitet än (C) (tabell 1) hade
också större mängd C i den mikrobiella biomassan, 126 % i (A) och 112% i
(I) (tabell 4), (NS) hade å andra sidan bara 77 % av (C)s biomassa och 107%
sura fosfataser. Den uppmätta sura fosfatasaktiviten är svårtolkad och
verkar vara resultatet av bidrag från flera håll. De mycket likartade vär-
dena uppmätta i (IF) och (V) (Tabell 1) utgjorde baslinjen av immobilise-
rade enzym, på denna lades både sura fosfataser som frigjorts passivt ge-
nom att celler gått sönder, en post som borde öka vid en högre mikrobiell
biomassa, och eventuellt aktivt utsöndrade enzymer (Clarholm 1993). I
Torup (Nohrstedt, et al. 1996) några mil norr om Skogaby bestämdes sur
fosfatasaktivitet i humuslagret med 51 replikat (transekter i block 1, se
avsnitt 5), 1993 drygt 4 år efter tillförsel av 3 och 6 ton granulerad aska.
Inga signifikanta skillnader fanns mellan behandlingarna (tabell 7).
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2.2 Upptagningshastigheter för P och Rb hos finrötter med
mykorrhiza
Upptagningshastigheten av en isotop (t ex 32P, 15N eller 86Rb som analog
för K) hos färska rotspetsar är ett mått på rotens efterfrågan på ämnet i
fråga, vilket i sin tur har föreslagits vara proportionellt mot trädets behov
(Harrison, et al. 1990). Upptagshastigheter av 32P i Skogaby mättes en gång
per år 1991-93 dvs 3, 4 och 5 växtsäsonger efter tillförseln av granulerad
aska (Clarholm, 1998). Eftersom upptagshastigheten varierar under sä-
songen, så finns inga absoluta bristvärden utan utvärderingen blir relativ,
dvs man jämför med rötter från en jord där man vet att det inte är P-brist.
Detta är för det mesta en P-gödslad yta. Mykorrhizaförsedda finrötter från
(C), (A) och (I) hade alltid högre P-upptagshastighet än rötter från ytor
som tillförts P (Fig. 1). På treårsbasis med normaliserade värden (P-upptag
i (C) = 100) fanns en negativ korrelation mellan P/C i mikrobiella bio-
massan i humuslagret (Fig 1 värden i staplarna) och upptagshastigheten.
Den mikrobiella biomassan består av bakterier samt mycel av nedbrytar-
och mykorrhizasvampar som alla hämtar fosfor från samma källa, det
organiska materialet. Resultaten tyder på att testet på rötternas upptag-
ningsförmåga mer troligt mäter mikroorganismernas efterfrågan på P än
trädets. Mikroorganismer har en 10-15 gånger högre P-koncentration än

Figur2 °°Rubidiumupptag [pg Rb g"1 fs rötter 15 min"'] hos mykorrihzaförsedda finröt-
ter från humuslagret i Skogaby. Inga signifikanta skillnader i upptagshastighet notera-
des. Medelvärde ± standardavvikelse, n=4 (p = < 0,05).

Figure 2 ^Rubidium uptake rates [pg Rb g'1 fw roots 15 min'1] for mycorrhizal fine
roots from the humus layer in Skogaby. No significant differences in uptake rates
were found. Mean + standard deviation, n=4 (p = < 0.05).

as

(A) (I) (C) (NS) (IF) (V)
Behandling
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barr, den trädkomponent som har den högsta koncentrationen. Koncen-
trationsskillnaderna borde resultera i att mikroorganismerna kan buffra
för P-brist hos träden genom omsättning av den P-rika mikrobiella bio-
massan.

Rotupptagningsförmågetesten användes också för att undersöka eventu-
ell K brist. Upptag av 86Rb (som radioaktiv analog till K) hos rötter från
Skogaby mättes 1991. Inga signifikanta skillnader fanns mellan behand-
lingarna (Fig 2). Mätningarna avslutades därför efter första året. Skogabys
havsnära läge innebär en vindburen tillförsel av havssalter som innehål-
ler K och även andra katjoner (J. Bergholm, pers.medd.)

2.3 Fosfor och katjoner i finrötter
Fosforkoncentration i barrträdens finrötter har också föreslagits som en
möjlig måttstock på träds P-tillstånd (Pennell, et al. 1990). Baskatjon- och
P-innehåll bestämdes parallellt på samma fraktion finrötter som använ-
des vid rotupptagningsförmågetesten 1991 (enbart P 1993). Rötter från (A)
hade det lägsta medelvärdet av de behandlingar som inte fått lättlösliga P-
tillsatser, men skillnaden var inte signifikant. Det fanns även en tendens

Tabell 2 Koncentrationer av P, K Mg, Ca och Al [mg g" ts], i finrötter, mv±sd; n=4. För
samma datum så är värden följda av olika bokstäver signifikant skilda (p < 0,05).

Table 2 Concentrations of P, K, Mg, Ca and Al [mg g"1 dw], in fine roots, MV±sd, n=4.
For the same date values followed by different letters are significantly different (p <
0.05).

Behandling
Provtagnings- ~ ( C ) ( A ) ( N g ) , y ) ( I p )
datum

P

1991 08 12 l,0+0,lab l,2±0,2abd l,l±0,2abd l,l±0,lab l,6±O,lc l,4±0,2cd

1993 10 29 l,2±0,la l,4±0,2a l,l±0,la l,5±0,2ab 2,l±0,lbc l,7±0,2c

K

1991 08 12 2,0±0,3ad 2,2±0,2ad 2,6+0,7a l,4±0,2cd 2,8±0,4a l,7+0,2bd

1991 08 12 l,5±0,lb l,5+0,2b l,3±0,2b 0,6±0,2a 1,6+0,1" l,2±0,l"

C a

1991 08 12 6,5+0,6" 6,2+l,6ba 5,8+l,4ba 3,3±0,8a 6,5+1,2" 6,l+l,5ba

Al

1991 08 12 0,6+0,3" 0,4±0,l"a 0,4±0,lba 0,3+0,la 0,3±0,la 0,3±0,la
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till ökad K-halt och minskat Mg- och Ca-halt i rötter från (A) (Tabell 2).
Om (NS) kan tänkas representera ett mycket högt N nedfall, så verkar det
som om baskatjoner i marken finns i ett buffertlager av mindre storlek än
P eftersom koncentrationerna av Mg och Ca minskade signifikant i röt-
terna i (NS). Då motsvarande starka reduktion inte observerades i barren
(Rosengren-Brinck & Nihlgård 1995) så skulle resultaten kunna demon-
strera en buffrade effekt av mykorrhizan på trädets näringsförsörjning.
Det sista året när träden (NS) ökade sin tillväxt relativt träden i (C) var
1993, f r o m 1994 vände trenden nedåt (L.-O. Nilsson, per. medd.).

2.4 Brist på fosfor för träd och mikroorganismer?

Träd
Var P ett tillväxtbegränsande ämne för träden i Skogaby? Tillväxtmät-
ningar visade att under 1988-90 hade träden i (V) inte växt mer än träden
i (C) och att träden i (I) hade växt 30 % mer än i (C) (Nilsson 1993), trots att
de lägsta P värdena i barren fanns i (I) l,10±0,07 mg P g*1 ts i jämförelse
med 1,27+0,06 i (C) och l,20±0.05 i (A) (Clarholm & Rosengren-Brinck
1995). I det bevattnade ledet var det totala P- och N-upptaget i träden också
högre och för P signifikant högre än i (C) (L.-O. Nilsson, pers. medd.).
Askledet skilde sig inte från (C) i något av dessa avseenden under perio-
den 1989-93. Trenderna i upptag skilde sig dock mellan P och N: Jämfört
med kontrollen fanns det en tendens till ökning i N-upptag och tillväxt
medan P-upptaget hade en tendens till minskning (H. Lundqvist, pers.
medd.). P tillgång var tydligen inte begränsande för trädtillväxt i något
led. Markens biologiska processer som främst utförs av mikroorganismer
hade tydligen klarat av att tillgodose trädens P-behov under skiftande
omständigheter.

Mikroorganismer
Resultaten tydde på att trädens mykorrhizaförsedda rötter ändå i några
fall tärde på sina förråd och fick aktivera sig för att möta den ökande efter-
frågan från träden i (I) och (NS), alternativt hantera det minskade P-till-
skottet från nedbrytningen i (A). Mikroorganismerna i dessa led arbetade
därför med att fylla på sina egna förråd. Mikroorganismerna i humuslag-
ret i (A) hade hög fosfatasaktivitet (tabell 1) och den absolut sett högsta
mängden P i sin biomassa 1993 (tabell 5). Även (I) hade större mängd P i
mikrobiell biomassa och högre fosfatasvärden än (C). Mikroorganismerna
i (I) hade lägst P/C i den mikrobiella biomassan 1993 och den högsta 32P-
upptagshastigheten 1991 och 1992 när mätningar utfördes vid tidpunkter
på året med trädtillväxt, medan askledet hade högre P/C och lägre 32P
upptagshastighet. Efterfrågan på P från träden, mätt i efterhand som upp-
tag i ovanjordiska delar, var under perioden betydligt större i (I) än i (A)
(L-O Nilsson pers. medd.). Mikroorganismerna har cirka 10-15 gånger
högre P-koncentration i sina vävnader i jämförelse med träd och de in-
nehåller en så stor mängd P att det räcker att frigöra 10 % för att täcka trä-
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dens årsbehov. Det borde vara ganska lätt att tillgodose trädens P behov
genom omsättning av mikororganismbiomassa och därigenom skulle
denna levande heterotrofa P-pool fungera som en buffert mellan träden
och markens döda organiska P-pool.

