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Uttag av skogsbränslen kan innebära positiva miljöeffekter ur klimatsynpunkt om skogsbränslet ersätter
fossila bränslen. Bortförseln av näringsrika träddelar påverkar även näringsbalanserna för kväve, baskatjoner och fosfor, vilket kan påverka försurning, övergödning och näringstillgång i skogsmarken.
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där kvävebelastningen är hög, men eftersom även andra näringsämnen går förlorade finns det ändå en
risk att exempelvis fosfor kan bli begränsande, vilket i sin tur kan innebära en risk för ökad kväveutlakning. I stora delar av övriga Sverige kan däremot ett ökat biomassauttag innebära ökad kvävebrist.
Kompensation i form av kvävegödsling ökar kväveupplagringen och risken för kväveutlakning bör
därför beaktas i samband med denna åtgärd. Näringsämnesbalanserna skalades upp till avrinningsområdesnivå och delades upp på trädslag och ståndortsindex. Bedömningen av behov av näringskompensation kan på detta sätt anpassas till geografiskt läge och beståndsegenskaper och användas som
en del av underlaget vid avvägning mellan miljömål för försurning, övergödning och klimat. Ett
intensivt framtida biomassascenario visade att det finns stor potential för klimatvinster från skogen.
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Sammanfattning
Uttag av skogsbränslen kan innebära positiva miljöeffekter ur klimatsynpunkt om skogsbränslet
ersätter fossila bränslen. Bortförseln av näringsrika träddelar påverkar även näringsbalanserna för
kväve, baskatjoner och fosfor, vilket kan påverka försurning, övergödning och näringstillgång i
skogsmarken. Kompensationsåtgärder i form av askåterföring och/eller kvävegödsling kan vara ett
sätt att motverka dessa effekter. Det är viktigt att kartlägga för vilka områden och beståndstyper
som kompensationsåtgärder kan vara aktuellt vid olika uttagsscenarier, samt att göra en bedömning
av optimal dos och sammansättning av askan. För att göra detta möjligt krävs ett helhetsgrepp över
de miljöeffekter som kopplar till näringsämensförluster vid skogsbränsleuttag.
I denna studie beräknas näringsämnesbalanser med hjälp av en massbalansmodell för att utvärdera
effekter på markförsurning, övergödning och näringstillgång i regional skala. De olika ingående
parametrarna i näringsbalansberäkningen är behäftade med större eller mindre osäkerheter och i
den här studien har databasen och massbalansmodellen för beräkning av näringsbalanser i skogsmark förbättrats på ett flertal områden för att minska dessa osäkerheter. Stort fokus har lagts på att
förbättra indata och scenarier vid beräkning för massbalanser för kväve, baskatjoner och fosfor.
Nya realistiska skogsbruksscenarier har tagits fram, beräkningarna för stubbar har förbättrats och
osäkerheterna i fosforberäkningarna har reducerats genom förbättrade data för fosfordepositionen.
Fyra olika skogsbruksscenarier har studerats; i) stamuttag, ii) stamuttag + GROT-uttag, iii) stam-,
GROT- och stubbskörd, samt iv) ett intensivare potentiellt framtida skördescenario.
Näringsbudgetberäkningar för kväve (N), fosfor (P) och baskatjoner (K, Ca, Mg och Na) gjordes på
12 390 barrskogsytor (gran och tall) i Sverige. För att isolera skogsbrukets effekt på baskatjonförlusterna från effekten av försurande nedfall har en förenklad balans för vittring minus uttag för
baskatjonerna beräknats. Denna förenklade balans jämfördes med förrådet av baskatjoner för att få
en uppfattning om hur snabbt baskatjonförrådet utarmas. Näringsbudgetberäkningarna skalades
upp till en heltäckande karta på avrinningsområdesnivå för att koppla miljöeffekterna till vattenmiljön, samt dela upp resultaten inte bara på geografiska regioner utan även på trädslag och
beståndsegenskaper.
Näringsbudgetberäkningen visade att ett ökat biomassauttag (GROT- och stubbskörd) medför att
förråden av baskatjoner snabbt minskar, speciellt i granskog. , som utgör viktiga näringsämnen och
buffrar mot försurning, minskar snabbt. Skillnaden i förlust mellan GROT-uttag och stubbskörd är
betydligt mindre än skillnaden mellan stam-uttag och GROT-uttag, men beräkningarna visar på att
förlusterna vid stubbskörd ändå är betydande och att stubbskörd ökar en redan ofta stor näringsförlust. Jämförelsen med förrådet visade att på 83 % av granytorna, där uttaget överskred vittringen,
töms minst 1/3 av förrådet även om endast uttagets bidrag till uttömningen beaktas vid GROTscenariet. Vid ett intensivare potentiellt framtida skogsbruksscenario var motsvarande siffra 89 %.
Nya data på fosfordeposition visade att fosfordepositionen överskattats i tidigare beräkningar, vilket
även innebär att nettoförlusterna vid skörd tidigare underskattats. De nya beräkningarna visade på
fosforförluster i hela Sverige, även vid konventionellt stamvedsuttag. Fosforförlusterna var särskilt
stora i granskog med högt ståndortsindex. Detta är en indikation på att ökad uttagsintensitet kan
innebära risk för fosforbrist i delar av Sverige.
Kvävebudgetberäkningen visade att ett ökat biomassauttag (GROT- och stubbskörd) innebär en
kvävelättnad i sydvästra Sverige där kvävebelastningen är hög. Ett ökat biomassauttag kan därför
vara en metod för att minska kväveupplagringen i områden med hög risk för kväveutlakning, men
eftersom även andra näringsämnen går förlorade finns det ändå en risk att exempelvis fosfor kan bli
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begränsande, vilket i stället innebär en risk för ökad kväveutlakning. I stora delar av övriga Sverige
kan däremot ett ökat biomassauttag innebära ökad kvävebrist. Kompensation i form av kvävegödsling ökar kväveupplagringen och risken för kväveutlakning bör därför beaktas i samband med
denna åtgärd.
Uppdelningen av ytor på trädslag och ståndortsindex och uppskalningen till en heltäckande karta på
huvudavrinningsområdesnivå visade att näringskompensation kan anpassas till geografiskt läge och
beståndsegenskaper. Detta resultat kan användas som en del av underlaget vid avvägning mellan
miljömål för försurning, övergödning och klimat, samt för bedömning av åtgärdsbehov. Metoden
bör dock utvecklas för att optimera avrinningsområdenas storlek baserat på frekvensen av de
underliggande barrskogsytorna.
En jämförelse med den potentiella avsättningen av biobränslen i olika regioner visade att i storstadslänen, där den potentiella avsättningen för fjärrvärmeproduktion samt elproduktion i fjärrvärmesystem är som störst, är även näringsförlusterna vid uttag av GROT och stubbar stora, vilket
innebär att näringskompensation kommer att krävas för att uppnå ett uthålligt skogsbruk. I de
nordliga länen med stor potentiell avsättning av biobränslen för massa- och pappersbruken, finns
ett behov av näringskompensation främst i granskog med höga ståndortsindex.
Ett intensivt odlingsscenario, där 80 % stubbar och GROT antas skördas, visar att det finns stor
potential för klimatvinster från skogen. Denna studie kan användas för att sätta klimatvinsterna i
relation till andra miljöeffekter i form av ökad försurning och näringsbrist, samt för att ta fram
konkreta förslag på åtgärder i form av näringskompensation till de negativa effekterna.

Summary
Forest fuels can lead to positive climate effects as bioenergy substitutes fossile fules. However,
removal of nutrient rich biomass affects nutrient budgets for nitrogen, base cations and
phosphorous in forest soils, which may affect acidification, eutrophication and nutrient availability.
Ash application and/or fertilization to compensate for the nutrient losses may counteract these
effects. It is important to map which areas and stand characteristics these compensation activities
can be relevant for at different biomass scenarios, and to estimate the optimal dose and content of
the ash. To achieve this, a holistic approach of environmental effects linked to nutrient losses due
to biomass removal is necessary.
In this study, nutrient budgets were calculated with a mass balance model at different levels of
biomass removal to assess effects on soil acidification, eutrophication and nutrient availability on a
regional scale. The study focuses on assessing realistic biomass scenarios, improving calculations for
stump harvesting, reducing uncertainties regarding phosphorous and mapping the need of wood
ash recycling. Four different biomass scenarios have been assessed: stem harvesting, whole tree
harvesting, stump harvesting and a more intensified potential future biomass scenario.
Nutrient budgets for nitrogen (N), phosphorous (P) and base cations (K, Ca, Mg and Na) were
calculated for 12 390 coniferous forest sites (spruce and pine) in Sweden. Furthermore, for base
cations, a simplified balance was calculated (weathering minus harvest losses), to isolate the effect
of forestry from the effect of acidified deposition on the losses of base cations. This simplified
balance was compared with the pool of exchangable base cations in the root zone of the soil to get
an indication of the depletion rate. Nutrient budgets were scaled to water catchment areas to assess
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environmental effects at a catchment scale, and to assess the results, not only by geographical
regions, but also based on tree species and site index.
The calculated nutrient budgets showed that increased biomass harvest depletes the pool of base
cations significantly, particularly in spruce forest. The base cations are important nutrients and
buffer against acidification. The additional losses at stump harvesting in relation to whole tree
harvesting add to the losses to a smaller degree than whole tree harvesting compared with
conventional stem harvesting. However, losses at stump harvesting are considerable, and increase
the losses of whole tree harvesting which are already large. At 83 % of the spruce sites where the
harvest losses exceed the weathering, at least one third of the pool of base cations in the soil is
depleted, even though only harvest is considered to contribute to the depletion at whole tree
harvesting. These areas may therefore be considered for wood ash recycling. For a more intense
harvesting scenario, the corresponding value was 89 %. This study showed that there is a large
potential for using nutrient mass balance calculations to assess the rate of depletion of base cations
and the need for ash recycling.
New data showed that the deposition of phosphorous was overestimated in previous studies, hence
the net losses at harvesting have previously been underestimated. The new calculation showed
phosphorous losses in the whole of Sweden, even at conventional stem harvesting. Phosphorous
losses were particularly large at spruce sites with high site index. This indicates that increased
biomass harvesting can imply a risk of phosphorous shortage in parts of Sweden.
Nitrogen budget calculations showed that increased biomass harvesting (whole tree and stump
harvesting) can mitigate nitrogen accumulation in south west Sweden where the nitrogen load is
large. Although increased biomass harvesting can reduce nitrogen accumulation in areas with a high
risk of nitrogen leaching, other nutrients are also lost, and the risk of phosphorous deficiency can
imply a risk for increased nitrogen leaching. In other parts of Sweden on the other hand,
particularly in the north, increased biomass removal can imply a risk of nitrogen depletion.
Compensating these losses with nitrogen fertilization increases nitrogen accumulation and the risk
of nitrogen leaching should therefore be assessed when considering fertilizing.
Upscaling the results to water catchment areas, and dividing the results at tree species and site index
level, showed that estimating the need for nutrient compensation can be adapted both geographically and to site characteristics. These maps can be used not only for mapping the need for wood
ash recycling, but also as part of the basis for balancing different environmental goals for acidification, eutrophication and climate. The method should however be developed further to optimise
the size of the catchment areas based on the underlying coniferous sites.
A comparison with the potential market of biomass in different regions in Sweden at county level,
showed that in the major city counties, where the potential market for district heating production is
greatest, also the losses of nutrients at whole tree harvesting and stump harvesting are considerable,
which implies that nutrient compensation is necessary to obtain a sustainable forestry system. In the
northern coutnies, with great potential for biomass for paper mills, nutrient compensation may be
necessary, particularly in spruce forests with high site indexes.
The intense forestry harvesting scenario showed that there is a considerable potential for climate
gains from forestry, i.e. the reduced emissions of greenhouse gases. This study can be applied to
weight these gains to other environmental effects such as increased acidification and nutrient
deficiencies, and to provide concrete suggestions for measures such as wood ash recycling to
compensate for the negative effects linked to nutrient balances.
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Bakgrund

