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Summary 

Increased biomass removal from forests has become more important as the demand for renewable 
energy has increased due to climate change. Stump removal, in addition to wholetree harvesting, is 
now considered in Sweden. However, increased biomass removal may affect the nutrient balances 
in forest soils causing nutrient depletion and increased acidification. It is therefore important to 
improve the understanding of the effects of different levels of biomass removal and to assess the 
need for liming. 

In this study, the effect of different levels of biomass removal regarding nutrient balances (N, P, Ca, 
Mg, K and Na), acidification and tree growth has been assessed in three ways; i) assessing the effect 
of wholetree harvesting from three site experiments, ii) calculations of nutrient balances in forest 
soils applying a nutrient mass balance model, and iii) dynamic modelling. Three different biomass 
scenarios have been assessed; stem harvesting, wholetree harvesting, and stump removal. It is 
important to develop and refine the calculation for stumps, and to develop realistic forestry 
scenarios for removal of stem, wholetree and stumps. 

i) Three site experiments: The experiments showed that biomass is reduced by about 15 % at the 
time of the first thinning following wholetree harvesting. Furthermore, the concentrations of 
nutrients in the trees are reduced by up to 10 % after wholetree harvesting. The studies also showed 
that base saturation in the organic layer and in the upper part of the mineral soil was reduced, often 
between 10 and 30 %, 15 and 26 years after the wholetree harvesting. It was also possible to find a 
relation between the C/N-ratio in the humus layer and the nitrogen content in the needles. 

ii) Mass balance calculation: This study shows that there is a great potential to use nutrient mass 
balance calculations and calculations of excess acidity to assess the rate of depletion for basecations 
and the need for liming. The mass balance calculation showed losses of Ca and Mg in practically all 
of Sweden, for stem-, wholetree harvesting and stump removal. These losses were not as significant 
for K. Increased biomass removal may lead to depletion of P in forest soils in all of Sweden. The 
calculation also showed that nitrogen accumulates in forest soil at stem harvesting, particularly in 
the south of Sweden. However, if the biomass removal increases (wholetree harvesting and stump 
removal), there is a risk of nitrogen depletion in the north, which may result in reduced tree growth.  

A calculated value for excess acidity was compared with the pool of exchangable base cations in the 
root zone of the soil and showed that there are large areas in Sweden where the pool of base 
cations is depleted rather quickly both in pine and spruce forests. The rate of depletion is 
significantly quicker in spruce forest and increses with increased biomass removal. These areas may 
therefore be considered for liming. 

A sensitivity analysis, testing different levels of nutrient concentrations in trees as input to the mass 
balance calculation, showed that uncertainties in the nutrient concentrations result in uncertainties 
in the calculated result with wholetree harvesting, particularly for N, Ca and K.  

iii) Dynamic modelling: The results of the dynamic modelling was in agreement with the site 
experiments, regarding decreased base saturation in the organic layer.  Furthermore, the dynamic 
modelling showed that this reduction was still evident at the second harvest, hence indicating that 
this effect is long lasting. The dynamic modelling showed small or no effects on stem biomass at 
harvesting where wholetree harvesting had been carried out at the previous harvest occation. 
Further work with dynamic modelling (more sites, more scenarios and more forest rotations) can 
increase the understanding for wholetree harvesting even further.  
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Sammanfattning 

Ett ökat utnyttjande av skogsbränsle är mycket intressant ur klimatsynpunkt, då det kan innebära en 
minskning av utsläpp av växthusgaser om det ersätter fossila bränslen. På senare tid har inte bara 
grenar och toppar (GROT), utan även stubbar förts fram som en ytterligare möjlighet. Ett ökat 
uttag av biomassa från skogen har dock även andra effekter på skogsekosystemet. Bortförsel av 
baskatjoner (Ca, Mg, K, Na) och fosfor (P) kan leda till utarmning av marken och öka försurningen. 
Bortförsel av kväve (N) innebär en minskad risk för förhöjd utlakning i kväverika områden och 
ökad kvävebrist i kvävefattiga områden. Det är viktigt att förbättra underlaget för bedömning av 
effekterna av olika grader av skogsbränsleuttag och för bedömning av behovet av askåterföring. 