2.5 Effekter av aska på fosfortillgång, slutsatser
Alla observationer i de undersökta försöken gjorda inom ramen för mitt
projekt tyder på att P-tillgången inte ökade generellt efter asktillförseln,
snarare tvärt om. I humus från Skogaby undersökt 1990, ett drygt år efter
asktillförseln, var medelvärdena för rörlig, växttillgänglig fosfor (Clegg, et
al. 1993), P-koncentrationen i barr och även P i mikroorganismer lägre i
(A) än i (C), medan mängden sura fosfataser var högre (Clarholm 1993).
Skillnaderna mellan (A) och (C) var inte signifikanta, men de observe-
rade värdena tydde i vart fall inte på ökad P-tillgång. Minskad fosfortill-
gång har observerats även efter tillförsel av kalk (Harrison 1987) liksom
kraftigt minskat upptag av P hos gran efter kalkning (Andersson, et al.
1995). Det minskade P-utbudet har förklarats med att högt pH och ökad
jonstyrka ändrar det organiska materialets konfiguration så att fosfor-
grupperna blir mindre tillgängliga för nedbrytning, dvs leveransen från
det organiska materialet minskar (Condron, et al. 1993). P frigjort vid
nedbrytning kan också reagera med tillförda Ca2+ joner och bilda kalcium-
fosfat. En eventuell minskad tillgång på P i det askbehandlade ledet har
dock inte minskat trädtillväxten i jämförelse med (C).

Observationerna i (A) tyder på en över tiden utdragen, ännu ej avslutad
reaktion på askbehandlingen: Först ledde ett minskat utbud av P efter ask-
tillförseln till en minskning av mikrobiellt P i humuslagret. En ändrad
konfiguration av det organiska materialet efter asktillsats samt uppbind-
ning av oorganiskt P till Ca från askan är två processer som båda resul-
terar i en minskning av den snabbt omsatta oorganiska poolen. Mikro-
organismerna, sannolikt främst svamphyfer, växte därefter till och ökade
sitt P-upptag genom ökad tillväxt (Tabell 4), och ökat P upptagseffektivitet
(ökadP/C; Tabell 5) och eventuellt också efter en ökad lokal frigörelse via
sura fosfataser. Insatta åtgärder var framgångsrika från mikroorganismer-
nas sida sett: efter fem år innehöll mikroorganismerna i (A) mest P av
alla behandlingar (Tabell 4). Mikrobiellt P kan senare bli trädtillgängligt
via direkt överföring i rötternas mykorrhiza, vilka utgör en betydande del
av hyferna ute i marken. P kan också bli tillgängligt för träden genom
omsättning av den övriga mikrobiella biomassan, en process som frigör P
koncentrerat, för direkt upptag. Observationerna understryker den mikro-
biella biomassans viktiga dubbla roller både som frigörare av organiskt P
och som temporär förvaringsplats från vilken P relativt lätt senare kan bli
växttillgängligt genom omsättning.

Inget av de försök med asktillförsel som jag har undersökt har haft P som
mest tillväxtbegränsade ämne för träden, man kan därför inte förvänta
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sig att träden skall aktivera mekanismer för att öka P-tillgången. I littera-
turen finns dock exempel på att både ask- och apatittillförsel över en tids-
rymd av 20 till 40 år har förbättrat P-tillståndet hos verkligt P-begränsade
trädbestånd (Dighton, et al. 1993; Harding & Jokela 1994; Malmström
1952). Om man vill undersöka askans P-levererande förmåga i en P-be-
gränsad situation, så bör man skapa och studera sådana genom att t ex
tillföra aska till barrträd planterade i sand med lågt innehåll av organiskt
material och med tillförsel av kväve eller i fält i jord med låg P-halt där
man tagit bort hela eller delar av humuslagret.
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Granulerad askas påverkan på
mikroorganismer

3.1 Protozooer
Man vet från tidigare undersökningar att en ökad bakterieproduktion
normalt inte synliggörs som ökad bakteriebiomassa utan som ett ökat an-
tal protozooer. Protoozoer är till allra största delen bakteriekonsumenter
och efter kalkning i Hasslöv, vilken ledde till en pH-förhöjning på 1,5
enheter, observerades signifikanta ökningar av nakenamöbor och flagel-
later, med cirka fem gånger fler individer i det kalkade ledet (Persson, m
fl. 1996). I humuslagret där askgranulerna hamnar efter spridningen och
där man kan förvänta sig de största effekterna, gjordes antalsbestämning-
ar av protozooer 1989 vid tillförseln av aska samt 1990 och 1996. Inga sta-
tistiskt säkerställda skillnader kunde registreras mellan askbehandlingen

Tabell 3 Antal protozooer och små nematoder per g torrvikt i humuslagret i (A), (V)
och i (C) 1989 och 1990. Vidare undersöktes 1996 (C) och (A): direkt under granulen
(AM) och på ytan (A^. Det fanns inga signifikanta skillnader mellan behandlingarna;
medelvärde ±standardawikelse, n=4.

Table 3 Numbers of protozoa and small nematodes g'1 dw in the humus layer in (A),
(V) and (C) in 1989 and 1990. In 1996 the situation in (C) and in (A) direct under the
granules (AJ and in the surface without a granule were investigated. There were no
significant differences between the treatments; mean+standard deviation, n=4.

Provtagningstid

1989-05-22 (C)

1989-05-22 (A)

1990-10-22 (C)

1990-10-22 (A)

1990-10-22 (V)

1996-07-11 (C)

1996-07-11 (AM)

1996-07-11 (Av)

Ciliater

lO"2

2±2

24 ±34

43+53

1+2

5 ±4

4 ±5

Flagellater

l o - 4

4 ±4

2±2

10+9

5 ±4

16+24

13 ±10

13 ±10

9 ±7

Naken-
amöbor

10"4

1±1

1±1

2±1

2±1

1±1

5 ±4

4±2

3±2

Små
nematoder

10"1

1±1

7 ±8

2±2
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och kontrollen vid något tillfälle, då variationen bland replikat var
mycket stor i vissa fall (Tabell 3).

De tre grupperna protozooer har sinsemellan varierande konsumtions-
kapacitet. De relativt stora frisimmande ciliaterna förekommer i lägst an-
tal och kräver ca 105 bakterier per delning, medan små frisimmande fla-
gellater delar sig efter konsumtion av ca 102 bakterier. De viktigaste bakte-
riekonsumenterna i mark (ofta 90 %) är nakenamöborna som behöver
ungefär 103 bakterier per delning. Nakenamöborna lever på ytor där även
merparten av bakterierna finns (Clarholm 1984; Clarholm 1994). För na-
kenamöborna var skillnaderna mellan (C) och (A) de minsta. De ute-
blivna effekterna på protozooer efter asktillförsel stämmer bra överens
med att inte heller några signifikanta pH-ökningar noterades i Skogaby.

En provtagning av forna under samlingar av askgranuler respektive av
forna helt utan kontakt med granuler gjordes i (A) 1996. Sju år efter till-
förseln av askgranulerna observerades något förhöjda, men ej signifikant
högre, medelvärden för protozooer under askgranuler i jämförelse med
motsvarande prov från (A) men utan granul (Tabell 3). Med den använda
metoden får man i de lägsta spädningarna också ett mått på en del av den
minsta, bakterieätande nematodpopulationen. Inte heller här fanns några
signifikanta askbehandlingseffekter (Tabell 3).

3.2 Mikrobiell biomassa
I en mindre studie 1990, 15 månader efter asktillförseln, bestämdes P-in-
nehållet i mikroorganismer i humuslagret i Skogaby med fumigerings/
extraktionsmetoden (Martikainen & Palojärvi 1990). Den mikrobiella
biomassan i (A) innehöll då i medeltal 20 % mindre P än den mikrobiella
biomassan i (C) (Clarholm, 1994). I oktober 1993, fem växtsäsonger efter
asktillförseln, gjordes bestämningar av C, N och P i mikrobiell biomassa.

Den mikrobiella biomassan i (A) innehöll då signifikant mera (180 %) P
än den mikrobiella biomassan i (C) (100 %). Även medelvärdena för C-
och N-innehållet var högre i askledet men inte signifikant skilda från (C)
(Tabell 4). Om man relaterade P och N i mikrobiell biomassa till C-inne-
hållet eftersom C oftast är det mest begränsande ämnet för mikrobiell
tillväxt, så fanns en tydlig trend (Tabell 5). Låga P/C värden var korrele-
rade till högt P-upptag vid rotupptagningsförmågetesten (Fig. 1, värden i
staplarna).