Ett ökat uttag av skogsbränslen för att kunna reducera förbränningen av fossila bränslen innebär
även påverkan på näringsbalanserna för kväve, baskatjoner och fosfor, vilket kan leda till effekter
med avseende på försurning, övergödning och näringstillgång i skogsmarken. Stora förluster av
näringsämnen kan innebära att näringskompensation kan behövas för att bibehålla ett uthålligt
skogsbruk.
Borttagandet av näringsämnen, till exempel kväve, fosfor och kalium, kan resultera i minskad
bördighet, vilket kan komma att påverka trädens tillväxt och produktionsförmåga efter skörd
(Jacobson et al. 2000), och kan potentiellt påverka skogsproduktiviteten på lång sikt (Proe et al.
1996, Egnell & Lejon 1997, Bélanger et al. 2003, Rosenberg & Jacobson 2004). Förlusterna av
baskatjoner kan även innebära ökad försurning av mark- och ytvatten och skulle i kväverika
områden kunna innebära att andra näringsämnen än kväve blir begränsande för tillväxt, vilket kan
påverka risken för kväveutlakning. Brist på kväve, fosfor och kalium i skogsmark är mer vanligt än
andra näringsbrister. Akselsson et al. (2008) diskuterade risken för fosforbegränsning i kväverika
områden i södra Sverige där fosforförlusterna är stora. Ingerslev (1999) rapporterade att man i
Danmark kan förvänta sig brist på farmförallt kalium, men även fosfor kan kan komma att bli en
brist i framtiden. Vidare har studier i Danmark även visat på kalciumbrist i framtiden om ett intensivt skogsbruk fortgår utan kompenastion med näringsämnen (Ingerslev & Hallbäcken. 1999).
Studier i näringsfattiga granytor har visat att försurning och näringsobalanser kan motverkas med
gödsling och askåterföring (Rosengren-Brinck, 1994; Svenson et al., 1995). Det är viktigt att kartlägga för vilka områden och beståndstyper som detta bör vara aktuellt vid olika skogsbruksscenarier, samt att göra en bedömning av optimal dos och sammansättning för askan. Som underlag
för riktlinjer om skogsbränsleuttag krävs ett helhetsgrepp över samtliga miljöeffekter som knyter an
till skogsbränsleuttag, och effekterna på näringsbalanser är en viktig del..
Inom ramen för MISTRA-programmet ASTA har databaser och metoder tagits fram för att
bedöma miljöeffekterna av skogsbränsleuttag på markförsurning, övergödning och näringstillgång i
regional skala. Ursprungligen användes näringsbalansberäkningar för ett rutnät på 5 x 5 km för att
kunna kvantifiera effekten av GROT-uttag på näringsförluster och markförsurning (Akselsson,
2005). Metodiken och databasen har därefter utvecklats till att omfatta 17 000 ytor i Riksskogstaxeringen, vilket möjliggör en närmare koppling till beståndsegenskaper.
Näringsbalansberäkningarna visar på om vi har förluster eller upplagring av olika ämnen i skogsmarken, och hur snabbt förändringarna sker, vilket i sin tur ger indikationer om uthålligheten i
skogsekosystemet. Beräkningar på ytorna öppnar möjligheter för att differentiera resultaten inte
bara geografiskt, utan även baserat på beståndsegenskaper såsom trädslag och ståndortsindex.
Kännedom om beståndsegenskaper är viktigt för att kunna bedöma lämpligheten med avseende på
gödsling och näringskompensation. Näringsbudgetberäkningarna i denna studie kan ingå som ett
viktigt underlag för att göra denna bedömning på nationell nivå. På en del av ytorna finns även data
på förråd av utbytbara baskatjoner i marken. Dessa data kan, i kombination med balansberäkningar,
användas till att bedöma utarmningstakten och behovet av askåterföring i olika regioner samt för
olika beståndsegenskaper. En grov bedömning av den möjliga koldioxidvinsten om skogsbränslet
ersätter olja kan ge en indikation på miljövinsten i förhållande till de miljöeffekter som det ökade
biomassauttaget bidrar till.
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Syfte

Denna studie syftar till:


att uppdatera, förbättra och förfina skogsbruksscenarier för näringsbalansberäkningar.



att förbättra beräkningarna för stubbuttag.



att minska osäkerheterna i balansberäkningarna för fosfor genom att inkludera nya data på
fosfordeposition från miljöövervakningen.



att med uppdaterade indata och scenarier utvärdera effekterna av skogsbränsleuttag och
kvävegödsling på näringsämnesbalanser och markförsurning på regional skala, och utifrån
detta bedöma riskerna vad gäller försurning, övergödning och näringstillgång och diskutera
behov av kompensation.



att differentiera resultaten baserat på geografiskt läge samt beståndsegenskaper såsom
trädslag och ståndortsindex, för att förfina underlaget för bedömning av askbehov.



att göra en grov bedömning av den möjliga koldioxidvinsten om skogsbränslet ersätter
fossila bränslen för att få en indikation på miljövinsten i förhållande till miljöeffekterna av
ett ökat biomassauttag, som underlag för avvägning mellan miljömål.
att jämföra resultaten med kartläggning av biobränslepotentialen på regional nivå.



3

Delmoment

Projektet har delats in i 5 olika delmoment:
1. Skogsbruksscenarier
2. Förbättring av massbalansmodellen
3. Modellberäkning (näringsbudgetberäkningar)
4. Uppskalning till avrinningsnivå uppdelat på trädslag och ståndortsindex
5. Beräkning av koldioxidvinsten
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Skogsbruksscenarier

Fyra olika skogsbruksscenarier definierades (Figur 1 och Tabell 1), med olika stora uttag (enbart
stam, stam och GROT eller stam, GROT och stubbskörd), samt med två olika nivåer på GROToch stubbuttag. För kväve beräknades dessutom varje skördescenario med gödsling enligt dagens
rekommendationer.

Figur 1. De fyra olika skördescenarierna som användes i beräkningarna.

Tabell 1. Beskrivning av de skogsbruksscenarier som användes i denna studie.
Förkortning
1. Stam

Beskrivning

Detaljerad beskrivning

Uttag av stam

Uttag av 100 % av stammarna

Uttag av 100 % av stammarna samt 60 % av grenar (och
toppar). GROTet antas ligga kvar i 6 månader och 75 %
av barren på grenarna antas följa med. Biomassa och
näringshalter i barr som tas ut har modifierats baserat på
data på nedbrytning av gröna barr (se Tabell 4).

2. GROT

Uttag av stam och
GROT

3. Stubb

Uttag av stam, GROT
och stubbar

Utöver GROT scenariet ovan antas 60 % av stubbarna
skördas.

4. Future

Uttag av stam, och ett
intensivare uttag av
GROT och stubbar

Uttag av 100 % av stammarna samt 80 % av grenar (och
toppar) samt 100 % av barren på grenarna som tas ut.
GROTet och barren tas ut direkt 80 % av stubbarna
skördas.
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Scenario 1-3 är tänkta att avspegla biomassabortförseln vid stam-, GROT- och stubbskörd baserat
på dagens skogsbruk. GROTet i scenario 2-3 får ligga kvar i småhögar på hygget i ett halvår, vilket
ofta är fallet i dagens skogsbruk, och därför förändras både barrmängden och halterna.
Scenario 4 (Future) är tänkt att avspegla ett framtida skogsbruk, med möjligheter att ta ut större
andel av GROT och stubbar. GROTet forslas direkt till en stor hög, antingen i kanten av hygget
eller på en avläggningsplats. Alla barren på GROTet som tas ut från avverkningen antas följa med. I
avsnitt 4.1 –4.3 beskrivs valen av scenarier och i avsnitt 5.2 beskrivs beräkningarna av barrmängder
och barrhalter efter nedbrytning.

4.1

Scenarier för uttag av GROT

I tidigare näringsbalansberäkningar (Akselsson, 2005; Hellsten et al., 2008) har GROT-scenariet
antagits innebära att 75 % av grenar och toppar tas ut, baserat på ett scenario med intensivt uttag
från SKA 99 (Skogsstyrelsen, 2000). I SKA-VB 08 (Skogsstyrelsen, 2008b) presenterades ett flertal
nya nivåer för uttagsintensitet av GROT och stubbar (Tabell 2).
Tabell 2.

SKA-VB 08 redovisar fem olika på skogsbränsleuttag med avseende på ekologiska och
tekniska restriktioner (Skogsstyrelsen, 2008b).

Nivå 1

Inga restriktioner alls (allt biobränsle).

Nivå 2

Ekologiska och tekniska restriktioner (exempelvis begränsningar på grund av
ytstruktur, lutning, markfuktighet mm.).

Nivå 3

som nivå 2, men 20 % av grotet och barrstubbarna lämnas kvar.

Nivå 4

som nivå 2, men 40 % av grotet och barrstubbarna lämnas kvar.

Nivå 5

Som Nivå 4, men bestånd < 1 ha undantas.

Baserat på dessa nivåer definierades två scenarier för GROT-uttag, ett som är tänkt att motsvara
nuvarande förhållanden (Nivå 4) och ett motsvarande framtida förhållanden (Nivå 3):
a.

Nuvarande förhållanden: 60 % av GROTet tas ut (baserat på nivå 4 i SKA-VB 08).

b. Framtida intensivare uttag: 80 % av GROTet tas ut (baserat på nivå 3 i SKA-VB 08).
Dessa har använts inom scenario 2-4 i Tabell 1.

4.1.1 Hur mycket barr följer med?
Hur mycket barr som följer med vid GROT-uttag spelar stor roll för näringsbalansen, eftersom
mycket näring sitter i barren. Hanteringen efter avverkningen har stor betydelse för hur mycket som
följer med. Tiden mellan avverkning och uttag, samt väderleken under den tiden är avgörande
faktorer.
Experiment på hur mycket barr som sitter kvar på grenar som legat i en rishög på hygget har gjorts
i Asa och Turbo (Jacobson, 2004). Efter 4,5 månader satt 82 % av barren kvar i Asa och 75 % i
Turbo. Baserat på dessa siffror har i tidigare studier 75 % av barren antagits följa med. Inom detta
projekt har dessa värden diskuterats med ett flertal personer med praktiska erfarenheter inom
området, från Skogforsk, Södra och Sveaskog. Flera av de kontaktade uppskattade att 70-85 %
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oftast följer med ut, i enlighet med försöken i Asa och Turbo. Ett par av de kontaktade menade
dock att oftast mer än 50 % faller av.
Baserat på de försök som finns, i kombination med utlåtande från ett flertal representanter från det
praktiska skogsbruket, har vi fortsatt antagit att 75 % av barren följer med. Det bör dock noteras att
värdet är behäftat med stora osäkerheter, och andelen varierar beroende på vilka förhållanden som
råder. Teknikutvecklingen kan även innebära att en större del blir kvar på hyggen, eftersom det ofta
är något som eftersträvas, både ur näringsbalanssynpunkt och ur bränslekvalitetssynpunkt. Det är
därför viktigt att följa utvecklingen vad gäller detta i miljömålsuppföljningen.

4.2

Scenarier för uttag av stubbar

Realistiska scenarier för hur många stubbar som tas ut vid stubbskörd har tagits fram med hjälp av
litteraturstudier och kontakter, för att förbättra underlaget för hur mycket biomassa ett stubbuttag
motsvarar.
Enligt skogsföretagen kommer stubbskörd endast att ske i samband med föryngringsavverkning,
och GROT kommer att skördas på de objekt som stubbskördas (Skogsstyrelsen, 2008a). I första
hand kommer granstubbar att skördas, men på sikt kan även tall bli aktuellt, medan alla övriga
trädslag lämnas.
Studier från det praktiska skogsbruket i Sverige har visat att ungefär 25 % av arealen som stubbskördas lämnas orörd (Skogsstyrelsen, 2008a). Detta stämmer väl med praktiken i Finland, där
ungefär 25 % av stubbarna samt huvuddelen av rötterna lämnas kvar i jorden (Karlsson, 2007). I
SKA08 (Skogsstyrelsen, 2008b) finns två scenarier där man föreslår att man lämnar kvar 20 %
respektive 40 % av barrträdstubbarna (utöver ekologiska och tekniska restriktioner), se Tabell 2. I
den här studien tillämpas 40 %, eftersom detta överensstämmer med grundscenariet (a) för GROT.
(Nivå 4 i SKA-VB 08). Således antas 60 % av stubbarna skördas i scenariot som är tänkt att
motsvara nuvarande förhållanden. Precis som för GROT definierades även ett framtidsscenario
med ett intensivare uttag. I framtidsscenariot antas 80% av stubbarna skördas (vilket motsvarar
procentsatsen för GROT-uttaget i framtidsscenariot).
Stubbscenarier i denna studie
a.

Nuvarande förhållanden: 60 % av stubbarna skördas (baserat på nivå 4 i SKA-VB 08).

b.