I denna studie har tre olika verktyg använts för att studera effekten på näringsbalanser (N, P, Ca, 
Mg, K och Na) och försurning samt tillväxt vid skogsbränsleuttag:  

 utvärdering av långliggande helträdsförsök  
 beräkningar med en näringsbalansmodell med hög geografisk upplösning 
 dynamisk modellering.  

Tre olika scenarier har studerats; i) stam-uttag, ii) stamuttag + GROT-uttag och iii) stamuttag + 
GROT-uttag + stubbskörd. Stor vikt har lagts vid att göra en känslighetsanalys av hur näringshalter 
i olika träddelar påverkar beräkningen av näringsbalansen i skogsmark. Näringshalterna är en viktig 
indata-parameter i näringsbalansberäkningarna och därför är det viktigt att undersöka möjligheterna 
att minska osäkerheten i näringshalter samt biomassa. Resultaten från utvärderingen av de 
långliggande helträdsförsöken och modellberäkningarna har kombinerats för att ge en så komplett 
bild som möjligt av effekter på näringsbalansen i skogsmark vid de olika uttagsscenarierna. 

Tre långliggande försök användes för att bestämma tillväxteffekten av GROT-uttag. Försöken 
visade på en minskning i biomassa på omkring 15 % vid tidpunkten för första gallringen. Eftersom 
dataunderlaget är litet, och eftersom inga resultat finns från försöken för avverkningsmogen skog 
användes inte detta resultat i GROT-scenariet i näringsbalansberäkningarna. Dynamisk modellering 
visar på små eller inga effekter på stambiomassan i en avverkningsmogen skog där GROT-uttag 
gjordes vid förra avverkningen. Även näringshalterna i träddelar av olika ämnen minskade efter 
GROT-uttag i de långliggande försöken, med upp till 10 %. Minskningen är dock liten, och 
användes inte heller i GROT-scenariet i näringsbalansberäkningarna. 

Näringsbalansberäkningen visade på förluster av Ca och Mg i nästan hela Sverige, oavsett stam-
vedsuttag, GROT-uttag, eller stubb-skörd. Förlusterna var mindre i tallbestånd jämfört med gran-
bestånd. För K var förlusterna inte lika stora, och vid stamvedsuttag i tallbestånd visade beräk-
ningen att vittringen och depositionen kan kompensera för bortförseln av K i stora delar av landet. 
Vid uttag av GROT och stubbar i granskog var dock förlusterna även av K relativt stora i större 
delen av landet. Uttag av stubbar innebär en betydande ökning av förlusterna. Vid stamvedsuttag i 
gran- och tallbestånd sker en kväveupplagring i skogsmarken i hela Sverige, och upplagringen är 
störst i söder. 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. P-balansen var något positiv i norra Sverige och något negativ i södra Sverige vid 
stamuttag i granskog. I tallskog var den positiv i princip i hela Sverige. GROT-uttag, men i ännu 
högre grad stubb-skörd, ledde dock till förluster i hela landet. 
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Samband hittades både för tall och gran mellan C/N i humuslagret och kvävehalt i barr. Detta 
samband testades i kvävebalansberäkningarna, och en jämförelse med beräkningar där konstanta 
barrhalter användes visade på något lägre ackumulering i södra Sverige där C/N-kvoterna är låga. 
Användandet av sambandet bedöms minska osäkerheten i kvävebalansberäkningarna något. 

Känslighetsanalysen visade att osäkerheterna i halter ger en betydande osäkerhet i näringsbalans-
beräkningarna vid GROT-uttag för N, Ca och K. (Medianen för kvävebudgeten i granskog är nära 
0, och osäkerhetsintervallet sträcker sig från positivt till negativt. Detta betyder att en kvävebudget 
nära 0 bör tolkas med försiktighet. För Ca och K är däremot hela osäkerhetsintervallet på den 
negativa sidan.)  