Vad gäller N/C så var ordningen den samma som för P/C men spänn-
vidden mellan (I) och (IF) var mindre. Även P/N visar samma trend: I (I)
nyttjades P maximalt effektivt medan den finns i överflöd i (IF). (A) och
(NS) som inte fått tillskott av lösligt P hade ändå högre medelvärden än
(C). Den mikrobiella biomassan i dessa led hade synbarligen haft åtmins-
tone lika god P-försörjning som den i (C).
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Tabell 4 En relativ jämförelse av mängderna C, N och P i mikrobiell biomassa i
humuslagret i Skogaby 29 oktober 1993, 5 år efter tillförsel av 3, 2 ton granulerad
vedaska. Jämförelsen gjordes så att värdet i kontrollen för varje block sattes till 100.
Den mikrobiella biomassan i (C) innehöll 497 kg C, 51 kg N and 17 kg P ha'1. Värden
inom en variabel som efterföljs av olika bokstäver är signifikant skilda från varandra;
medelvärde ± standardavvikelse, (p < 0,05) n = 4.

Table 4 A relative comparison of the amounts of C, N and P in microbial biomass in
the humus layer in Skogaby October 23 1993, 5 years after addition of 3.2 tonnes of
granulated wood ash. The microbial biomass in (C) contained 497 kg C, 51 kg N and
17 kg P ha"1. Values for the same variable followed by different letters are significantly
different; mean±standard deviation (p < 0,05), n = 4.

C

N

P

(I)
112±23ab

d

121±26ab

108±40ab

(C)

100abd

100ab

100b

Behandl ing

(A)

126±24ab

140±30a

180±35a

(NS)

77±25cd

94±35ab

116±78ab

(V)

104±23ab

d

133±54a

142±40ab

(IF)

50±12c

61+35b

82±35b

TabellS P-, N- och C-relationer i den mikrobiella biomassan i hurnuslagret i oktober
1993. Värden inom en variabel som efterföljs av olika bokstäver är signifikant skilda
från varandra (p<0,05), n=4.

Table 5 P, N and C relations in the microbial biomass in the humus layer in October
1993. Values for the same variable followed by different letters are significantly
different (p<0.05), n=4.

Ratio

P/C

N/C

P/N

(I)
o,O3ia

0,10

0,29

(Q
0,034ab

0,11

0,35

Behandling

(A)

0,042ab

0,11

0,36

(NS)

0,043ab

0,13

0,37

(V)

0,045ab

0,13

0,39

(IF)

0,052b

0,13

0,43

3.3 Askpåverkan på mikroorganismer, slutsatser
Askan verkade ha haft störst påverkan på svampkomponenten av mik-
roorganismerna, eftersom endast små, ej signifikanta höjningar observe-
rades för bakterieätande protozoer och nematoder. Ökad bakterieproduk-
tion kan för det mesta kopplas till ökad mekanisk markstörning eller för-
höjt pH, och ingendera var aktuellt här. Svamparnas tillväxt borde vara
ett resultat av ökad katjontillgång, eftersom mycket litet P verkar ha läm-
nat granulerna och inga pH förändringar registrerades.
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Askgranulers interaktioner med
mykorrhizan i forna

De förskjutningar i P-utbud som behandlingarna i Skogaby erbjuder ut-
nyttjades i ett försök utlagt för att klarlägga om de svamphyfskålar som
bildats under många granuler i fält hade något samband med P-försörj-
ningen. Om det funnits ett ökat P-behov, så skulle svamparna som bil-
dade skålen börjat vittra askgranulerna genom att producera organiska
syror. Dessa skulle leda till ett sänkt pH under granulen. I juli 1993 lade
jag ut 30 askgranuler och 30 inerta stenar (utvalda med hjälp av Per-Arne
Melkerud, skoglig marklära, SLU) bredvid varandra i en rad i en svag
sluttning i varje upprepning av (V), (IF), (C), (NS) och (I). Stenarna skulle
ge en kontroll med samma fysiska förhållanden som under granulen.
Efter tre år, i juli 1996, togs prov med en miniborr (diameter 1 cm) under
varje enskild granul eller sten och också strax bredvid. Fyra till fem mini-
borrkärnors översta cm bildade ett prov som fraktades hem där pH be-
stämdes i vattenlösning (1 viktsdel prov till 2,5 viktsdelar vatten).

I de flesta led fanns inga pH förändringar under granulen (tabell 6). Ett
signifikant sänkt pH noterades på ett enda ställe: under askgranulerna i
(NS) var pH sänkt med 0,3 enheter och signifikant lägre än i (C). Under

Tabell 6 pH i juli 1996 efter tre år i fält i Skogaby, under askgranul (Eskilstuna 89),
under näraliggande samtidigt utlagd inert sten samt bredvid dessa. Värde följt av * är
signifikant lägre än utan granul, medelvärde + standardavvikelse (p<0,05), n = 4.

Table 6 pH in July 1996, after three years in the field in Skogaby, under ash
granules (Eskilstuna 89) and under simultanously positioned inert granule-sized
stones and close to the stone and granule. Value followed by * is significantly lower
than without granule. Mean value+standard deviation (p<0,05), n=4.

Behandling

(C)

(NS)

(I)

(IF)

(V)

(A) (efter 7 år)

askgranul

4,6

4,3*

4,6

4,6

4,6

4,8

sten

4,6

4,6

4,5

4,7

4,7

ingen

4,6

4,6

4,6

4,6

4,8

4,7
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granulerna i (NS) farms dock inte tillstymmelse till hyfskålar, däremot
farms rötter i många av granulgroparna, men inte under stenarna.

När granulerna lades ut, så fanns trädtillväxtdata inte tillgängliga efter-
som den destruktiva provtagningen som visade att träden var bara N-be-
gränsade i sin tillväxt, gjordes först på hösten 1993. Möjligtvis håller situ-
ationen på att förändras i (NS), där nybildning av extramatrikala hyfer,
liksom i (IF), har gått starkt tillbaka, samtidigt som äldre hyfer brutits ner
och möjligen tjänat som temporär P källa under behandlingens gång. Ef-
tersom den mikrobiella biomassan i (NS) hade en hög P/C kvot (tabell 5)
och då rötterna i (NS) innehöll mycket låga katjonkoncentrationer (Tabell
2), så kan pH-sänkningen ha berott på lokalt katjonupptag av roten med
tillhörande protonutsöndring och pH sänkning. En annan möjlighet är
lokalt försurande nitrifikation. pH bestämdes även i (A) under granuler
som legat ute i sju år i en icke-P-begränsad situation. Under granulerna
var pH förhöjt med en dryg tiondels enhet i jämförelse med prov också
tagna i (A) men utan granul. Mark utan granul i (A) hade i sin tur ett
högre medelvärde än prov tagna i (C) både utan granul och med granul
efter tre år, men höjningen var inte signifikant (tabell 6). Eftersom den
mikrobiella biomassan i (A) innehöll signifikant mer P än i kontrollen
kan man kanske inte utesluta vittring men att syrorna förbrukats och
därmed inte kunde detekteras. Eftersom även C och N ökade så är ökad
nedbrytning den troligaste förklaringen (se CO2 produktion i askleden i
Torup nedan). Observationerna demonstrerar den diskreta men långva-
riga påverkan som askgranulerna har på sin omgivning.

I (C) och (I) var det ändå en markant högre frekvens med hyfansamlingar
under granulerna i jämförelse med under stenarna. Askgranulerna har
lämnat ifrån sig katjoner under sin tid i fält. Att det bildas hyfskålar kan
tolkas så att hyfer för det mesta koncentreras till de platser i marken där
tillgången på önskvärda näringsämnen är lokalt högre. Fukten är också
högre under en granul eller sten, något som gynnar svampväxt generellt.
Det ofta mycket lokala fuktklimatet verkade ha betydelse för hyfskålsbild-
ningen. Askgranuler i (C) och (I) som var "svarta", dvs fuktiga vid prov-
tagningstillfället låg oftast i hyfskål, medan gråa, torrare granuler oftast
saknade skål. Om en granul hade hamnat på en befintlig hyfmatta, så bil-
dades också en skål. Efter två år växte mossa obehindrat på granulerna.