Framtida intensivare uttag: 80 % av stubbarna skördas (baserat på nivå 3 i SKA-VB 08).

I miljöanalysen för stubbskörd (Skogsstyrelsen, 2008a) har man, baserat på Marklunds funktioner
(Marklund, 1988), antagit att stubbvolymen utgör 38 % av avverkad stamvolym för gran och 33 %
för tall och övriga trädslag. Marklund bröt upp sina stubbar för att efterlikna en stubbskörd varvid
rötterna som gick av inte medräknades i biomassan. I den här studien använder vi oss därför av
Marklunds resultat; 38 % av stambiomassan för gran och 33 % av stambiomassan för tall tas ut vid
stubbskörd. Det är dock troligt att dagens skördemetod, skördar mindre än vad Marklunds
funktioner skattar, vilket skulle innebära att mer av rötterna blir kvar i marken. Skogsföretagen
menar att de ska sträva mot en skördeteknik som bidrar till att merparten av de klenare, näringsrika
rötterna blir kvar i marken (Skogsstyrelsen, 2008a).
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Scenarier för kvävegödsling

Kvävegödslingsscenariet är anpassat efter Skogsstyrelsens rekommendationer (Skogsstyrelsen,
2007), se Figur 2. I sydöstra Sverige kan skogen gödslas med en dos på 150 kg ammoniumnitrat per
hektar och omloppstid (vid GROT-uttag för gran). Enligt rekommendationerna bör de sydvästra
delarna undantas helt från kvävegödsling, och därför undantas detta område även i kvävegödslingsscenariet i den här studien. I Mellansverige föreslås i rekommendationerna en kvävegödselmängd på
300 kg per hektar och omloppstid, och i norra Sverige 450 kg per hektar och omloppstid. Vid
näringsbalansberäkningen inkluderades alla ytor i beräkningen, oavsett om de befinner sig på
gödslingsbar mark eller inte. Kvävegödslingsscenarier beräknades enbart för kväve.
Kvävegödslingsscenario i denna studie:
Gödsling enligt skogsstyrelsens rekommendationer: Ingen kvävegödsling i sydvästra Sverige,
150 kg ammoniumnitrat per hektar och omloppstid i sydöstra Sverige (vid GROT-uttag för gran),
300 kg i mellersta Sverige och 450 kg i norra Sverige.

Figur 2. Områdesindelning för begräsning av
skogsgödsling (Skogsstyrelsen, 2007)
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Förbättring av data och modellering vid
näringsbalansberäkningar

Näringsbalansen i skogsmark omfattar tillförsel i form av deposition, vittring (baskatjoner och P)
och kvävefixering samt bortförsel i form av utlakning och nettoupptag i biomassa (tillväxt av
träddelar som senare skördas), Figur 3. Näringsbalansberäkningen bygger på metodik från
Akselsson (2005) och tillämpades på Riksskogstaxeringens provytor där detaljerad beståndsdata för
varje yta finns tillgänglig. Näringsbalansberäkningen beräknades enligt följande formler:
Budget för baskatjoner och P = deposition + vittring – biomassauttag – utlakning

(ekv. 3)

Budget för N = deposition + kvävefixering – biomassauttag – utlakning

(ekv. 4)

Figur 3. De parametrar som ingår i näringsbalansberäkningen i skogsmark.

Näringsbalansberäkningen är statisk, vilket innebär att konstanta värden för alla parametrar använts,
och det finns ingen dynamik mellan parametrarna. Resultatet ger den genomsnittliga näringsbudgeten över en hel omloppstid för varje yta. Näringsbalanser för N, P och baskatjoner (Ca, Mg,
Na och K) beräknades på Riksskogstaxeringens ytor med de scenarier som presenteras i sektion 4.
De olika ingående parametrarna i näringsbalansberäkningen är behäftade med större eller mindre
osäkerheter och i den här studien har databasen och massbalansmodellen för beräkning av
näringsbalanser i skogsmark förbättrats på ett flertal områden för att minska dessa osäkerheter:
1. Beräkningarna av näringsförluster vid stubbskörd har förfinats med avseende på
näringshalter i stubbar.
2. Rutinen för hur mycket av GROTet som tas ut och hur mycket barr som följer med samt
näringshalter i barr, har setts över.
3. Beräkningarna med kvävegödsling har förbättrats och baseras på en vidareutveckling av de
metoder som användes i Zetterberg et al. (2006). Bland annat tar beräkningen hänsyn till
att kväveutlakningen ökar vid gödsling.
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4. Osäkerheterna i fosforbalansen har minskat eftersom fosfordepositionen har uppdaterats
baserat på nya mätningar inom den svenska miljöövervakningen.
5. Kvävedepositionen har uppdaterats.

5.1

Stubbskörd

Enligt skogsföretagen kommer stubbskörd endast att ske i samband med föryngringsavverkning
och GROT kommer att skördas på de objekt som stubbskördas (Skogsstyrelsen, 2008a).
Det finns inte många försök där näringshalten i stubbar har utvärderats. Vid tidigare näringsbalansberäkningar av stubbskörd (Hellsten et al., 2008) skalades näringshalten i stubbarna från näringshalten i stam, enligt samma förhållande mellan stam och stubbar som redovisades för ett barrblandbestånd i Finland (Energimyndigheten, 2007). För Mg och Na antogs näringshalten i stubbar vara
samma som i stam, eftersom tillförlitliga data saknades.
Sedan Hellsten et al. (2008) har en studie om näringshalter i stubbar tagits fram (Hellsten et al.,
2009). Denna studie bygger på näringshalter i stubbar från 8 områden i Sverige, Finland och
Danmark. Baserat på denna studie togs typhalter för stubbar fram med följande antaganden:
Halten som representerar stubben räknades fram på följande sätt: Medianhalten för varje område
(Asa, Jädraås och Svartberget) för de två rotfraktionerna, i) Stubbskivan och ii) rötter > 5 mm
beaktades. Halterna för rötter < 5 mm beaktades inte, dels därför att de utgör en mycket liten del av
stubben och rotsystemet, dels därför att de minsta rötterna troligtvis inte följer med vid stubbskörd.
Från praktisk synvinkel kan man troligtvis räkna bort de flesta rötter tunnare än cirka 20 mm eftersom dessa till stor del går av vid skörd (personlig kommunikation, Clas Fries, Skogsstyrelsen). Fina
rötter utgör dessutom en mycket liten del av trädets totala biomassa. Helmisaari et al. (2002) uppskattade att rötter < 2 mm utgör ca 2 % av trädets totala biomassa för mogna bestånd. Dessutom
menar Skogsföretagen att de ska sträva efter en skördeteknik som bidrar till att merparten av de
klenare, näringsrika rötterna blir kvar i marken (Skogsstyrelsen, 2008a).
De tre områdena antogs vara lika representativa för Sverige och därför beräknades ett medelvärde
på medianhalterna från områdena. Rotbiomassan antas utgöra en dubbelt så stor biomassa som
själva stubbkroppen. Detta antagande baseras på studier av biomassa i granstubbar från Finland
(Kaakinen, S. et al., opublicerade resultat). Den slutliga halten beräknades med följande ekvation:
( Halt[stubbskivan] + Halt[rot>5mm]*2 ) /3
Halterna redovisas i Tabell 3, tillsammans med näringsinnehållet i andra träddelar.
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Näringsinnehållet i olika träddelar i mg per gram (Hellsten et al., 2009)

Gran

Rotfraktion
Stubbe, (n=10)

Asa (median)

Jädraås (median)

N

P

K

Ca

Mg

Na

1.1

0.08

0.84

1.2

0.25

0.004

Rot > 5 mm, (n=29)

1.4

0.14

0.82

1.5

0.22

0.008

Rot < 5 mm, (n=15)

5.6

0.50

1.6

2.3

0.58

0.055

Stubbe , (n=6)

0.65

0.05

0.60

1.4

0.14

0.000

Rot > 5 mm, (n=12)

1.1

0.14

1.0

1.4

0.19

0.000

Rot < 5 mm, (n=6)

3.7

0.50

1.9

2.6

0.46

0.011

Stubbe , (n=5)

0.99

0.09

0.63

1.6

0.13

0.000

Svartberget (median)

Rot > 5 mm, (n=9)

1.3

0.18

1.1

1.6

0.19

0.000

Rot < 5 mm, (n=4)

3.7

0.44

2.3

3.1

0.49

0.009

Medelvärde för

Stubbe

0.92

0.08

0.69

1.4

0.17

0.001

de tre områdena

Rot > 5 mm

1.3

0.15

0.98

1.5

0.20

0.003

Rot < 5 mm

4.3

0.48

2.0

2.7

0.51

0.025

1.1

0.13

0.88

1.5

0.19

0.002

Viktad stubbhalt*
Tall
Asa (median)

Jädraås (median)

Svartberget (median)

Stubbe, (n=2)

0.70

0.04

0.50

0.47

0.15

0.014

Rot > 5 mm, (n=4)

1.1

0.11

0.60

0.53

0.21

0.000

Rot < 5 mm, (n=1)

6.3

0.42

1.7

1.0

0.35

0.046

Stubbe , (n=15)

0.83

0.07

0.63

0.61

0.15

0.000

Rot > 5 mm, (n=30)

1.1

0.13

1.0

0.68

0.21

0.000

Rot < 5 mm, (n=6)

3.9

0.37

2.2

1.2

0.58

0.008

Stubbe , (n=11)

0.68

0.09

0.69

0.61

0.15

0.000

Rot > 5 mm, (n=26)

0.90

0.17

0.98

0.69

0.21

0.000

Rot < 5 mm, (n=4)

2.4

0.56

2.5

1.2

0.59

0.055

Medelvärde för

Stubbe

0.74

0.07

0.61

0.56

0.15

0.005

de tre områdena

Rot > 5 mm

1.0

0.14

0.86

0.63

0.21

0.000

Rot < 5 mm

4.2

0.45

2.1

1.1

0.51

0.036

0.93

0.11

0.78

0.61

0.19

0.002

Viktad stubbhalt*
Björk
Asa (median)

Jädraås (median)

Stubbe, (n=3)

2.1

0.13

0.56

1.0

0.19

0.000

Rot > 5 mm, (n=6)

3.7

0.32

0.82

1.0

0.33

0.016

Rot < 5 mm, (n=2)

8.4

0.54

1.6

3.9

0.67

0.050

Stubbe , (n=4)

2.0

0.23

0.94

1.2

0.25

0.000

Rot > 5 mm, (n=8)

3.0

0.36

1.4

1.2

0.39

0.005

Rot < 5 mm, (n=3)

4.8

0.49

2.3

2.8

0.77

0.013

Stubbe , (n=3)

2.0

0.24

0.94

1.9

0.43

0.000

Svartberget (median)

Rot > 5 mm, (n=6)

2.2

0.45

2.0

1.9

0.51

0.001

Rot < 5 mm, (n=2)

3.6

0.44

1.8

2.5

0.70

0.030

Medelvärde för

Stubbe

2.0

0.20

0.81

1.4

0.29

0.000

de tre områdena

Rot > 5 mm

3.0

0.38

1.4

1.4

0.41

0.007

Rot < 5 mm

5.6

0.49

1.9

3.1

0.72

0.031

2.7

0.32

1.2

1.4

0.37

0.005

Viktad stubbhalt*
* ( Halt[stubbskivan] + Halt[rot>5mm]*2 ) / 3
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Nya barrhalter och biomassamängder