En jämförelse mellan beräknad överskottsaciditet och de utbytbara förråden av baskatjoner i 
markens rotzon visade att det finns stora områden med snabb till måttlig utarmningstakt (1-3 
omloppstider) både i tall- och granskog. Utarmningstakten är avsevärt snabbare i granskog än i 
tallskog, och ökar vid GROT-uttag, speciellt i granskog. Områden med snabb till måttlig utarm-
ningstakt är de som är mest aktuella för askåterföring, och för granskog är det sydvästra Götaland 
samt delar av Svealand vid stamuttag och stora delar av Götaland och Svealand samt norrlands-
kusten vid GROT-uttag. I tallskog handlar det främst om mindre delar av Götaland samt stora 
delar av Svealand. För att ytterligare specificera var askåterföring behövs bör materialet delas in 
med avseende på andra beståndsparametrar än trädslag, till exempel bonitet. Som underlag för att 
bestämma askans sammansättning behövs även resultaten från baskatjonbalansberäkningarna. 

De långliggande försöken visar på en minskning av basmättnaden i humuslagret och den övre delen 
av mineraljorden, oftast mellan 10 och 30 %, 15 och 26 år efter GROT-uttag. Detta stämmer bra 
överens med den dynamiska modelleringen som också visade på en minskning 15 och 26 år efter 
GROT-uttaget, 10-17 % i granskog och upp till 7 % i tallskog. Generellt var skillnaden större efter 
26 år än efter 15 år. Modellberäkningen indikerar att minskningen generellt var lika stor eller större 
även precis innan andra avverkningen, vilket tyder på att effekten är bestående. 

Denna studie visar att det finns stor potential i att använda näringsbalansberäkningar och beräk-
ningar av överskottsaciditet på Riksskogstaxeringens punkter för att bedöma utarmningstakten för 
baskatjoner samt behovet av askåterföring. Nästa steg är att utvärdera behovet på beståndsnivå och 
att göra uppdelningar inte bara på trädslag, utan på andra beståndsvariabler som till exempel 
bonitet, för att öka användbarheten på regional skala. Känslighetsanalysen visade att osäkerheten i 
näringshalter har relativt stor påverkan på resultatet för N, Ca och K och det är därför viktigt att 
fortsätta jobba med att försöka hitta sätt att minska osäkerheterna. Vidare arbete med den 
dynamiska modelleringen (fler lokaler, fler scenarier och fler omloppstider) kan öka förståelsen för 
effekter av GROT-uttag. Det är även viktigt att utveckla och förfina stubb-beräkningarna, och att 
tillsammans med representanter från det praktiska skogbruket jobba vidare med att utveckla 
realistiska scenarier för uttag av stam, GROT och stubbar. 
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1 Bakgrund  

Utnyttjande av skogsbränsle har stora miljömässiga fördelar i arbetet med att minska utsläppen av 
växthusgaser och intresset för uttag av grenar och toppar (GROT) har ökat kraftigt. Skogsbränsle-
uttag kan även underlätta att nå miljömål för övergödning, genom att minska upplagringen av kväve 
(N) i områden med högt atmosfäriskt nedfall, och därmed minska risken för ökad utlakning av N 
från skogsmark. Sedan ett par år tillbaka har även stubbskörd börjat ses som ett intressant 
komplement. Ett ökat uttag av biomassa från skogen kan dock innebära en risk för utarmning av 
marken av baskatjoner (Ca, Mg, K, Na) och fosfor (P), och därmed negativa effekter med avseende 
på försurning och markens långsiktiga produktionsförmåga (Akselsson m. fl., 2007). Ett uthålligt 
utnyttjande av en stor del av skogsbränslepotentialen i form av GROT (grenar och toppar med eller 
utan barr) och stubbar kommer sannolikt att kräva kompensationsåtgärder och andra anpassningar i 
känsliga skogsområden om dessa konflikter ska kunna undvikas. Kompensationen kan ske med 
trädaska som då ger en form av kretslopp.  