21



Två nivåer av asktillförsel till gran-
skog i ett högdepositionsområde

Nästan alla variabler i skogsmark har en stor rumslig variation och det
krävs många replikat för att säkerställa behandlingsskillnader statistiskt.
Ett helt annat angreppssätt är att beskriva variationen med geostatistik
och studera de skillnader i variationsmönster som uppstår vid en be-
handling. Tillsammans med Ewa Bringmark, inst för miljöanalys, SLU,
studerades tre transekter, var och en bestående av 51 proppar tagna på 0,5
m avstånd i behandlingar med 3 respektive 6 ton granulerad aska och i
kontrollen i SkogForsks försök 241 Torup (Nohrstedt et al. 1996) i septem-
ber 1993, fyra växtsäsonger efter asktillförseln. Humuslagrets tjocklek
samt pH, konduktivitet, vattenhalt, sur fosfatsaktivitet och 32P-upptag-
ningshastighet hos rötter mättes på färska prov från den övre hälften av
humuslagret med lösa barr och eventuell vegetation borttagen. Standard-
respiration mättes på siktat prov efter 12 dagars vila (Bringmark &
Bringmark 1995). Trädens lägen i förhållande till transekten noterades
också, liksom antalet granuler i varje propp. Bestämningarna utfördes i
block 1 där kontrollparcellen och parcellen med 3 ton aska låg i samma

Tabell 7 Medelvärden (MV) och variationskoefficienter (CV = sd som % av MV)
samt variationsvidder för de undersökta variablerna i Torup. Värden följda av olika
bokstäver är signifikant skilda (p< 0,05); n=51.

Table 7 Mean vales (MV) and coefficients of variation (CV = sd as % of MV) and
ranges for the investigated variables in Torup. Values followed of different letters are
significantly different (p< 0,05); n=51.

Humustjocklek
(cm)
pH

Konduktivitet
[uS cm1]
Torrvikt

32P-upptag av rötter
[junol P g fs rot'1]

Sur fosfatasaktivi-
tet (nmol PNP g"1 ts h"1)

Standardrespiration
ftigCOj-Cg-'Ctim-1)

MV
10

4.3

32

27

8.2

85

0.053
a

Kontroll

CV
29

3

24

8

55

17

18

range
5-17

3.9 - 4.6

23-56

23-32

1.9-
25.0

57 -142

0.036 -
0.090

3 ton granulerad

MV
10

4.4

39

28

8.9

95

0.076
b

aska
CV
36

4

33

6

31

18

26

range
3-21

4.1 - 5.0

21-92

25-34

3.0-
18.7

67-151

0.040 -
0.130

6 ton

MV
9

4.5

39

29

6.7

80

0.066
c

granulerad
aska
CV
35

7

25

7

40

18

27

i

range
4-18

4.1 - 4.6

25-71

24-33

2.5-
17.1

60 -124

0.038 -
0.117
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lätt sluttande backe 60 m från varandra, medan parcellen med 6 ton aska
låg 140 meter från kontrollen i en annan backe, men med samma lutning.

5.1 Klassisk statistisk analys
Vid variansanalys framkom endast en säkerställd skillnad i materialet:
standardrespirationen i 3- och 6-tonsleden var 143 % respektive 125%
högre än i kontrollen och alla tre leden var signifikant skilda från var-
andra (Tabell 8). Högre respirationshastighet observeras vanligen efter
tillförsel av lös aska och har förknippats med ett ökat pH. I Torup fanns
inga signifikanta pH-förhöjningar (Tabell 7). Inga skillnader mellan be-
handlingar fanns heller i sur fosfatasaktivitet eller 32P-upptag hos rötter.
Avsaknaden av skillnader i 32P-upptagshastighet har även observerats i
labförsök med granplantor odlade i material från Torupsförsöket (R.
Finlay, pers. medd.)

Figur 3 Individuella ^P-upptagshastigheter hos finrötter av gran hämtade från övre
häften av humuslagret i proppar tagna med 0,5 m avstånd längs transekter i block 1 i
Torup, plus sur fosfatasaktivitet och standardrespirationshastighet i övre hälften av
humuslagret. Transekterna lades vinkelrätt mot lutningen, träd inom 0,5 m från prop-
pen är markerade som trianglar. Kontrollen, 3 och 6 ton granulerad vedaska under-
söktes.

Figure 3 Individual 32P uptake rates for fine, mycorrhizal roots from spruce grown in
the upper half of the humus layer, collected from cores sampled 0.5 m apart along
transects in block I in Torup, plus acid phosphatase activity and standard respiration
rate in the upper half of the humus. The transects were established perpendicuar to
the slope, the lowest point to the left in the figure. Trees within 0.5 m from the core are
marked as triangles. The control plot, 3 and 6 tonnes of wood ash were investigated.

kontroll

t v r-X-

5 10 15 20 25

3 ton vedaska

5 10 15 20 25

6 ton vedaska

10 15 20 25
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I kontrollen hade värdena för standardrespiration, humusskiktstjocklek
och torrvikt låga variationskoefficienter (CV) i jämförelse med vad man
vanligen finner i humuslagret och respirationsvärdena saknade verkligt
höga värden (Fig. 3). Tack vare att ett 30-tal transekter finns undersökta på
samma vis vad gäller standardrespiration och skiktstjocklek, så vet man
att kontrollens variationsmönster är typiskt för försurade humuslager i
Sydvästsverige (Bringmark & Bringmark 1995). I askbehandlingarna
ökande variationskoefficienterna och fler riktigt höga värden observera-
des. Detta är ett mönster som återfinns i denna typ av skogsmark vid
lägre depositionstryck.

5.2 Geostatistiska analyser
Vid den geostatistiska bearbetningen uppvisade kontrollen rumslig struk-
tur endast för skiktstjocklek. För pH och konduktivitet kan det möjligen
ha funnits en struktur men autokorrelationsavståndet (Ao) var i så fall
större än 9 m. För fyra variabler kunde analysen inte detektera någon
rumslig variation sk "pure nugget effect" (Tabell 9). Detta innebär att man
med det provtagningsavstånd som användes i undersökningen inte
kunde hitta något avstånd för att kunna göra en oberoende observation.
Detta kan i sin tur tolkas så att det fanns en stark påverkan av en yttre fak-
tor. Det beskrivna mönstret har bara registrerats inom områden med en
totaldepositon av svavel på mer än 25-28 kg ha"1 år"1 (Bringmark &
Bringmark 1995). Torup ligger i ett sådant område. Totalsvaveldepositio-
nen samvarierar med totala depositionen av N, surgörande substanser
och tungmetaller.

Kontrollen kännetecknades här, liksom vid den klassiska analysen, av
mönster typiska för den starkt luftföroreningspåverkade regionen i syd-
västsverige. Endast skiktstjockleken, en egenskap som tar mycket lång tid
att påverka, uppvisade en rumslig struktur (Ao = 4,3) . I transekten med 3
ton aska fann vi en rumslig struktur förutom för skiktstjocklek också för
ledningsförmåga, standardrespiration, sur fosfatasaktivitet och fuktighet.
Situationen i 3-tonsledet liknande den som man finner på det ej så luft-
föroreningspåverkade småländska höglandet. I 6-tons gradienten fanns
rumslig struktur för konduktivitet och fuktighet, men också tecken på ett
yttre tryck. Den rumsliga strukturen för respiration och sura fosfataser
kunde inte återfinnas medan 32P-upptaget å andra sidan fått rumslig
struktur. Möjligtvis är 6-ton aska en tillräckligt hög giva för att åstad-
komma en ny yttre påverkan på de biologiska parametrarna, medan 3-
tonsgivan endast motverkade luftföroreningsförändringarna så mycket
att de ±"neutraliserades". Att 6-tonsbehandlingen låg i en annan slutt-
ning försvårar dock tolkningen av resultaten. För 32P-upptaget fanns t. ex.
en trend med högre värden i övre delen av sluttningen i kontrollen och i
3-tonsbehandlingen, men inte i 6-tonsbehanlingen (Figur 3).
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Det gick inte att knyta individuella värden till antalet granuler i provet.
Detta kan tolkas som att påverkan inte är lokal och att svampar är den
komponent av den mikrobiella biomassan som påverkats mest. De do-
minerar också CO2-produktionen/ eftersom svamphyfer även utgör hu-
vuddelen av den mikrobiella biomassan. Svampar förflyttar näringsäm-
nen i sina hyfer och kan därför utnyttja en punktkälla som en askgranul i
hela sitt hyfsystem. Eftersom K och Mg är de ämnen som främst har läm-
nat granulerna, så kan dessas ämnen ha bidragit till det som kan beteck-
nas som förbättrade, mer normala, spatiala stukturer. Barr i askledet
provtagna i januari 1994 hade högre koncentrationer av K i jämförelse
med kontrollen, medan halterna av Ca och Mg inte hade förändrats
(Staffan Jacobson, SkogForsk, pers. medd.). Den ringa förändringen i bar-
ren indikerar att mikroorganismerna hade påverkats mer av asktillför-
seln än träden. Eftersom stand ar drespirationsmätningarna gjordes på rot-
fri jord så var det också mikroorganismerna som stod för CO2-produktio-
nen. Konduktiviteten samvarierade med respirationen i kontrollen (r =
0,36*) och i 3-tonsbehandlingen (r = 0,66***) medan korrelationen var
svag i 6-tonsbehandlingen (r = 0.15 ns). Korrelationen mellan standardre-
spiration och sur fosfatasaktivitet efter asktillsats (3 ton r = 0,72***, 6 ton r
= 0,45***, kontroll r = 0,15 ns) stöder hypotesen att sur fosfatasaktiviet är
relaterat till den mikrobiella biomassans storlek (här indirekt represente-
rad som respirationsaktivitet). Resultaten indikerar att den lokala jon-
koncentrationen påverkade respirationen redan innan askbehandlingen,
och att 6 ton aska var så mycket att tillgång på lämpliga joner inte var be-
gränsande. Baskatjoner är den komponent för vilka läckageförlusterna
har ökat vid hög deposition och det är därför inte så oväntat om katjon-
tillförsel skulle kunna föra marken tillbaka mot ett tidigare tillstånd.