Förlusterna av näringsämnen vid GROT-uttag beror på hur GROTet hanteras efter avverkning.
Tre olika typer av hantering kan särskiljas:
1. GROTet får ligga i småhögar på hygget, med korta avstånd emellan. Efter någon månad upp
till omkring ett år körs GROTet vidare till en avläggsplats, eller till flisning.
2. GROTet körs till en uppläggningsplats direkt efter avverkning, antingen i hyggeskanter eller på
en plats i närheten av hygget.
3. GROTet flisas direkt, i samband med avverkningen.
Om GROTet får ligga kvar i småhögar på hygget efter avverkning påbörjas nedbrytningen och
näringsämnen, framför allt kalium, lakas ut och kommer marken till godo. Hur lång tid GROTet får
ligga på hygget och vilka förhållanden som råder under den tiden spelar roll för nedbrytningen. Om
GROTet körs iväg till en uppläggningsplats utanför hygget innebär det att all näring i GROTet förs
bort från hygget och inte kommer marken till godo. Huruvida näringsämnena når ytvattnet beror på
förhållandena på uppläggningsplatsen. Vid det tredje alternativet, med flisning direkt efter
avverkning, förs alla näringsämnena bort från ekosystemet.
Idag är det vanligast att GROTet får ligga kvar i småhögar på hygget enligt alternativ 1 men i
framtiden kan det bli vanligare med en mer samlad hantering, där avverkning, flisning och
eventuellt även näringstillförsel samordnas. Det är viktigt att följa denna utveckling, eftersom det
har stor betydelse för påverkan på mark och ytvatten.
Om GROTet tas ut direkt i samband med avverkning är barrbiomassan och halterna i barren
desamma som halterna i barr i växande skog (Tabell 4 - Tabell 5). Dessa halter har använts i
scenario 4 (future) i denna studie.
Om GROTet får ligga kvar påbörjas nedbrytningen vilket påverkar barrmassan och näringshalterna.
Det finns ont om data på nedbrytning av gröna barr men det finns data från ett granbestånd
(Stråsan) och ett tallbestånd (Jädraås) (Björn Berg, opublicerat). Baserat på dessa data kan halter i
barr samt återstående barrmassa efter 6 månaders nedbrytning räknas fram för gran- och tallbarr.
Dessa data kan användas för att korrigera de siffror som tidigare använts och som gäller för barr
som inte påverkats av nedbrytning, så att de i stället motsvarar barr efter 6 månaders nedbrytning
(Tabell 4). Beräkningen bygger på antagandet att nedbrytningsförloppet är likartat som i Stråsan och
Jädraås i alla Sveriges skogar, vilket är ett grovt antagande, men ändå leder till mer realistiska värden
än om data från opåverkade barr används. De korrigerade halterna har använts för scenario 2-3 i
denna studie.
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Näringshalter i olika träddelar (mg/g) (Jacobson & Mattson, 1998; Egnell et al. 1998),
halter i barr efter ett halvårs nedbrytning (beräknat genom att korrigera halter i barr innan
nedbrytning med data på nedbrytningsförlopp från Berg, opublicerat), samt halter i
stubbar (baserat på Hellsten et al., 2009).
Gran

stam &

Tall
barr

stam &

barr

bark

grenar

0 mån

6 mån

stubbar

bark

grenar

0 mån

6 mån

stubbar

1,1

5,3

11,3

15,8

1,1

0,89

3,4

12,4

16,0

0,93

P

0,14

0,61

1,3

1,03

0,13

0,1

0,35

1,3

1,0

0,11

K

0,73

2,4

4,7

1,1

0,88

0,49

1,5

5,1

0,93

0,78

N

Ca

1,3

3,7

6

7,9

1,5

0,86

2,3

3,3

3,6

0,6

Mg

0,18

0,62

1,0

0,55

0,19

0,16

0,39

0,8

0,6

0,19

Na

0,075

0,1

0,13

0,13*

0,002

0,075

0,1

0,13

0,13*

0,002

*Data saknas, så halter för gröna barr används.

Tabell 5.

Återstående barrbiomassa efter 6 månaders nedbrytning
i Jädraås (tallbarr) och Stråsan (granbarr) (Berg, opublicerat).

Typ av barr

Andel efter 6 mån

Tallbarr
Granbarr

79%
72%

5.3

Kvävegödsling

Näringsbalansberäkningar med kvävegödsling har beräknats av Zetterberg et al. (2006). Då identifierade man utlakningsparametern (Figur 3), som en osäkerhet i beräkningen, eftersom man
bedömde att det saknades data för att tillämpa en lämplig beräkning i modellen för att beakta den
ökade utlakningen vid gödsling. Således är det troligt att man underskattade utlakningen, vilket
resulterar i ett modellresultat som visar på en större kväveupplagring i marken vid gödsling än vad
som är fallet. Studier har visat att gödsling kan påverka kväveutlakningen både som direkteffekt vid
gödsling och i form av ökad utlakning i föryngringsfasen.

5.3.1 Direkteffekter
Kvävegödsling av skog kan initialt resultera i ökade koncentrationer av oorganiskt kväve i markoch bäckvatten (Nohrstedt och Westling, 1995, Ring et al., 2006). Ring (2007) föreslår att direkteffekterna på kväveutlakning av gödsling uppskattas till 5-10 % av gödslingsdosen. Detta antagande
baseras på resultat från Melin och Nômmik (1988) samt Nohrstedt och Westling (1995). Melin och
Nômmik (1988) använde ”märkt” ammoniumnitrat och kunde återfinna 90 % i mark och vegetation, och de återstående 10 procenten antogs således lakas ut från systemet. Nohrstedt och Westling
(1995) drog slutsatsen att utlakningen av oorganiskt kväve i allmänhet är under 5 % av gödslingsdosen (men förluster på upp till 25 % noterades). I allmänhet återgår de förhöjda halterna av
oorganiskt kväve till ursprungsnivåer inom två år, och huvuddelen av utlakningen sker troligtvis
under det första året efter gödslingstillfället.
Baserat på ovanstående studier antas att 5 % av kvävedosen lakas ut under ett år, dvs. vid en
normalgiva på 150 kg/ha antas 7,5 kg oorganiskt kväve per hektar lakas ut under hela omloppstiden.
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5.3.2 Ökad utlakning i föryngringsfasen
Kvävegödsling kan orsaka en ökad kväveupplagring i skogsmarken, vilket i sin tur kan leda till ökad
kväveutlakning i föryngringsfasen (hyggesfasen). Zetterberg et al. (2006) konstaterade att utlakningseffekten under föryngringsfasen är svår att uppskatta eftersom det saknas försök som har
gödslats med realistiska givor och medel samt uppfyller de så kallade baskraven på gödslingsvärda
bestånd. Resultaten från tillgängliga gödslingsförsök visade på förhöjda markvattenhalter (under
rotzonen) under hyggesfasen, men förhöjningen berodde även på områdets ursprungliga kvävestatus. Magra marker uppvisade tydliga effekter på nitrathalterna i markvattnet, framför allt vid
högre gödslingsgivor, medan effekterna uteblev i bördigare områden (Högbom & Jacobson, 2002).
Den uteblivna effekten förklaras delvis av fältvegetationens utveckling som gynnades av gödslingen
samt ett redan stort kväveförråd i marken.
För närvarande pågår ett gödslingsförsök (Hagfors i Värmland samt Nissafors i Småland), som, till
skillnad från tidigare försök, har gödslats med realistiska givor och medel samt uppfyller de så
kallade baskraven på gödslingsvärda bestånd. Bestånden slutavverkades vintern 2005/06 och mätningarna påbörjades i juni 2006 varför det ännu är för tidigt att dra några slutsatser från försöket
(Ring, E. Skogforsk, personlig kommunikation). I likhet med Zetterberg et al. (2006) bedöms
utlakningseffekten under föryngringsfasen vara svår att uppskatta med tillgängliga data och därför
inväntas resultaten från de pågående försöken från Ring, E. (Skogforsk) innan den ökade utlakningen i föryngringsfasen integreras i modellen.

5.4

Fosfordepositionen

Depositionen av näringsämnen ingår som en viktig parameter vid massbalansberäkningen av
näringsbalansen i skogsmark (Figur 3). Ett första försök att beräkna fosforbalansen på regional nivå
ledde bland annat till slutsatsen att fosfordepositionen är en viktig men mycket osäker parameter i
beräkningarna, och att det är av högsta vikt att försöka minska osäkerheterna (Akselsson et al.,
2008). Fosfordepositionen i Akselsson et al. (2008) baserades på mätningar från 1990-talet (Knulst,
2001). I detta projekt har osäkerheter i beräkningen minskat genom att förbättra uppskattningen av
fosfordepositionen med hjälp av nya mätningar inom Nederbördskemiska nätet (Pihl Karlsson,
2008). Fosfordepositionen på öppet fält började mätas 2006 inom Nederbördskemiska nätet och
inom föreliggande projekt har dessa data sammanställts och utnyttjats för att minska osäkerheterna.
De nya fosfordepositionsvärdena är baserade på 2006 och 2007 års data för våtdeposition och omfattar 21 lokaler spridda över Sverige. Först beräknades våtdepositionen fram som ett medelvärde
för månadsmätvärdena under 2006-2007. Torrdepositionen räknades därefter fram med hjälp av ett
antaget samband mellan torrdeposition av kalcium, magnesium och kalium utan havssaltbidrag och
torrdeposition av fosfor (Akselsson et al., 2006). I detta samband antas att torrdepositionen av
fosfor är av samma storleksordning som torrdepositionen för kalium, kalcium och magnesium.
Dataunderlag för torrdeposition av kalcium, magnesium och kalium baserades på torrdeposition i
skog för 2002-2004 (Hellsten & Westling, 2006). För varje baskatjon beräknades en faktor enligt:
(våtdep + torrdep)/våtdep. Medelvärdet av denna faktor för samtliga baskatjoner (K, Ca och Mg)
multiplicerades med våtdepositionen av fosfor för att räkna fram totaldepositionen för fosfor.
Totaldepositionen (Figur 3) utvärderades med avseende på ett flertal parametrar, bl.a. geografiskt
läge, närhet till havet, bebyggelse och jordbruksmark. I likhet med andra studier (t.ex. Koelliker et
al. 2004) indikerade mätningarna något förhöjda värden på fosfordepositionen i jordbruksintensiva
områden. För att beakta detta samband delades Sverige in i två zoner, baserat på en markanvänd-
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ningskarta, där en något högre fosfordeposition antas föreligga i jordbruksintensiva områden (Figur
3). Den ena zonen består av de stora sammanhängande områdena i Svealand och Götaland där det i
huvudsak bedrivs jordbruk. Uppdelning till två zoner motiveras dels av en förhöjd fosfordeposition
i data över ett område från Stockholm till Göteborg samt över Blekinge, och dels på resonemanget
att jorderosion i jordbruket ger stora bidrag till fosfordeposition (Koelliker et al., 2004). Tyvärr
befanns ingen mätlokal i Skåne som ju är ett utpräglat jordbrukslandskap. Fosfordepositionen i de
två zonerna beräknades som ett medelvärde av medel- och median-mängd för totaldepositionen av
fosfor under åren 2006 och 2007.

Figur 4. Bilden visar de två zonerna för fosfordeposition till skog samt de 21 lokalerna i Nederbördskemiska
Nätet. De färgade fälten i södra Sverige visar öppen mark och odlingsmark. Fosfordepositionen
uppskattades till 5.5 mg P m-2 år-1 i Zon 1 och 6.5 mg P m-2 år-1 i Zon 2.

Fosfordepositionen uppskattades till i genomsnitt 6.5 mg P per m2 och år i det jordbruksintensiva
området (Zon 2), och 5.5 mg P per m2 och år i övriga Sverige (Zon 1). Detta är en betydligt lägre
nivå än det värde (20 mg P per m2 och år) som tidigare har använts vid fosforbalansberäkningen
(Akselsson et al., 2008). De nya, uppdaterade värdena (5.5 respektive 6.5 mg P per m2 och år) antas
vara behäftade med mindre osäkerheter eftersom mätningarna representerar svenska förhållanden.
Det tidigare värdet baserades på ett dataset från Sverige, Norge och Danmark. Dessutom har man
för de nuvarande mätningarna i det Nederbördskemiska nätet använt en adekvat granskningsmetod,
något som är viktigt vid fosformätningar då proverna lätt kontamineras av insekter och djur som
kan ge stora P-tillskott i förhållande till den atmosfäriska depositionen.

5.5

Kvävedepositionen

Depositionen för kväve har uppdaterats från ett treårsmedelvärde för 2002-2004, till ett treårsmedelvärde för 2003-2005. Detta bidrog till en något lägre kvävedeposition (en minskning med 3 %
som ett genomsnitt på samtliga riksskogstaxeringspunkter).
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Näringsbalansberäkning

Modellberäkningar baserade på de olika uttagsintensitetsscenarierna (Tabell 1), och scenarier både
med och utan kvävegödsling har beräknats. Resultaten från massbalansberäkningarna för baskatjoner jämförs med det utbytbara förrådet av baskatjoner för att få en uppfattning om uttömningstakten.

6.1

Metod

Näringsbalansberäkningar (Figur 2, ekv. 3 & ekv. 4) tillämpades på gran- och tallbestånd inom
Riksskogstaxeringen, vilket innebär 10 973 ytor, varav något mer än hälften är tall. Metodiken finns
utförligt beskriven i Akselsson (2005). Depositionen (medel för åren 2003-2005) hämtades från
SMHIs Sverigemodell (Robertson m. fl., 1999), ett konstant värde (1,5 kg per hektar och år)
användes för kvävefixering baserat på DeLuca et al. (2002), och vittring av baskatjoner och P
modellerades för rotzonen (upp till 50 cm) med PROFILE (Sverdrup & Warfvinge, 1993).
Utlakningen baserades på avrinningsdata i kombination med markvattenmätningar från
Krondroppsnätet (Hallgren Larsson m. fl., 1995) och skörden beräknades som tillväxt (från
Riksskogstaxeringen) multiplicerat med halter i olika träddelar. Halterna i träddelar bygger på data
från Jacobson & Mattson (1998), Egnell et al. (1998), Hellsten et al. (2009) och Berg (opublicerat),
se Tabell 4. Gödslingseffekten (den förväntade ökande tillväxten efter gödsling) beräknades med
hjälp av prognosfunktioner som framtagits av Skogforsk (Pettersson, 1994a; 1994b).
Modellanpassningen till kvävegödsling finns beskrivet i Zetterberg et al. (2006). Vidare har de
förbättringar för data och modellering som beskrivs i stycke 5.1-5.5, inkluderats i modellen, dvs:


tillämpande av realistiska scenarier för skogsbruksuttag (GROT & stubbar)



förbättrad beräkning för stubbarna (näringshalter)



uppdaterad fosfor- och kvävedeposition



beaktande av den ökade utlakningen vid kvävegödsling

6.2

Resultat & diskussion

Den beräknade näringsbudgeten i marken (kg per ha och år) baserad på massbalansberäkningen
redovisas för varje yta uppdelat på gran och tall i Figur 5 till Figur 10 (Na visas ej). Generellt sett
visar näringsbalansberäkningen att GROT-uttag påtagligt ökade förlusterna. Stubbskörd ökade förlusterna ytterligare, men inte lika mycket som GROT-uttaget. I ett tänkbart framtida scenario där
intensiteten ökar ytterligare så att man tar ut 80 % av stubbar, grenar och toppar och där alla barren
tas ut direkt blir näringsförlusterna ännu högre.
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6.2.1 Baskatjoner
Näringsbalansberäkningen visade på förluster av Ca och Mg i nästan hela Sverige, oavsett skördescenario (stamveds-, GROT-uttag, eller stubb-skörd (Figur 5 och Figur 6). Detta beror på hög
utlakning av Ca och Mg. Observera att för skördescenariet ”stubbskörd” tas även stam och GROT
ut och vid skördescenariet ”GROT” tas även stam ut.

Gran

Tall

Figur 5. Näringsbudget för kalcium (Ca) i gran- och tallbestånd vid olika biomassauttag (stamved, GROT,
stubbskörd och framtidsscenario).
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Gran

Tall

Figur 6. Näringsbudget för magnesium (Mg) i gran- och tallbestånd vid olika biomassauttag (stamved,
GROT, stubbskörd och framtidsscenario).

Budgetberäkningen som ett medianvärde på samtliga ytor visade negativa värden för K, Ca, Mg och
Na redan vid stamvedsuttag (Tabell 6), både för tall och gran, även om förlusterna var mindre i
tallbestånd jämfört med granbestånd. Vid ett ökat biomassauttag ökar förlusterna ytterligare, med
undantag av Na. Halterna av Na är mycket låga i trädbiomassa (Tabell 3) och Na-förlusten via
skörd är därmed liten i förhållande till nedfall och utlakning.
För K var förlusterna inte lika stora som för Mg och Ca. Beräkningen visade en positiv balans i
stora delar av landet vid stamvedsuttag i tallbestånd (Figur 7). Vid ett ökat biomassauttag (GROT
och stubbar) i granskog var dock förlusterna även av K relativt stora i större delen av landet. För K
påverkar skörd av biomassa mer än för Ca och Mg eftersom skördeförlusten utgör en större post i
massbalansen än vad den gör för Ca och Mg, där utlakningen är den största posten.
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Budget (kg ha-1 år-1) vid olika biomassauttag. Medianvärden på alla ytor, uppdelat på
gran och tall.
Gran

Tall

Stam

GROT

Stubb

Future

Stam

GROT

Stubb

Future

N*

5.5

2.3

1.6

-0.8

5.6

4.8

4.5

4.0

N

3.7

0.6

0.0

-2.0

2.9

2.2

1.9

1.5

P

-0.3

-0.6

-0.7

-1.1

-0.1

-0.1

-0.2

-0.3

K

-0.6

-1.5

-2.0

-3.5

-0.3

-0.5

-0.7

-1.1

Ca

-4.3

-6.5

-7.4

-8.9

-3.0

-3.4

-3.6

-3.9

Mg

-1.4

-1.6

-1.7

-2.0

-1.3

-1.3

-1.4

-1.5

Na

-8.2

-8.2

-8.2

-8.2

-7.9

-7.9

-7.9

-7.9

*Scenario med N-gödsling enligt Skogsstyrelsens rekommendationer (Skogsstyrelsen, 2007).

Gran

Tall

Figur 7. Näringsbudget för kalium (K) i gran- och tallbestånd vid olika biomassauttag (stamved, GROT,
stubbskörd och framtidsscenario).
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Resultaten visar att skogbruksintensiteten i hög grad påverkar förlusten av baskatjoner, och därmed
buffringen mot försurning, framför allt vad gäller Ca och K i granskog, där skillnaden mellan stamoch GROT-uttaget är störst. Steget från stamuttag till GROT-uttag är betydligt större än steget från
GROT-uttag till stubb-skörd, men skillnaden mellan GROT- och stubb-scenarierna är ändå
betydlig (Tabell 6). Resultaten visar att stubbskörd ökar en redan ofta stor näringsförlust.
Skillnaden mellan Stam- och GROT-scenariet, framförallt för granytorna, blev lägre jämfört med de
tidigare beräkningarna i Hellsten m.fl, 2008. Detta beror framförallt på att man i det nuvarande
GROT-scenariet tar ut en mindre mängd av grenarna och topparna jämfört med de scenarier som
användes tidigare (60 % istället för 75 %). Skillnaden var störst för K, eftersom man i de nyare
scenarierna även tar hänsyn till att biomassan och näringshalterna i barr förändras under de sex
månader som barren antas ligga kvar. Näringshalten för K i granbarr sjunker betydligt under denna
tid från 4,7 till 1,1 mg per gram (Tabell 4). Motsvarande minskning äger inte rum för kalcium, som
anrikas i barren under de sex månader då de bryts ner och minskar i vikt, halten i barren ökar från 6
till 7,9 mg per gram. Skillnaden mellan GROT- och stam-scenariet för K blev ändå lägre i de nya
beräkningarna än i de tidigare beräkningarna eftersom mängden grenar, toppar och barr i de nyare
scenarierna är lägre.
Skillnaden mellan GROT- och stubb-scenariet blev något högre jämfört med de tidigare
beräkningarna (Hellsten et al., 2008). Denna skillnad beror på att de uppdaterade halterna för
baskatjonerna (Ca, Mg, Na och K) i stubbar är högre jämfört med de halter som uppskattades
tidigare (med undantag av Ca i tallstubbar och Na i granstubbar).
I framtidsscenariet (future), där man antar att intensiteten ökar så att 80 % av stubbar, grenar och
toppar tas ut och alla barr tas ut omedelbart, blir näringsförlusterna av baskatjoner betydande,
framförallt i granytorna. Steget från stubbskördsscenariet till detta intensivare uttag är dock lägre
jämfört med steget från stamveds- till GROT-scenariet för Ca och Na. För K och Mg är steget
dock högre.

6.2.2 Kvävebalansen
Kväveupplagringen är störst i södra Sverige och minskar norrut och effekten är högre i tallbestånd
jämfört med granbestånd (Figur 8). I områden med låg kvävetillförsel innebär skördeförlusterna av
kväve att kvävetillgången blir ännu lägre, vilket på sikt kan komma att påverka tillväxten negativt.
Vid stamvedsuttag i gran- och tallbestånd sker en kväveupplagring i skogsmarken i hela Sverige
(Figur 8), med en genomsnittlig upplagring på 3,9 ka per hektar och år (tall) och 4,2 ka per hektar
och år (gran) som ett genomsnitt för samtliga ytor. Den största kväveupplagringen sker i södra
Sverige, där den överstiger 8 kg per ha och år. I norra Sverige är kväveupplagringen lägre och
varierar mellan 0 och 4 kg per ha och år. Ett ökat uttag av biomassa i form av GROT och/eller
stubbskörd har en tydlig effekt på kvävebalansen - ju större biomassauttag desto större näringsförluster. Effekten är tydligast i granbestånden, där kväveupplagringen blir negativ, utom i de
sydvästra delarna av Götaland samt delar av Norrland. I sydvästra Sverige, med högt kvävenedfall,
innebär skogsbruket en kvävelättnad för skogsmarken, vilket kan minska risken för kväveläckage
och övergödning. I områden med hög kvävestatus kan dock effekten bli den motsatta, eftersom
även andra näringsämnen, såsom fosfor och kalium minskar och på sikt skulle kunna bli
begränsande för tillväxten i stället för kväve (Akselsson, et al., 2008). Denna risk kan reduceras om
dessa näringsämnen förs tillbaka till systemet.
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Gran

Tall

Figur 8. Näringsbudget för kväve (N) i gran- och tallbestånd vid olika biomassauttag (stamved, GROT,
stubbskörd och framtidsscenario).

Vid kvävegödsling ökar kväveupplagringen i marken (Figur 9, Tabell 6). Beräkningen indikerar att
en kväveupplagring sker i granytor i hela Sverige, även vid ett intensivt skogsbruk med både
GROT- och stubbskörd. I ett framtidsscenario där uttaget ökar ytterligare visar beräkningen på
kväveförluster i södra Sverige. I tallbestånden är kväveupplagringen vid gödsling positiv i hela
Sverige, och inte ens i det intensiva framtidsscenariet blir näringsbudgetbalansen negativ. Modellberäkningarna indikerar att kvävegödsling leder till en ökad kväveupplagring, trots att upplagringen
delvis motverkas av den ökade tillväxten.
För närvarande har direkteffekter vid gödslingstillfället på kväveutlakningen beaktats i modellen,
men utlakningseffekten under föryngringsfasen har ännu inte beaktats. Detta gör att kväveupplagringen i marken förmodligen överskattas något, då en del av detta kväve förväntas lakas ut under
hyggesfasen.
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Gran

Tall

Figur 9. Näringsbudget för kväve (N) i gran- och tallbestånd vid kvävegödsling enligt dagens
gödslingsrekommendationer vid olika biomassauttag (stamved, GROT, stubbskörd och
framtidsscenario).

Kvävegödsling kan öka risken för kväveutlakning genom en ökad kväveupplagring i områden som
har haft ett historiskt högt nedfall av kväve. Storleken och varaktigheten på en eventuell kväveutlakning beror på systemets ursprungliga kvävestatus samt mängden kvävegödsling. Risken för
kväveutlakning kan minskas genom skötselanpassningar såsom skärmställningar och kantzoner
(Akselsson et al., 2007) och kan även påverkas av graden av biomassauttag (Akselsson et al., 2008).
Gödslingsberäkningen har uppdaterats med avseende på direkteffekter vid gödslingstillfället vilket
resulterat i att 5 % av kvävedosen antas lakas ut. Vid en gödselgiva på 150 kg och en omloppstid på
80 år motsvarar detta en minskad upplagring med 0.1 kg per hektar och år. Detta påverkade
resultatet relativt lite, men medförde att kväveupplagringen vid gödsling blir något lägre i den
nuvarande beräkningen jämfört med Zetterberg et al (2006). Ökad utlakning vid föryngringsfasen
har ännu inte beaktats och när detta inarbetats i modellen minskar upplagringen ytterligare.
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Skillnaden mellan stam- och GROT-scenariet blev lägre jämfört med de tidigare beräkningarna i
Hellsten et al. (2008). Detta beror framförallt på att man i det nuvarande GROT-scenariet tar ut en
mindre mängd av grenarna och topparna jämfört med de scenarier som användes tidigare (60 %
istället för 75 %). De barrhalter som använts för kväve i GROT- och stubbskördsscenarierna då
barren antas ligga kvar i 6 månader är visserligen högre jämfört med de tidigare halterna (15,8
jämfört med 11,3 mg per gram, se Tabell 4), men skillnaden mellan GROT och stam blev ändå
lägre i de nya beräkningarna eftersom mängden grenar, toppar och barr i de nyare scenarierna är
lägre. Kvävebalansen för stubbskördsscenariet blev något lägre än i tidigare beräkningar eftersom
kvävehalten i stubbarna är lägre i denna studie jämfört med de halter som användes i Hellsten et al.
(2008).
I framtidsscenariet (future) där man antar att intensiteten ökar så att 80 % av stubbar, grenar och
toppar tas ut och alla barr tas ut omedelbart, blir kväveupplagringen betydligt lägre. Steget från
stubbskördsscenariet till detta intensiva framtida uttagsscenariet är dock lägre än steget från
stamveds- till GROT-scenariet.