Sammanfattningsvis kan konstateras att tillförsel av granulerad vedaska
till granskogsbevuxen mark i Torup, ett område med hög deposition, ef-
ter fyra år hade återfört standardrespirationshastigheten i övre humuslag-
ret till den högre nivå som är typisk för skogsmark av denna typ med
normal depositionsnivå samt skapat en rumslig variation hos flera stu-
derade biologiska parametrar typisk för samma marktyp men med lägre
deposition, detta i jämförelse med det rumsliga varitationsmönstren i
kontrollen.
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Asktillförsel till skog på fastmark -
synpunkter

1. Aska återför uttagna näringsämnen, främst katjoner och P, bortförda
vid tidigare skörd. När man anför detta vill man försäkra sig om att
kommande trädgenerationer inte ska få minskad tillgång till de bort-
förda ämnena i jämförelse med dagens träd. Om asktillförsel kommer
att ha någon effekt på nästa trädgeneration beror på hur nära en brist-
situation för något av dessa ämnen som marken befinner sig. I littera-
turen finns inga entydigt belagda metoder för att fastställa tillväxtbe-
gränsande nivåer för ett ämne hos träd. Eftersom svenska skogar mes-
tadels har ett väl utvecklat humuslager där den organiska substansen
innehåller alla typer av näringsämnen, så är tillförseln via
nedbrytning kontinuerlig. Sverige har också unga, ovittrade och
mestadels fosforrika jordar, så är det rimligt att det normalt är kväve
som är det begränsande näringsämnet vad gäller trädtillväxt på
fastmark. Störst risk för näringsbrist borde vara för skogar bestående av
mänskligt etablerade främmande trädslag, liksom för inhemska
trädslag som växer utanför eller nära gränsen för sitt naturliga
utbredningsområde. Askåterföring kan ändå tänkas gynna ett varierat
fältskikt i granskog eftersom trädens näringsupptag verkar försurande
på de övre markskiktet, till men för många örter.

2. Asktillförsel för att balansera en ökad N tillförsel via luftföroreningar
Man har föreslagit att trädens vitalitet kan tänkas minska vid en o-
balanserad näringstillgång och att denna situation kan uppstå genom
deposition av kväve. I så fall skulle en tillsats av övriga näringsämnen
resultera i bättre motståndskraft hos träden. Det är möjligt, men i dag
saknas kriterier för trädvitalitet och även en användbar definition av
obalans i näringstillförsel under fältförhållanden. Det senare beror på
att man inte kan beräkna/ bestämma markens leverans av näringsäm-
nen och inte heller trädens eventuella påverkan på näringstillförseln
via sin mykorrhiza.

3. Asktillförsel förebygger markförsurning dvs neutraliserar framtida för-
surande luftföroreningar redan vid/nära markytan och förebygger på
så sätt förluster av katjoner från mineraljorden genom utlakning. Till-
försel av aska eller kalk i grov form för att förebygga framtida markför-
surning skapad av surt nedfall borde kunna vara en rimlig strategi i
områden med högt försurande nedfall. Askgranuler är attraktiva som
form att tillföra aska till skogsmark då de inte påtagligt höjer pH och
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kommer att finns tillgängliga under lång tid för att kunna vittras vid
behov.

4. Asktillförsel som återställande markvård i högdepositionsområden
Våra studier i Torup nordost om Halmstad (Clarholm och Bringmark,
under publicering) indikerade att 3 ton granulerad aska resulterat i att
flera biologiska parametrar i forna- och humuslagren gått från ett
mönster med liten variation, typiskt för N-förorenad skogsmark, till
ett mera varierat mönster likt det på det närliggande relativt
opåverkade småländska höglandet. Det finns även rapporterat från
Finland att asktillsats har kunnat rätta till situationen för barrträd med
störd tillväxt på f.d. industrimark.

5. Vedaska spridd i skog är ett bättre alternativ än placering i deponi efter-
som deponering tar näringsämnena semipermanent ur kretsloppet. På
sikt kan dessutom deponins täthet försämras med risk för okontroller-
bar vattenförorening med t ex tungmetaller.

De tre sista punkterna borde vara de mest aktuella eftersom man får ett
garanterat positivt resultat: Minskad katjonutlakning från mineraljorden,
bättre miljö för rötter och mikroorganismer och man slipper framtida
risker för läckage från deponier. Punkt 1 och 2 är rätt enligt försiktighets-
principen, men det är mindre troligt att man i dagens situation får några
noterbara positiva effekter på träden av asktillförseln. Vi bör sträva efter
att bättre förstå hur ökat mänskligt uttnyttjande av skogen förändrar
denna och i ett andra steg i lämpliga fora diskutera och värdera om några
förändringar är så negativa att vi ska sätta in motåtgärder.

27



Referenser

Andersson, Fv Bergholm, ]., Hallbäcken, L., Möller, G., Pettersson, F. &
Popovic, B. 1995. Försurning, kalkning och kvävegödsling av en
Sydsvensk granskog. Internrapport No. 70. Inst för ekologi och miljövård,
SLU, Uppsala.

Aronsson, A. 1985. Trädens växtnäringstillstånd i områden med
skogsskador. I Luftföroreningar och skogstillstånd. Skogsfakta konferens
nr 8, Sveriges lantbruksuniversitet, Konsulentavd/Skog, Box 7077,
Uppsala ISBN 91-576-2372, sid 51-54.

Barber, S. A. 1984. Soil nutrient bioavailability, Wiley, New York.

Berg, B. & McClaugherty, C. 1989. Nitrogen and phosphorus release from
decomposing litter in relation to the disappearance of lignin. Can. J. Bot.
67:1148-1156.

Bergholm, J., Jansson, P.-E., Johansson, U., Majdi, H., Nilsson, L.-O.,
Rosengren-Brinck, U. & Wiklund, K. 1995. Air pollution, tree vitality and
forest production - the Skogaby project. General description of a field
experiment with Norway spruce in south Sweden. In: (L.-O. Nilsson, R. F.
Hiittl, U. T. Johansson & P. Mathy, eds) Nutrient uptake and cycling in
forest ecosystems, European Commission, ISBN 92-826-9416-x, pp. 69-87.

Bolton, H., Jr, Elliott, L. F., Papendick, R. I. & Bezdicek, D. F. 1985. Soil
microbial biomass and selected soil enzyme activites: effect of fertilization
and cropping practices. Soil Biol. Biochem. 17: 297-302.

Bringmark, E. & Bringmark, L. 1995. Disappearance of spatial variability
and structure in forest soils - A distinct effect of air pollution. Water Air
and Soil Pollution 85: 761-766.

Burns, R. G. 1987. Interactions of humic substances with microbes and
enzymes in soil and possible implications for soil fertility. Anales de
Edafologica y Agrobiologia 66:1247-1259.

Clarholm, M. 1984. Hetertrophic, free-living protozoa: neglected
microorganisms with an important task in regulating bacterial
populations. In: (M. J. Klug & C. a. Reddy, eds) Current perspectives on
microbial ecology, American Society for Microbiology, Washington,
pp. 321-326.

28



Clarholm, M. 1993. Microbial biomass P, labile P, and acid phosphatase
activity in the humus layer of a spruce forest, after repeated additions of
fertilizers. Biol. Fertil. Soils 16: 287-292.

Clarholm, M. 1994. The microbial loop in soil. In: (K. Ritz, J. Dighton & K.
E. Giller, eds) Beyond the Biomass, Wiley-Sayce, London, pp. 221-230.

Clarholm, M. 1998. Wood ash to counter-act potential phosphorus and
potassium limitations in a Norway spruce forest subjected to air
pollution. Scand. J. For. Res. Suppl.2: 67-75.

Clarholm, M. & Rosengren-Brinck, U. 1995. Phosphorus and nitrogen
fertilization of Norway spruce forest - effects on needle concentrations
and acid phosphatase activity in the humus layer. Plant Soil 175: 239-249.

Clegg, S., Clarholm, M. & Gobran, G. 1993. Can phosphorus availability be
manipulated in forest soils. In : (L. Rasmussen, T. Brydges & P. Mathy,
eds) Experimental Manipulations of Biota and Biogeochemical Cycling in
Ecosystems -Approach - Methodologies and Findings, Commission of the
European Countries, Brussels, Belgium, pp. 202-204.

Condron, L. M., Tiessen, H., Trasar-Cepeda, C, Moir, J. O. & Stewart, J. W.
B. 1993. Effects of liming on organic matter decomposition and
phosphorus extractability in an acid humic Ranker soil from northwest
Spain. Biol. Fertil. Soils 15: 279-284.