6.2.3 Fosforbalansen
Fosforbalansen var negativ i hela Sverige för samtliga skördescenarier (Figur 10). Tidigare
beräkningar av P-balansen på nationell nivå (e.g. Hellsten et al. 2008 och Akselsson et al. 2008) har
visat på positiva P-balanser vid stamvedsuttag i princip i hela Sverige (tallytor) och i norra Sverige
(granytor).
De högre P-förlusterna i de nuvarande beräkningarna beror framförallt på att den nuvarande
beräkningen har uppdaterats med avseende på fosfordepositionen som ligger på en betydligt lägre
nivå än i de tidigare budgetberäkningarna. Precis som för kväve, så är fosforhalterna i stubbarna
lägre i denna studie jämfört med de halter som användes i Hellsten et al. (2008), vilket påverkar
fosforbalansen för stubbskördsscenariet. I framtidsscenariet (future) där man antar att intensiteten
ökar så att 80 % av stubbar, grenar och toppar tas ut och alla barr tas ut omedelbart, blir fosforbalansen negativ i stora delar av Sverige. Steget från stubbskördsscenariet till detta intensiva framtida uttagsscenariet är i samma storleksordning som steget från stamveds- till GROT-scenariet.
Näringsbalansberäkningarna för fosfor visar att biomassauttaget är en stor post i fosforbalansen
som påverkar balansen mycket. Detta är en indikation att fosfor kan komma att bli begränsande för
tillväxten i framtiden. Det faktum att kvävetillgången är störst i de områden där fosforförlusterna är
störst, d.v.s. södra Sverige, förstärker denna risk. Redan idag finns det studier som indikerar att P
begränsar skogstillväxten (Thelin, 2006, Månsson, 2005). Resultatet från balansberäkningarna visar
dock bara nettobalansen för fosfor, och tar ingen hänsyn till fosforprocesserna i marken. Fosforbrist skulle kunna innebära ökad effektivitet för upptag av fosfor i träden genom olika mekanismer,
vilket skulle motverka risken för negativa effekter. Detta diskuteras i Akselsson m.fl. (2008).
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Figur 10. Näringsbudget för fosfor (P) i gran- och tallbestånd vid olika biomassauttag (stamved, GROT,
stubbskörd och framtidsscenario).

6.3

Beräkning av vittring minus uttag

Massbalansberäkningarna visar att utlakningen är en post som i hög grad styr resultaten för baskatjonerna, och leder till att balansen blir kraftigt negativ, medan skördeförlusterna är den överlägset
största posten för kväve och fosfor. Utlakningen av baskatjoner är nära länkad till nedfall av försurande ämnen, och varierar kraftigt under ett försurnings- och återhämtningsförlopp. Hur stor
utlakningen av baskatjoner är i ett bestånd beror alltså i stor utsträckning på var i försurningsförloppet beståndet befinner sig. I diskussioner kring näringskompensation för biomassauttag är ett
tillvägagångssätt att renodla beräkningarna till att bara innefatta vittring och uttag, de vill säga att
jämföra markens motståndskraft mot näringsförluster och försurning med bortförseln av näringsämnen som görs via biomassauttag.
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Naturvårdsverket (2007) har lagt fram ett nytt förslag på delmål för miljömålet Bara naturlig försurning
som bygger på denna förenklade balansberäkning. I den här studien presenteras beräkningar av
vittring minus uttag för summan av baskatjoner (Ca, Mg, Na och K), med uppdaterade scenarier
och halter (Figur 11). Beräkningarna visar att skördeuttaget är större än vittringstillförseln vid stamuttag i granskog på majoriteten av skogsytorna i Skåne, Östra Götaland, delar av västra Svealand
samt de södra delarna av Norrlandskusten (Figur 11). Vid ökat biomassauttag (GROT och stubbar)
gäller detta hela södra Sverige. På lokal nivå finns avvikelser från denna generella bild, vilket beror
på variationer i vittringshastighet och ståndortsindex. I tallskog är skillnaden mellan vittring och
skördeförluster inte lika påtagliga som för granytorna (Figur 11). Områden där uttaget överskrider
vittringen är koncentrerade till Mellansverige och sydöstra Sverige vid stamuttag, medan ett ökat
biomassauttag (GROT och stubbar) gör att större delen av södra Sverige berörs.

Gran

Tall

Figur 11. Vittring minus skördeförluster (baskatjoner, dvs Ca, Mg, Na, K). Ett negativt värde innebär att
bortförseln via skörd är större än tillförseln via vittring.
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För att få ett mått på hur snabb utarmningen orsakad av biomassauttaget är har ”uttömningstakt”
(uttryckt som antal omloppstider) beräknats i Figur 12. Beräkning av uttömningstakten gjordes
genom att jämföra ”vittring minus uttag” med det utbytbara förrådet av baskatjoner till 50 cm djup.
Data på förrådet i marken hämtades från Markinventeringen, vilket omfattar en delmängd av
Riksskogstaxeringens ytor. Detta gör att jämförelsen inte kan göras för alla ytor i Figur 11.
Omloppstiden baseras på den totalålder vid slutavverkning som redovisas i gallringsmallar för
respektive ståndortsindex i södra och norra Sverige (Skogsstyrelsen, 1985a; 1985b). Beräkningen är
mycket grov och avser enbart att ge ett mått på storleksordningen. Utarmning av näringsämnen kan
inte förväntas vara linjär, utan hastigheten förväntas avta då halterna blir lägre. Utlakningen av baskatjoner som orsakas av försurande nedfall innebär att takten oftast är högre än vad som visas med
dessa beräkningar.

Gran

Tall

Figur 12. Andel av förrådet (baskatjoner, d.v.s. Ca, Mg, Na, K) som utarmas på en omloppstid.
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Uttömningstakten har graderats från snabb utarmningstakt (i storleksordningen en omloppstid) till
”Upplagring”. I Figur 12 indikerar en mörkröd och röd yta att minst 1/3 av förrådet töms under en
omloppstid, till följd av biomassauttaget. Oranga ytor innebär att mellan 1/6 och 1/3 av förrådet
töms inom en omloppstid och för gula ytor töms mindre än 1/6 av förrådet under en omloppstid.
Både i tall- och i granskog finns stora områden där minst 1/3 av förrådet töms under en
omloppstid enligt detta beräkningssätt. Uttömningstakten i granskog är generellt snabbare i södra
än i norra Sverige, då förlusterna via skörd är störst där. Uttömningstakten är snabbare i granskog
än i tallskog, vilket beror på den större biomassan och de högre näringshalterna i biomassa för gran.
I tallskog är skillnaden mellan skördescenarierna mindre än i granskog, och till skillnad från
granskog finns det ingen tydlig gradient från norr till söder.
Områden där utarmningstakten är snabb till måttlig bör vara mest aktuella för näringskompensation. På 83 % av granytorna där uttaget överskred vittringen töms minst 1/3 av förrådet även om
endast uttagets bidrag till uttömningen beaktas vid GROT-scenariet. Vid ett intensivare potentiellt
framtida skogsbruksscenarie var motsvarande siffra 89 %. Resultatet indikerar att i de flesta fall där
vi har någon utarmning så är utarmningen allvarlig och bör motverkas med kompensation.
I granskog handlar det om södra Götaland samt delar av Svealand vid stamuttag och stora delar av
Götaland och Svealand samt delar av Norrland vid ett ökat biomassauttag i form av GROT och
stubbar. I tallskog handlar det främst om mindre delar av Götaland samt stora delar av Svealand.
En nackdel med att använda detta som underlag för bedömning av kompensationsbehov, jämfört
med att använda resultaten för vittring minus uttag utan hänsyn till förrådets storlek, är att antalet
ytor är betydligt mindre och generaliseringar utifrån punkterna på regional nivå därför blir mer
osäkra.
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Balansberäkningar på avrinningsområdesnivå
Metod

Resultaten från balansberäkningarna skalades upp till en heltäckande karta på avrinningsområdesnivå (huvudavrinningsområdena). Syftet med denna uppskalning är att utgå från naturens egna
vattengränser för att underlätta arbetet med miljöeffekter kopplade till vattenmiljön. Resultaten
differentierades med avseende på ståndortsindex och trädslag. Tanken är att detta ska utvecklas
vidare och kunna användas för att identifiera var åtgärdsbehovet är störst, baserat på geografiskt
läge, trädslag och beståndsegenskaper. Vattenförvaltningen utgår från avrinningsområden och detta
arbetssätt uppmanas av vattendirektivet. De fem vattendistrikten samt huvudavrinningsområdena
visas i Figur 13, och framgår även i resultatkartorna (Figur 14 –Figur 15). I norra Sverige där förekomsten av gran-ytor med SI-värden > 28 (grupp 2) är få redovisas inget värde. Några mindre
avrinningsområden längs kusterna saknar också tillräckligt med data (< 3 ytor) för att få ett värde.
Observera att de yttäckande beräkningarna representerar ett medianvärde för skogsytorna inom
ytan för skogsmark inom området som karaktäriseras av det trädslag (gran eller tall) och ståndortsindex (grupp 1 eller grupp 2) som beaktas. Värdet gäller alltså endast skogsmark inom området,
även om området som helhet visas och andra markanvändningsklasser ingår.

Figur 13. De fem vattendistrikten, samt
huvudavrinningsområdena.
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Resultaten differentierades med avseende på trädslag och ståndortsindex för att få en indikation på
bördighetens inverkan på näringsbudgeten. Ytorna delades därför in i två olika SI-grupper (Tabell
7). För tall allokerades ytor med SI 8-20 till grupp 1 och SI 21-33 till grupp 2. För gran allokerades
ytor med SI 8-27 till grupp 1 och SI 28-46 till grupp 2. Denna indelning baseras på att grupperna
skulle innehålla ungefär lika många ytor. Ett medianvärde på näringsbudgetberäkningen för alla ytor
inom varje huvudavrinningsområde beräknades. Områden med färre än 3 ytor togs bort ur redovisningen så att det för varje område finns ett underlag för analys av spridningen.
Tabell 7. SI-grupper som användes i redovisningen.
SI-grupp1
SI-grupp2

7.2

Gran

Tall

≤ 27
≥ 28

≤ 20
≥ 21

Resultat och diskussion

Uttaget av baskatjoner (Ca, Mg, K och Na) är större än vittringen främst i avrinningsområden
belägna i södra vattendistriktet för Bottenhavet, samt i södra Sverige (Figur 14). Förlusterna är
generellt större vid högre ståndortsindex. Resultaten visar att förlusterna är avsevärt större i granskog än i tallskog, men för de högre ståndortsindexen finns även stora avrinningsområden med
stora förluster i tallskog. I granskog är förlusterna generellt störst i avrinningsområden i södra
Sverige, där uttagen är större.
Den beräknade baskatjonbalansen (vittring minus skördeförlust) kan användas för att uppskatta
vilken mängd aska som behövs. Detta kräver realistiska data på askans sammansättning, vilket bland
annat studerats i Olsson & Westling (2006).
Resultaten för fosforbalansen presenteras som en heltäckande karta på avrinningsområdesnivå i
Figur 15. Resultatet indikerar att fosforbalansen är negativ i praktiskt taget alla avrinningsområdena
oavsett skogsbruksscenario, trädslag och ståndortsindex. Det är endast i tallbestånden med låga
ståndortsindex som balansen är positiv i ett fåtal avrinningsområden. Fosforbalansen är lägre i gran
än i tall och minskar med ökat ståndortsindex och ökat biomassauttag.
Resultaten för kväve visar att kväveupplagringen är högst i avrinningsområden i södra Sverige och
att upplagringen är högre i skogsytor med ett lägre ståndortsindex (Figur 15). Ett ökat biomassauttag minskar kväveupplagringen i marken, vilket kan minska risken för kväveutlakning, om inte
biomassauttaget innebär att andra näringsämnen blir begränsande för tillväxten. Trots ett ökat
biomassauttag i form av GROT- och stubbskörd, är kväveupplagringen fortfarande hög i
avrinningsområdena i sydvästra Sverige för tallytor med både låga och höga ståndortsindex. Vid
kvävegödsling ökar upplagringen ytterligare.
Denna studie är ett första försök att differentiera resultaten med avseende på trädslag och ståndortsindex. Man måste gå vidare med att optimera storleken på områden som man använder baserat
på antal ytor och variationen inom ytorna för att det ska kunna användas på ett bra sätt. Denna
studie visar att det finns verktyg och dataunderlag för att kunna uppskatta askbehov och vilken
sammansättning askan bör ha.
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Future

SI ≤ 20

Tall

SI ≥ 21

SI ≤ 27
Gran

SI ≥ 28

Figur 14. Vittring minus skördeförluster av baskatjoner (Ca, Mg, Na, K). Medianvärdet för ytorna
presenteras på avrinningsnivå (huvudavrinningsområden) för tall och gran uppdelat på två SIgrupper enligt Tabell 7. Ett negativt värde innebär att bortförseln via skörd är större än tillförseln
via vittring. De fem vattendistrikten framgår av den markerade linjen.
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Figur 15. Fosforbalansen (medianvärdet för ytorna) presenterad på avrinningsnivå
(huvudavrinningsområden) för tall och gran uppdelat på två SI-grupper enligt Tabell 7. Observera
att legenden skiljer sig från Figur 10. De fem vattendistrikten framgår av den markerade linjen.

34

Effekter av skogsbränsleuttag på näringsämnesbalanser som underlag för avvägning mellan miljömål

Stam

GROT

Stubb

IVL rapport B1880

Future

SI ≤ 20

Tall

SI ≥ 33

SI ≤ 27

Gran

SI ≥ 46

Figur 16. Kvävebalansen (medianvärdet för ytorna) presenterad på avrinningsnivå (huvudavrinningsområden)
för tall och gran uppdelat på två SI-grupper enligt Tabell 7. De fem vattendistrikten framgår av den
markerade linjen.
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Avrinningsbaserade kartor som
beslutsunderlag

Två avrinningsområden analyserades närmre för att visa hur avrinningsbaserade kartor kan
användas som beslutsunderlag. Ett avrinningsområde i mellersta Sverige (Avro1) och ett i södra
Sverige (Avro2) valdes ut, se Figur 17.

Figur 17. Två områden används som exempel på
hur man kan använda avrinningsbaserade
kartor som beslutsunderlag.

I Avro1 är bortförseln av baskatjoner (Ca, Mg, Na, K) via skörd större än tillförseln via vittring för
samtliga skördescenarier, trädslag och ståndortsindex (Figur 14). Uttömningstakten för flertalet ytor
är snabb, minst 1/3 av förrådet på en omloppstid. Detta indikerar att askåterföring behövs för att
kompensera uttagen. Även för fosfor är balansen negativ, framför allt i granskog. Kvävebalansberäkningarna visar på en måttlig upplagring av kväve i tallskog för samtliga scenarier samt för
stamscenariet i granskog och GROT-scenariet i granskog med ståndortsindex <27. I övriga granscenarier sker en nettoförlust av kväve. Detta innebär att risken för kväveutlakning bedöms som
liten och kvävekompensation kan behövas i granskog för att upprätthålla tillväxten.
I Avro 2 krävs askåterföring endast i future scenariet, då vittringen kompenserar för skördeförlusterna i övriga scenarier. Fosforbalansen är dock negativ i samtliga scenarier, men inte lika kraftigt
negativ som i Avro1. I likhet med Avro 1 visar kvävebalansberäkningarna på en måttlig upplagring
av kväve i tallskog för samtliga scenarier samt för stam- och GROT-scenariet i granskog med
ståndortsindex <27. Detta innebär att risken för kväveutlakning bedöms som liten. Vid ett ökat
biomassauttag i granytorna i form av stam, GROT- och stubbskörd sker en nettoförlust av kväve,
vilket indikerar att kvävekompensation kan behövas i granskog vid stora biomassauttag för att
upprätthålla tillväxten.
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Jämförelse med regionala uppskattningar
av potentialen för avsättning av biomassa

Potentialen för avsättning av biomassa för fjärrvärmeproduktion samt elproduktion i fjärrvärmesystem är i särklass störst i de tätast befolkade länen, det vill säga Stockholms, Västra Götalands och
Skåne län, enligt en studie där potentialen har uppskattas på länsnivå (Energimyndigheten, 2008).
För avsättning i massa- och pappersindustrin är potentialen störst i några av de nordliga länen,
Norrbottens län, Västernorrlands län och Gävleborgs län. Även Värmlands län och Kalmar län
ligger förhållandevis högt.
Massbalansberäkningarna visar att uttag av GROT i Skåne län, Västra Götalands län och
Stockholms län innebär stora näringsförluster i förhållande till tillförseln via vittring. I dessa
områden behövs näringskompensation vid biomassauttag för att uppnå ett uthålligt skogsbruk. I
norra Sverige, med stor potential för avsättning av biobränseln för massa- och pappersindustrin, är
uttaget och vittring mer i samma storleksordning, men även här kan näringskompensation vara
viktigt för uthålligheten, speciellt i granskog med högt ståndortsindex.
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10 Klimatvinst av skogsbränsleuttag
En uppskattning av den klimatvinst som kan uppnås vid olika skogsbränsleuttag har gjorts för att
kunna jämföra med effekter på markförsurning och risk för kväveutlakning från skogsmark.

10.1 Skogsbränslescenarier
Siffror på hur mycket skogsbränsle (ton GROT och stubbar per år) som tas ut i Sverige under ett år
togs fram enligt två scenarier:
1. Current - det scenario som antas representera nuvarande förhållanden (och de närmaste åren)
baseras på följande antaganden:


GROT och stubbuttag görs enbart på granytor.



GROT-uttag görs på 30 000 ha, vilket är en uppskattning av nuvarande GROT-uttag
(Hellsten et al., 2007). Värdet överensstämmer med GROT-uttaget i Skogsstyrelsens
polytax för år 2005 (Hillevi Eriksson, Skogsstyrelsen, personlig kommunikation).



Stubbuttag görs på 15 000 ha, vilket motsvarar Skogsstyrelsens bedömning för stubbskörd
under de närmaste åren (Skogsstyrelsen, 2009).



GROT och stubbuttag görs enbart vid föryngringsavverkning (alltså inte vid gallring eller
röjning).



60 % av grenarna och 75 % av barren på dessa grenar antas följa med GROT (enligt nivå 4
i SKA 08).



GROTet antas ligga kvar på hygget i 6 månader.



En ökning av biomassan för GROT och stubbar till följd av ökad tillväxt vid gödsling
och/eller klimatförändringar har inte beaktats.

2. Future– det scenario som antas representera potentiella framtida förhållanden baseras
på följande antaganden:


GROT och stubbuttag görs enbart på granytor.



GROT-uttag görs på 76 000 ha, vilket motsvarar 73 % av den avverkningsbara granarealen.
Enligt nyligen framtagna skogsbränslepotentialer i SKA-VB 08 (Skogsstyrelsen, 2008b),
kan skogsbränsle tas ut från 73 % av den totala föryngringsavverkade arealen då man tar
hänsyn till ekologiska och tekniska/ekonomiska restriktioner. Den årliga avverkningsbara
granarealen har uppskattats till 103 700 ha i Hellsten et al. (2007).



Stubbuttag görs på 38 000 ha, vilket motsvarar hälften av arealen för GROT-uttag.



GROT och stubbuttag görs enbart vid föryngringsavverkning (alltså inte vid gallring eller
röjning).



80 % av grenarna och 100 % av barren på dessa grenar antas följa med GROT (enligt nivå
3 i SKA 08).



GROTet tas omgående och får alltså inte ligga kvar på hygget i 6 månader.



En ökning av biomassan för GROT och stubbar till följd av ökad tillväxt vid gödsling
och/eller klimatförändringar har inte beaktats
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10.2 Metod och dataunderlag
Ovanstående scenarier resulterade i 1449 kTon GROT och 971 kTon stubbar för scenario1
(current) och 4652 kTon GROT och 2615 kTon stubbar för scenario2 (future), se Tabell 8.
Livscykelemissioner för framställning/insamling, transport och användning av skogsbränslen i de
två uttagsscenarierna jämförs med användning av fossila bränslen i ett värmeverk eller kraftvärmeverk. Klimatvinsten beror framförallt på vilket bränsle som skogsbränslena antas ersätta. Beräkningar har gjorts där den energimängd skogsbränslen som tas ut antas ersätta samma energimängd
fossila bränslen. Beräkningar har gjorts för tre olika fossila bränslen: kol, olja respektive naturgas.
Skogsbränsleuttag kan också minska inbindningen av kol i marken. Forskning på området pågår
och de tillgängliga uppskattningarna av hur markkolet påverkas vid skogsbränsleuttag varierar och
är relativt osäkra. Vi har därför gjort beräkningar både där markkolsförändringar har exkluderats
och där de ingår för att få en uppfattning om hur stor betydelse det kan ha. Variationen i bakomliggande data anges också och hur det påverkar resultatet.
Tabell 8.

Årligt uttag i föryngringsavverkning av skogsbränsle (kiloton
TS/år) enligt Scenarioberäkningar.
GROT

Stubbar

Scenario1 (current)

1449

971

Scenario 2 (future)

4652

2615

Det årliga uttaget av GROT (grenar och toppar inklusive barr) och stubbar enligt scenarioberäkningarna har räknats om till energimängd och antas ersätta förbränning av samma energimängd fossila bränslen i svenska värmeverk eller kraftvärmeverk. Det årliga skogsbränsleuttaget i de
två scenarierna visas i Tabell 9. Energiinnehållet i GROT och stubbar har beräknats genom att
multiplicera massan torrsubstans med det effektiva värmevärdet som antagits till 19,2 MJ/kg TS 1
(Källa: Sveriges lantbruksuniversitet, avdelningen för kemi och biomassa).
Tabell 9.

Årligt uttag vid föryngringsavverkning av skogsbränsle enligt scenarioberäkningar.

Uttag per scenario

GROT

Stubbar

kton TS/år

GWh/år

kton TS/år

Scenario1 (current)

1 449

7 728

971

GWh/år
5 179

Scenario 2 (future)

4 652

24 811

2 615

13 947

Uppskattningar av växthusgasutsläpp för skogsbränslen och fossila bränslen har huvudsakligen
hämtats från studien ”Biobränslen och klimatneutralitet” (Holmgren et al. 2007) där man
analyserade klimatpåverkan för användning av olika fasta biobränslen jämfört med fossila bränslen.
I studien inventerades och sammanställdes tillgänglig data över livscykelemissioner för skogsbränsleanvändning inklusive uppskattningar av hur skogsbränsleuttag påverkar markkolet i skogsmarken.
I Tabell 10 visas växthusgasemissioner för insamling, flisning, transport, förbränning samt uppskattningar av minskat markkol till följd av uttag och användning GROT och stubbar som används
i beräkningarna, baserat på Holmgren m. fl. (2007). Vi har genomgående använt medelvärdet av de
emissionsintervall som anges i Holmgren m. fl. (2007) för bränslekedjans olika delar, men hur
variationen i uppskattningarna påverkar resultatet framgår av variationsstaplarna i Figur 18.

Beroende på fukthalten i bränslet finns en risk för överskattning av energiinnehållet (upp till ca 15%) vid
användning av denna omräkningsfaktor.
1
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Emissionsfaktorer för produktion, distribution och användning av kol, olja och naturgas som
använts i beräkningarna visas i Tabell 11.
Särskilt osäkert är dataunderlaget vad gäller hur uttag av GROT och stubbar påverkar kolförrådet i
marken. De mätningar och simuleringar som gjorts tyder på att skogsbränsleuttag minskar
inbindningen av kol i marken jämfört med att låta det ligga kvar i skogen (Holmgren et al. 2007).
Uttag av stubbar verkar minska kolinlagringen mer än uttag av GROT (se Tabell 10). I denna studie
har medelvärdet av emissionsuppskattningar baserat på fältmätningar som sammanställts i
Holmgren m.fl (2007) använts, uttryckt som g CO2/MJ bränsle. Samma värde används alltså
oberoende av geografiskt läge eller typ av skogsmark, något som ytterligare ökar osäkerheten vid
uppskalning till nationell nivå. Stubbskörd påverkar inte bara inlagringen av nytt kol i marken utan
påverkar också nedbrytningen av befintligt markkol genom en större omblandning och störning i
marken. Emissionsuppskattningen för minskat markkol vid uttag av stubbar i Tabell 10 inkluderar
inte denna effekt vilket skulle kunna vara av betydelse. Forskning pågår för närvarande bl.a. på
Lunds Universitet, Sveriges Lantbruksuniversitet och Högskolan i Gävle som förhoppningsvis kan
ge nytt dataunderlag för bättre uppskattningar av hur kolbalansen i skogsmarken påverkas både
kortsiktigt och långsiktigt av stubbar och GROT.
Tabell 10.