Dighton, J., Jones, H. E. & Poskitt, J. M. 1993. The use of nutrient bioassays
to assess the response of Eucalyptus grandis to fertilizer application.
1. Interactions between nitrogen, phosphorus and potassium in seedling
nutrition. Can. J. For. Res. 23: 1-6.

Gressel, N. & McColl, J. G. 1997. Phosphorus mineralization and organic
decomposition: A critical Review. In: (G. Cadish & K. E. Giller, eds)
Driven by nature - plant litter quality and decomposition, CAB
INTERNATIONAL, Wallingford, UK, pp. 297-312.

Harding, R. B. & Jokela, E. J. 1994. Long-term effects of forest fertilization
on site organic matter nutrients. Soil. Sci. Soc. Am. J. 58: 216-221.

Harrison, A. F. 1987. Soil Organic Phopsphorus: A Review of World
literature. Wallingford, UK: CAB International.

Harrison, A. F., Dighton, J., Taylor, K., McDonald, M. & Jones, H. E. 1990.
Phosphorus nutrition of trees and grasses using a root deficiency bioassay.
In: (A. F. Harrison, P. Ineson & O. W. Heal, eds) Nutrient Cycling in
Terrestrial Ecosystems ISBN 1-85166-388-6, Elsevier Applied Science,
London, pp. 373-388.

29



Holdgate, M. 1997. Standards, sustainability and integrated land use. In:
(D. J. Slater & T. J. Maxwell, eds) Macaulay Land Use Research Institute
10th Anniversary lectures June 1997, The Macaulay Land Use Research
Institute, Craigiebuckler, Aberdeen AB15 8QH, Aberdeen, pp. 7-15.

Malmström, C. 1952. Svenska gödslingsförsök för belysande av de
näringsekologiska villkoren för skogsväxt på torvmark. Comm. Inst. For.
Fenn. 40: 1-27.

Martikainen, P. J. & Palojärvi, A. 1990. Evaluation of the fumigation-
extraction method for the determination of microbial C and N in a range
of forest soils. Soil Biol. Biochem. 22: 797-802.

McGill, W. B. & Cole, C. V. 1981. Comparative aspects of cycling of organic
C, N, S and P through the organic matter. Geoderma 26: 267-286.

Nihlgård, B. 1985. The ammonium hypothesis, an additional explanation
to the forest die back in Europe. Ambio 14: 2-8.

Nilsson, L.-O. & Wiklund, K. 1995. Nutrient balance and P, K, Mg, S and B
accumulation in a Norway spruce stand following ammonium sulphate
application, fertigation, irrigation, drought and N-free-fertilisation. Plant
Soil 168-169: 437-446.

Nilsson, L. O. 1993. Carbon sequestration in Norway spruce in south
Sweden, as influenced by air pollution, water availability and
fertilization. Wat. Air Soil Poll. 70: 177-186.

Nohrstedt, H.-Ö., Siksröm, U., Ring, E., Näsholm, T., Höhberg, P. &
Persson, T. 1996. Nitrate in soil water in three Norway spruce stands in
southwest Sweden as related to N deposition and soil, stand, and foliage
properties. Can. J. For. Res. 26: 836-848.

Olsson, M. 1996. Långsiktiga näringsbalanser vid uttag av skogsbränsle. K.
Skogs- o. Lantbr.akad. Tidskr. 135: 37-44.

Pennell, K., Allen, H. & Jackson, W. 1990. Phosphorus uptake capacity of
14-year-old Loblolly pine as indicated by a P root bioassay. For. Sci. 36:

Persson, O. A., Eriksson, H. & Johansson, U. 1995. An attempt to predict
long-term effects of atmospheric nitrogen deposition on the yield of
Norway spruce stands (Picea abies (L.) Karst.). Plant Soil 168-169: 249-254.

Persson, T., Andersson, S., Chalupsky, J., Clarholm, M., Gahne, B.,
Hyvönen, R., Lundkvist, H., Palmborg, C, Rundgren, S. & Wirén, A.

30



1996. Effekter av skogsmarkskalkning på markorganismerna. In: (H. Staaf,
T. Persson & U. Bertills, eds) Skogsmarkskalkning Resultat och slutsatser
från Naturvårdsverkets försöksverksamhet, pp. 160-182.

Rosengren-Brinck, U. & Nihlgård, B. 1995. Nutritional status in needles
of Norway spruce (Picea abies) in relation to water and nutrient supply.
Ecol. Bull. 44: 168-177.

Setälä, H. 1995. Growth of birch and pine seedlings in relation to grazing
by soil fauna on ectomycorrhizal hyphae. Ecology 76: 1844-1851.

Tabatabai, M. A. & Bremner, J. M. 1969. Use of p-nitrophenyl phosphate
for assay of soil phosphatase activity. Soil Biol. Biochem. 1: 301-305.

Wood, T., Bormann, F. H. & Voight, G. K. 1984. Phosphorus cycling in an
northern hardwood forest: Biological and chemical control. Science 223:
391-393.

Yanai, R. D. 1992. Phosphorus budget of a 70-year old northern hardwood
forest. Biogeochem. 17: 1-22.

31



Rapporter utgivna inom Ramprogram askåterföring

Tillförsel av aska och kalk till skogsmark i
södra Sverige
Denna rapport redovisar resultaten från två pro-
jekt: "Praktisk demonstrering av skogsvitalise-
ring", samt "Skogsvitalisering och kompensations-
gödsling efter uttag av avverkningsrester".

Projektens huvudsyfte har varit att studera och
undersöka miljöeffekter vid återföring av aska i
kombination med kalk, på hyggen som planterats
fyra till sju år före behandlingen. Resultaten visar
effekter av behandlingar med kalk och vedaska:
minskning av vätej oner i mark och avrinningsvat-
ten, samt ökning av kalcium och magnesium i
mark och avrinningsvatten.

ER 5:1998 125:-

Askor från sameldning av träbränslen med kol,
torv och olja * innehåll och egenskaper

Denna rapport syftar till att klarlägga hur askor
från förbränning av trä blandat med kol, torv och
olja skiljer sig från rena träaskor med avseende på
egenskaper som inverkar på möjligheterna att
återföra biandaskor till skogsmark. I huvudsak tre
faktorer påverkar askans möjligheter till återfö-
ring till skogsmark: sammansättning (tungmetall-
innehåll], härdningsegenskaper och lakbarhet.

ER 7:1998 125:-

Fördelning av spårämnen mellan olika
askfrakrioner från förbränning av trädbränslen

Denna rapport syftar till att klarlägga hur spår-
ämnen, och andra ämnen relevanta ur miljösyn-
punkt, fördelas på askor från rökgasbehandling
efter träbränsleeldade pannor. I rapporten be-
skrivs hur olika förbrännings- och rökgasrenings-
tekniker påverkar fördelningen av spårämnen i
olika askfraktioner samt rökgasen efter rening,
med tyngdpunkt på fördelning i askfraktioner.
Tänkbara orsaker till observerade tendenser dis-
kuteras.

ER 8:1998 125:-

Krossaska - Teknik för att omvandla
skogsbränsleaska til! skogsvitaliseringsmedel.

Den här avrapporterade undersökningen är ett
samarbetsprojekt mellan Skogsstyrelsen och Ram-
program Askåterföring. I den utförda undersök-
ningen har askornas härdande förmåga utnyttjats
för att omvandla askan så att den blir både
tekniskt spridbar och fyller de krav på försiktig-
het som finns i gällande regler. Undersökningen
tyder på ett genombrott för framställning av

vitaliseringsgödselmedel med enkla, billiga och
för marknaden lämpliga metoder.

ER 9:1998 125:-

Vedaska och kalk - effekter på upptag av
näringsämnen och tungmetaller i blåbär

Denna rapport baseras på ett fältförsök norr om
Uppsala, där olika ask- och kalkmedels inverkan
på innehållet av olika växtnäringsämnen och
tungmetaller i blåbär har studerats. Slutsatsen
var att de olika behandlingarnas effekt på tung-
metallinnehållet i blåbären var försumbart under
det första året efter behandling.

ER 10:1998 125:-

Spridning av aska från Falu kraftvärmeverk -
Fullskaleförsök 1995-1996

Denna rapport baseras på fullskaleförsök vid Falu
kraftvärmeverk, där under två års tid all aska
behandlats och återförts till skogen. I projektet
har metoder och former för behandling och sprid-
ning av sj älvhärdad träaska på skogsmark utveck-
lats och utvärderats, i storskalig, praktisk form.

ER 11:1998 125:-

Mekanisk bearbetning av bioaskor

I denna rapport beskrivs hur man med mekanisk
bearbetning i form av packning kan påverka
biobränsleaskors bindningsegenskaper. Med re-
lativt begränsad packningsinsats kan tryckhåll-
fastheten för befuktad aska dubbleras. För att
askan ska kunna spridas på ett acceptabelt sätt i
skogen måste pellets eller briketter i någon form
tillverkas. Dessa måste klara den omilda hante-
ringen och uppvisa en långsam upplösning. I
rapporten redovisas hur packning kan utföras och
en översiktlig kostnadsuppskattning lämnas.

ER 12:1998 125:-

Parrikelstorlekens inverkan på
upplösningen av härdad träaska
-Simulering i laboratorieförsök samt
modellering av kinetiken för upplösningen

Upplösnings- och utlakningsförlopp för härdade
träaskor studerades genom lakexperiment och
teoretisk modellering. Förloppen var beroende
både av askans kemiska egenskaper och av dess
fysiska struktur.

ER 27:1998 125:-
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Rapporter utgivna inom Ramprogram askåterföring

Askans parfikelfraktionsfördelning och
metallernas beteende vid eldning av Salix
i en CFB-panna

Denna rapport sammanfattar erfarenheterna från
en studie inom programmet om askans partikel-
fraktionsfördelning och metallernas beteende (sär-
skilt Cd och K) vid förbränning av Salix i en
cirkulerande fluidiserad bäddpanna.

ER 20:1999 125:-

Återföring av granulerad vedaska - effekter på
avrinningsvatten, markvatten och markkemi

Rapporten beskriver effekter av granulerad aska
på avrinningsvatten, markvatten och markkemi,
i skogliga fältförsök i Halland, Hälsingland och
Västerbotten.

ER 21:1999 125:-

Granulerad vedaska till skog på fastmark.
Påverkan på fosfortillgång, mikroorganismer
och rumsliga variationsmönster.

Denna rapport redovisar effekter av granulerad
biobränsleaska på skoglig fastmark i sydvästra
Sverige, vad gäller fosfortillgång, markens mikro-
organismer och rumsliga variationsmönster.

ER 22:1999 125:-

Försäljning: Energimyndigheten. Fax 016-544 2259. E-post: forlaget@stem.se. Angivna priser är exklusive moms.



Böcker och rapporter
List of publications Energimyndigheten

Statens energimyndighet har publicerat följande utredningar i bokserien (EB)
The Swedish National Energy Administration has published the following books

EB 1:1998 Värmeförsörjning vid långa elavbrott
EB 2:1998 Miljöanpassade lokala energiplaner. Exempelsamling
EB 3:1998 Videi piemerotas vietejas energosistemas (på lettiska)
EB 4:1998 IEA Alternative Motor Fuels. Annual Report 1997
EB 5:1998 Förutsättningar för biogas från jordbruksgrödor. Slutsatser från Utvecklingsprogram Biogas.
EB 7:1998 Environmentally-Adapted Local Energy Systems
EB 8:1998 Miljöanpassad effektiv uppvärmning och elanvändning
EB 9:1998 Lokala UppvärmningsStrategier (LUS)
EB 10:1998 Keskkonnasöbralikud piirkondlikud energiasiisteemid (på estniska)
EB 11:1998 Vietines energetikos sistemos, atitinkancios gamtosaugos reikalavimus (på litauiska)

EB 1:1999 Environmentally-Adapted Local Energy Systems (på ryska, in Russian)
EB 2:1999 IEA Advanced Motor Fuels. Annual Report 1998
EB 3:1999 Regler för lokala energisystem. En översikt
EB 4:1999 Miljöanpassad energieffektiv lokal transport

Statens energimyndighet har publicerat följande utredningar i rapportserien (ER)
The Swedish National Energy Administration has published the following reports

ER 1:1998 Råd inför ansökan om stöd från EU-programmet SAVE II
ER 2:1998 Climate Report 1997
ER 3:1998 Utvärdering av demonstrationsanläggningar avseende konvertering av direktelvärmda småhus till fjärr-

värme
ER 4:1998 Driftuppföljning av vindkraftverk
ER 5:1998 Tillförsel av aska och kalk till skogsmark i södra Sverige. Ramprogram askåterföring.
ER 6:1998 Utveckling av nät- och elhandelspriser 1996-1998
ER 7:1998 Askor från sameldning av träbränslen med kol, torv och olja - innehåll och egenskaper.

Ramprogram askåterföring.
ER 8:1998 Fördelning av spårämnen mellan olika askfraktioner från förbränning av trädbränslen.

Ramprogram askåterföring.
ER 9:1998 Krossaska - Teknik för att omvandla skogsbränsleaska till skogsvitaliseringsmedel.

Ramprogram askåterföring.
ER 10:1998 Vedaska och kalk - effekter på upptag av näringsämnen och tungmetaller i blåbär.

Ramprogram askåterföring.
ER 11:1998 Spridning av aska från Falu kraftvärmeverk - Fullskaleförsök 1995-1996.

Ramprogram askåterföring.
ER 12:1998 Mekanisk bearbetning av bioaskor. Ramprogram askåterföring
ER 13:1998 Etanolutvecklingsprogrammet 1993-97. Slutrapport
ER 14:1998 Handbok för ansökningar till Altener
ER 15:1998 Procurement for Market Transformation for Energy-Efficient Products
ER 16:1998 Energimyndighetens arbete med omställningen av energisystemet. Första halvåret 1998
ER 17:1998 Elda pellets direkt i vanliga vedpannor.

Projektrapport från programmet Småskalig förbränning av biobränslen
ER 18:1998 Miljön och småskalig pelletseldning

Projektrapport från programmet Småskalig förbränning av biobränslen
ER 19:1998 Analys av dagens bästa teknik för biobränsleeldade pannor mellan 0,5 och 10 MW

Projektrapport från programmet Småskalig förbränning av biobränslen
ER 20:1998 Analys av dagens bästa teknik för vedeldade villapannor

Projektrapport från programmet Småskalig förbränning av biobränslen

Försäljning: Energimyndigheten, publikationsservice. Fax 016-544 2259. E-post: forlaget@stem.se
Orders: Swedish National Energy Administration, Publications. Fax +46 16 544 2259. E-mail: forlaget@stem.se



ER 21:1998 Försöksrigg för parameterstudier och studier av konstruktionselement i vedeldade villapannor
Projektrapport från programmet Småskalig förbränning av biobränslen

ER 22:1998 P-märkning av pelletsbrännare - utveckling av ett kvalitetsmärkningssystem
Projektrapport från programmet Småskalig förbränning av biobränslen

ER 23:1998 Katalytisk reduktion av emissioner från småskalig förbränning av biobränsle
Projektrapport från programmet Småskalig förbränning av biobränslen

ER 24:1998 Katalytiska metoder för begränsning av skadliga utsläpp från förbränning av biobränsle
Projektrapport från programmet Småskalig förbränning av biobränslen

ER 25:1998 NUTEKs forskningsprogram Småskalig förbränning av biobränslen. Sammanfattning och utvärdering.
Projektrapport från programmet Småskalig förbränning av biobränslen

ER 26:199 8 Provning av rökgaskanaler till pelletskaminer
Projektrapport från programmet Småskalig förbränning av biobränslen

ER 27:1998 Partikelstorlekens inverkan på upplösningen av härdad träaska. -Simulering i laboratorieförsök samt
modellering av kinetiken för upplösningen. Ramprogram askåterféring

ER 28:1998 Kol-98
ER 29:1998 Utvecklingen på elmarknaden 1998
ER 30:1998 Critical Factors for bioenergy technology implementation. Five case studies of bioenergy markets in the

United States, Sweden and Austria
ER 31:1998 Undantag från krav på nätkoncession. Uppdrag att föreslå regler om undantag från skyldighet att söka

nätkoncession i vissa fall, m.m.

ER 1:1999 Ett uthålligt energisystem. Energianvändningsnivåer år 2050
ER 2:1999 Programbeskrivning: Termiska processer för elproduktion.
ER 3:1999 Uppföljning av stödet för kommunal energirådgivning
ER 4:1999 Energy Efficiency in Sweden. Analyses based on the ODYSSEE Data Base from the SAVE Project

"Cross-country comparison on energy efficiency indicators"
ER 5:1999 Programbeskrivning Klimat 21. Ett forsknings- och utvecklingsprogram för effektivare kylmaskiner och

värmepumpar.
ER 6:1999 Driftuppföljning av vindkraftverk över 50 kW. Årsrapport 1998.
ER 7:1999 Eldningstester med olika Pelletskvalitéer

Projektrapport från programmet Småskalig förbränning av biobränsle
ER 8:1999 Datorbaserade konstruktionshjälpmedel för miljövänligare biobränsleeldade pannor och kaminer

Projektrapport från programmet Småskalig förbränning av biobränsle
ER 9:1999 P-märkning av pelletskaminer, utveckling av ett kvalitetssystem

Projektrapport från programmet Småskalig förbränning av biobränsle
ER 10:1999 Småskalig förbränning av pellets och distribution

Projektrapport från programmet Småskalig förbränning av biobränsle
ER 11:1999 Rökgasåterföring till Pelletsbrännare

Projektrapport från programmet Småskalig förbränning av biobränsle
ER 12:1999 Kväveoxidemissioner frän mindre biobränsleeldade rostpannor - en litteraturstudie

Projektrapport från programmet Småskalig förbränning av biobränsle
ER 13:1999 Omvärldsanalys för etanol ur ligningcellulosa. USA-situationen 1998
ER 14:1999 Eldstadsrummets inverkan på emissioner från små pelletsbrännare

Projektrapport från programmet Småskalig förbränning av biobränsle
ER 15:1999 Beräkning av CO2-reduktion och specifika kostnader i det energipolitiska omställnngsprogrammet
ER 16:1999 Styrmedel avseende CO2-utsläpp. Industriella förutsättningar & internationella utblickar
ER 17:1999 Energimyndighetens arbete med omställningen av energisystemet
ER 18:1999 Förnyelsebara energikällor. Icke traditionella aktörer på den internationella marknaden
ER 19:1999 Fastbränsleeldmng - Förslag till kommunal policy för småskalig eldning med fasta bränslen

Projektrapport från programmet Småskalig förbränning av biobränsle
ER 20:1999 Askans partikelfraktionsfördelning och metallernas beteende vid eldning av Salix i en CFB-panna.