Växthusgasemissioner till följd av uttag och användning av GROT och
stubbar, baserat på en sammanställning i Holmgren et al. (2007).
Använt värde och intervall i litteraturen.

Emissioner (g CO2-ekv/MJ)

GROT

Stubbar

Insamling, flisning, transport etc.

2.2 ±1.0

3.7

Förbränning

1.05 ± 0.45

1.05 ± 0.45

(1)

Askåterföring/deponi

0.05

0.05

Minskat markkol

10 ± 3

18.5 ± 4.5 (2)

Totalt, exklusive minskat markkol

3.3 ± 1.45

4.8 ± 0.45

Totalt, inklusive minskat markkol

13.3 ± 4.5

23.3 ± 4.95

1)

Samma emissioner som för GROT har antagits
Endast minskad kolinlagring i marken. Effekter på existerande organiskt kol i marken ingår inte då uppskattningarna
är för osäkra.

2)

Tabell 11.

Växthusgasemissioner för framställning, distribution och användning
av fossila bränslen i svenska värme- och kraftvärmeverk.
Osäkerhetsintervall inom parantes.
g CO2-ekv/MJ

Källa

Kol

119 (106-131)

Holmgren et al. (2007)

Eldningsolja

82.2

Uppenberg et al. (2001)

Naturgas (dansk)

61.7 (60.6-62.8)

Holmgren et al. (2007)

10.3 Uppskattad klimatvinst vid skogsbränsleanvändning
Den uppskattade årliga klimatvinsten av att använda GROT och stubbar enligt de två uttagsscenarierna framgår av Table 12 och Figur 18 - Figur 21 nedan. Om skogsbränslena antas ersätta
naturgas uppskattas klimatvinsten till ca 2,1 Mton CO2-ekvivalenter per år för Scenario 1 (årligt
uttag av 7,7 TWh GROT och 5,2 TWh stubbar) och till ca 6,3 Mton CO2-ekv per år för Scenario 2
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(årligt uttag av 24,8 TWh GROT och 13,9 TWh stubbar). Om effekten av minskat markkol till följd
av skogsbränsleuttag exkluderas blir klimatvinsten ca 30 % större i de två scenarierna.
Klimatvinsten blir störst om skogsbränslena antas ersätta kolanvändning; ca 4,7 Mton CO2-ekv per
år för Scenario 1 och ca 14,2 Mton CO2-ekv per år för Scenario 2. Om effekten av minskat markkol
exkluderas blir klimatvinsten ca 13 % större. Detta kan jämföras med Sveriges totalutsläpp av växthusgaser som år 2007 var 65,4 Mton CO2-ekvivalenter (Sweden’s National Inventory Report 2009).
Tabell 12. Årlig klimatvinst i Mton CO2-ekvivalenter per år för skogsbränsleanvändning jämfört med
fossila bränslen för de två olika uttagsscenarierna.
Ersatt
bränsle
kol

olja

naturgas

GROT

Scenarier

Stubbar

Totalt

Variation

Mton CO2-ekv per år
Scenario 1: exkl. minskat markkol

3.2

2.1

5.3

± 0.05

Scenario 1: inkl. minskat markkol

2.9

1.8

4.7

± 0.22

Scenario 2: exkl. minskat markkol

10.3

5.7

16.1

± 0.15

Scenario 2: inkl. minskat markkol

9.4

4.8

14.2

± 0.65

Scenario 1: exkl. minskat markkol

2.2

1.4

3.6

± 0.05

Scenario 1: inkl. minskat markkol

1.9

1.1

3.0

± 0.22

Scenario 2: exkl. minskat markkol

7.0

3.9

10.9

± 0.15

Scenario 2: inkl. minskat markkol

6.1

3.0

9.1

± 0.65

Scenario 1: exkl. minskat markkol

1.6

1.1

2.7

± 0.05

Scenario 1: inkl. minskat markkol

1.3

0.7

2.1

± 0.22

Scenario 2: exkl. minskat markkol

5.2

2.9

8.1

± 0.15

Scenario 2: inkl. minskat markkol

4.3

1.9

6.3

± 0.65

Klimatvinst då skogsbränsle ersätter fossila bränslen
ersätter kol

ersätter olja

ersätter naturgas

18.00
16.00

Mton CO2-ekv per år

14.00
12.00
10.00
8.00
6.00
4.00
2.00
Scenario 1: exkl.
minskat markkol

Scenario 1: inkl.
minskat markkol

Scenario 2: exkl.
minskat markkol

Scenario 2: inkl.
minskat markkol

Figur 18. Årlig klimatvinst uttryckt som Mton CO2-ekvivalenter per år för användning av skogsbränsle
(GROT och stubbar) jämfört med fossila bränslen enligt scenarioberäkningar. Variationsstaplarna
visar variationen i underliggande data över livscykelemissioner för skogsbränslena.
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Som framgår av Figur 19 - Figur 21 så har minskad kolinlagring i marken större betydelse för
klimatprestandan av stubbanvändning än för GROT. Utsläppen pga minskad kolinlagring i marken
är dock små i förhållande till den klimatvinst man får då man ersätter fossila bränslen, baserat på de
emissionsuppskattningar som anges i Holmgren et al. (2007) som använts i beräkningarna.

Klimatvinst då skogsbränslen ersätter kol
18.00

Mton CO2-ekv per år

16.00
14.00
12.00
10.00

Stubbar
GROT

8.00
6.00
4.00
2.00
Scenario 1: exkl.
minskat markkol

Scenario 1: inkl.
minskat markkol

Scenario 2: exkl.
minskat markkol

Scenario 2: inkl.
minskat markkol

Figur 19. Årlig klimatvinst uttryckt som Mton CO2-ekvivalenter per år för användning av GROT och
stubbar jämfört med kol enligt scenarioberäkningar.

Klimatvinst då skogsbränslen ersätter olja
12.00

Mton CO2-ekv per år

10.00
8.00
Stubbar

6.00

GROT

4.00
2.00
Scenario 1: exkl.
minskat markkol

Scenario 1: inkl.
minskat markkol

Scenario 2: exkl.
minskat markkol

Scenario 2: inkl.
minskat markkol

Figur 20. Årlig klimatvinst uttryckt som Mton CO2-ekvivalenter per år för användning av GROT och
stubbar jämfört med olja enligt scenarioberäkningar.
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Klimatvinst då skogsbränslen ersätter naturgas
9.00

Mton CO2-ekv per år

8.00
7.00
6.00
5.00

Stubbar

4.00

GROT

3.00
2.00
1.00
Scenario 1: exkl.
minskat markkol

Scenario 1: inkl.
minskat markkol

Scenario 2: exkl.
minskat markkol

Scenario 2: inkl.
minskat markkol

Figur 21. Årlig klimatvinst uttryckt som Mton CO2-ekvivalenter per år för användning av GROT och
stubbar jämfört med naturgas enligt scenarioberäkningar.

10.4 Diskussion
Beräkningarna av klimatvinsten på nationell nivå av skogsbränsleanvändning som gjorts i denna
studie är grova uppskattningar och ska snarare ses som en indikation på storleksordningen. Ett
antal förenklingar har gjorts i beräkningarna som har betydelse för resultatet. Särskilt uppskattningar
av minskad kolinlagring till följd av skogsbränsleuttag är osäkra och variationen i de uppskattningar
som finns är stor (vilket framgår av variationsstaplarna i Figur 18). Beräkningarna i denna studie
tyder visserligen på att minskad kolinlagring kan vara av betydelse för klimatprestandan särskilt för
stubbar, men klimatvinsten jämfört med att använda fossila bränslen är fortfarande betydligt större.
För bättre uppskattningar behövs bättre data över hur växthusgasflöden påverkas av skogsuttag på
olika marktyper och klimatzoner. Då skulle emissionsfaktorer kunna kopplas till data från riksskogstaxeringens och markinventeringens provytor och en mer detaljerad uppskattning av klimateffekten på nationell eller regional nivå kan fås.
Om GROT och stubbar från 76 000 ha granskog används som skogsbränsle för att ersätta olja kan
de årliga CO2-utsläppen minskas med 9-11 Mton, vilket är 14-17 % av de totala växthusgasutsläppen i Sverige, uttryckt som koldioxidekvivalenter. Detta tyder på att det finns stor potential
för klimatvinster från skogen.
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11 Slutsatser


Uttag av GROT och stubbar påverkar i hög grad förlusten av baskatjoner, framför allt vad
gäller Ca och K, och uttaget påverkar därmed även buffringen mot försurning. Effekten är
störst i granskog med högt ståndortsindex.



Områden där utarmningstakten av baskatjoner är snabb till måttlig bör vara mest aktuella
för näringskompensation. Baserat på en bedömning av utarmningstakten bedöms behovet
vara som störst i granskog i stora delar av Götaland och Svealand, framför allt vid höga
ståndortsindex och stora uttag. Även i tallskog finns behov av näringkompensation i delar
av Sverige, även om förlusterna är avsevärt mindre. Behovet finns framför allt i delar av
Götaland och Svealand. Vid de intensivare scenarierna finns ett behov även i delar av norra
Sverige, både i gran- och tallskog.



Nya data på fosfordeposition visade att fosfordepositionen överskattats i tidigare
beräkningar, vilket även innebär att nettoförlusterna vid skörd tidigare underskattats.
Skogsbruket bidrar till fosforförluster i hela Sverige, framförallt i granskog med högt
ståndortsindex. Detta bör ses som en indikation på att det finns en risk för fosforbrist,
framför allt i södra Sverige, såvida ingen näringskompensation utförs.



Ett ökat biomassauttag (GROT- och stubbskörd) innebär minskad kväveackumulering i
sydvästra Sverige där kvävebelastningen är hög, vilket kan minska risken för kväveutlakning
förutsatt att inte biomassauttaget leder till att andra näringsämnen blir begränsande för
tillväxten. I stora delar av Sverige innebär dock kväveförlusterna ökad kvävebrist, såvida
ingen näringskompensation utförs.



Kvävegödsling innebär ökad kväveupplagring i områden med hög kvävebelastning, vilket
kan öka risken för kväveutlakning, men kan motverka kväveförluster orsakade av
biomassauttag i områden med lägre atmosfärisk kvävetillförsel.



Skillnaden i förlust mellan GROT-uttag och stubbskörd för N, P, K, Ca och Mg är
betydligt mindre än skillnaden mellan stam-uttag och GROT-uttag i granytorna.
Beräkningarna visar dock att förlusterna vid stubbskörd ändå är betydande och att
stubbskörd ökar en redan ofta stor näringsförlust.



Uppdelningen av ytor på trädslag och ståndortsindex och uppskalningen från ytor till
avrinningsområden bedöms vara ett bra sätt att anpassa bedömningen av behov av näringskompensation till geografiskt läge och beståndsegenskaper. Fortsatt arbete med att
optimera avrinningsområdenas storlek baserat på frekvens av ytor och variation mellan ytor
behövs för att anpassa underlaget för åtgärdsarbetet.



Ett intensivt framtidsscenario där 80 % GROT antas skördas på 76000 ha och 80 %
stubbar antas skördas på 38000 ha (granytor) visar att det finns stor potential för klimatvinster från skogen (ca 14-17 % av nuvarande totalutsläpp av växthusgaser räknat som
CO2-ekvivalenter om skogsbränslet ersätter olja).



En jämförelse med den potentiella avsättningen av biobränslen i olika regioner visade att i
storstadslänen, där den potentiella avsättningen för fjärrvärmeproduktion samt
elproduktion i fjärrvärmesystem är som störst, är även näringsförlusterna vid uttag av
GROT och stubbar stora, vilket innebär att näringskompensation kommer att krävas för
att uppnå ett uthålligt skogsbruk. I de nordliga länen med stor potentiell avsättning av
biobränslen för massa- och pappersbruken, finns ett behov av näringskompensation främst
i granskog med höga ståndortsindex.
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