Ramprogram askåterföring
ER 21:1999 Återföring av granulerad vedaska - effekter på avrinningsvatten, markvatten och markkemi.

Ramprogram askåterföring
ER 22:1999 Granulerad vedaska till skog på fastmark. Påverkan på fosfortillgång, mikroorganismer och rumsliga

variationsmönster. Ramprogram askåterföring

Försäljning: Energimyndigheten, publikationsservice. Fax 016-544 2259. E-post: forlaget@stem.se
Orders: Swedish National Energy Administration, Publications. Fax +46 16 544 2259. E-mail: forlaget@stem.se



Böcker och rapporter om energi utgivna av NUTEK 1996-1997
Books and reports on energy issues published by the
Swedish National Board for Industrial and Technical Development 1996-1997

B 1996:1 IEA Bioenergy Annual Report 1995
B 1996:3 Co-operative Procurement. Market Acceptance for Innovative Energy-Efficient Technologies
B 1996:4 Miljöanpassad effektiv uppvärmning. 20° - men hur?
B 1996:5 Lagar för lokala energisystem - en översikt
B 1996:9 IEA Alternative Motor Fuels. Annual Report 1995
B 1997:1 IEA Bioenergi Annual Report 1996
B 1997:5 Environmentally-Adapted Local Energy Systems
B 1997:6 IEA Alternative Motor Fuels. Annual Report 1996
R 1996:2 Bergskyddad lagring av oljeprodukter och råolja. Från 30-tal till 90-tal.
R 1996:5 Uppföljning efter 2,5 år av genomförd försöksverksamhet.

Utvärderingsrapport 7 - Bättre energiräkningar
R 1996:6 Informationsmetoder vid köp av villavärmepumpar
R 1996:7 Hushållens krav på elräkningen och annan energiinformation. En sammanfattning av tre delstudier
R 1996:8 Marknadsplan för föreningen Sveriges Energirådgivare
R 1996:9 Effektiv kommunikation för en rationellare användning av energi
R 1996:13 Effekter av askspridning i skogen. Askåterföring till skogsmark
R 1996:14 Kartläggning och syntes av teknik- och logistiksystem. Askåterföring till skogsmark
R 1996:15 Karaktärisering och behandling av träaska. Askåterföring till skogsmark
R 1996:16 Funktionen Energiförsörjning. Programplan 1997-2001
R 1996:18 Biofuels for Transportation. From R&D to Market
R 1996:19 International Evaluation of Swedish Research Projects in the

Field of Short Rotation Forestry for Energy
R 1996:22 Aktörsanalys energiteknik. Sammanfattning och slutsatser
R 1996:27 Karaktärisering av förgasningsaskor från skogsbränslen. Ramprogram askåterföring
R 1996:28 Biobränsleaskors innehåll och härdningsegenskaper. Ramprogram askåterföring
R 1996:29 Wood ash or dolomite treatment of catchment areas -effects on mercury in runoff water
R 1996:31 Sammanfattande utvärdering av teknik och logistik vid salixskörd.
R 1996:37 Effekter av ökad biobränsleanvändning. En sammanställning av kunskapsläget
R 1996:49 Upptag av tungmetaller i svamp och bär samt förändringar i florans sammansättning efter tillförsel av

aska till skogsmark
R 1996:50 Härdade vedaskors upplösning i skogsjord. Ramprogram askåterföring
R 1996:56 Kol-96
R 1996:57 Internationellt klimatarbete - Ur ett svenskt perspektiv
R 1996:58 Informativa energiräkningar i Norden.

Sammmanställning av försöksprojekt genomförda i Danmark, Finland
R 1996:59 Klimatstrategier i OECD-länderna - En kartläggning
R 1996:62 Tekniker för blandning av aska. Kartläggning av projekt i Sverige och till viss del i utlandet
R 1996:68 Utvärdering av NUTEKs program för effektivare energianvändning. Slutrapport
R 1996:69 International Evaluation of the programme on Fluid Bed Combustion and Gasification
R 1996:83 Elmarknaderna runt Östersjön 1996
R 1996:85 Aska till skog på torvmark. Ramprogram Askåterföring
R 1997:2 Gas Research Programme in Sweden 1994-1996. Evalution report
R 1997:3 Ramprogram Energiskog 1992-1995. Slutrapport genom

"Samordningsprojekt för Ramprogram Energiskog"
R 1997:29 Klimatrapport 1997
R 1997:30 Storskalig askåterföring - förutsättning och hinder
R 1997:31 Aterföring av biobränsleaska - företagsekonomiska och samhällsekonomiska beräkningar
R 1997:36 Effekter av biobränsleanvändning - med fokus på säker energiförsörjning
R 1997:39 Styrmedlens inverkan på koldioxidutsläppen. Beräkningar med MARKAL-MARCO modellen
R 1997:43 Miljöanpassad kommunal energiplanering

- miljökonsekvensbeskrivning av energiplaner och energiprojekt
R 1997:45 Effektreserver på nya elmarknaden - En konsultstudie

Försäljning: Energimyndigheten, publikationsservice. Fax 016-544 2259. E-post: forlaget@stera.se
Orders: Swedish National Energy Administration, Publications. Fax +46 16 544 2259. E-mail: forlaget@stem.se



R 1997:49 Trädbränsle
R 1997:51 The NUTEK Ethanol Development programme. International Evaluation
R 1997:57 Vindenergikartering för södra Sverige. Länsrapport 1: Gotlands län
R 1997:58 Vindenergikartering för södra Sverige. Länsrapport 2: Blekinge län
R 1997:59 Vindenergikartering för södra Sverige. Länsrapport 3: Kalmar län
R 1997:60 Vindenergikartering för södra Sverige. Länsrapport 4: Hallands län
R 1997:61 Vindenergikartering för södra Sverige. Länsrapport 5: Östergötlands län
R 1997:62 Vindenergikartering för södra Sverige. Länsrapport 6: Göteborgs och Bohus län
R 1997:63 Vindenergikartering för södra Sverige. Länsrapport 7: Södermanlands län
R 1997:64 Vindenergikartering för södra Sverige. Länsrapport 8: Stockholms län
R 1997:65 Vindenergikartering för södra Sverige. Länsrapport 9: Uppsala län
R 1997:66 Vindenergikartering för södra Sverige. Länsrapport 10: Jönköpings län
R 1997:67 Vindenergikartering för södra Sverige. Länsrapport 11: Skåne län
R 1997:68 Vindenergikartering för södra Sverige. Länsrapport 12: Skaraborgs län
R 1997:69 Vindenergikartering för södra Sverige. Länsrapport 13: Västmanlands län
R 1997:70 Vindenergikartering för södra Sverige. Länsrapport 14: Örebro län
R 1997:71 Vindenergikartering för södra Sverige. Länsrapport 15: Älvsborgs län
R 1997:72 Vindenergikartering för södra Sverige. Länsrapport 16: Värmlands län
R 1997:73 Vindenergikartering för södra Sverige. Länsrapport 17: Gävleborgs län
R 1997:74 Kemisk stabilitet hos restprodukter från förbränning av biobränslen
R 1997:75 Vedaska och kalk - effekter på kvävemineralisering och nitrifikation i en skogsjord
R 1997:77 Energin, välfärden och jobben
R 1997:79 Kol 1997
R 1997:80 Climate report 1997
R 1997:81 Elmarknaderna runt Östersjön

Försäljning: Energimyndigheten, publikationsservice. Fax 016-544 2259. E-post: forlaget@stem.se
Orders: Swedish National Energy Administration, Publications. Fax +46 16 544 2259. E-mail: forlaget@stem.se



Böcker och rapporter utgivna av Statens
energimyndighet kan beställas från Förlaget.
Orderfax: 016-544 2259.
e-post: forlaget@stem.se.

© Statens energimyndighet
Upplaga: 300 ex

ER 22:1999

ISSN 1403-1892



Energimyndigheten
Energimyndigheten • Box 310 • 631 04 Eskilstuna
Telefon 016-544 20 00 • Telefax 016-544 20 99 • www.stem.se