Näringsbalansberäkningar med hög geografisk upplösning (rutor på 5 x 5 km) har använts inom 
ramen för MISTRA-programmet ASTA för att kunna kvantifiera effekten av GROT-uttag på 
näringsförluster och markförsurning (Akselsson, 2005). Metodiken och databasen har därefter 
utvecklats till att omfatta 20 492 ytor i Riksskogstaxeringen. Fördelen med att göra beräkningar på 
ytorna är att resultaten enkelt kan kopplas till andra data på ytan, t ex trädslagssammanssättning och 
bonitet, vilket är viktigt för att kunna använda resultaten i regional och lokal skala. 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. 
Modellen har utvecklats så att den nu inte bara inkluderar kväve och baskatjoner, utan även fosfor. 
De olika ingående parametrarna i näringsbalansberäkningarna är behäftade med större eller mindre 
osäkerheter och arbete pågår kontinuerligt med att reducera dessa osäkerheter. Näringshalter i olika 
träddelar har identifierats som en osäkerhetskälla som bör kvantifieras och om möjligt reduceras 
(Egnell m.fl, 1998).  

Näringsbalansberäkningar visar på om vi har förluster eller upplagring av olika ämnen i skogs-
marken, och hur snabb takten är, vilket i sin tur ger indikationer om uthålligheten i skogseko-
systemet. Resultat från långliggande försök är viktiga för att ge ett mått på den faktiska föränd-
ringen i marken, men denna metod begränsas av det begränsade underlaget som finns. Försöken 
kan dock kompletteras med dynamisk modellering av den framtida markförsurnings- och tillväxt-
utvecklingen, där olika uttagsscenarier kan jämföras. En dynamisk modell som lämpar sig för detta, 
ForSAFE, har utvecklats och testats (Belyazid, 2006, Belyazid m.fl., 2006, Wallman m. fl., 2006). I 
denna studie kombineras långliggande försök, näringsbalansberäkningar och dynamisk modellering 
för att ta fram underlag för bedömning av effekter av olika uttagsscenarier på markförsurning och 
tillväxt med hög geografisk upplösning.  
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2 Syfte 

Denna studie syftar till: 

 att undersöka möjligheterna att förbättra noggrannheten i beräkningen av näringsbalanser i 
skogsmark, genom att minska osäkerheterna för näringshalter i olika träddelar, utifrån 
långliggande försök med stam- och GROT-uttag samt miljöövervakningsdata från skogliga 
observationsytor.  

 att skala upp effekterna av stam- och GROT-uttag till nationell nivå med hjälp av 
näringsbalansberäkningar, samt att göra en kvalitativ uppskattning av behovet av 
askåterföring. 

 att utveckla näringsbalansmodellen till att även hantera stubbskörd, samt att skala upp 
effekterna av stubbskörd till nationell nivå. 

 att göra en känslighetsanalys av hur variationer i näringshalter i träddelar påverkar 
näringsförhållandena i marken vid stam- och GROT-uttag. 

 att öka förståelsen för effekterna på markförsurning vid stam- och GROT-uttag. 

Tre olika skördescenarier behandlas i denna studie; stam-uttag (enbart uttag av stam), GROT-uttag 
(uttag av stam+GROT) samt stubbskörd (uttag av stam, GROT och stubbar). 

3 Delmoment  

Studien är uppdelad i fyra olika delmoment: 

1. Försöksutvärdering från långliggande försök för att klarlägga effekter av GROT-uttag på 
biomassa och näringshalter i träddelar och för att kvantifiera effekter på markkemi, samt 
utvärdering av data från skogliga observationsytor för att finna eventuella samband mellan 
halter i träddelar och andra parametrar. 

2. Näringsbalansberäkningar (massbalanser) för att kvantifiera effekterna av stam- och 
GROT-uttag samt stubbskörd på markförsurningen i regional skala med hjälp av närings-
halter från försöksutvärderingen, samt för en känslighetsanalys med avseende på närings-
halter. 

3. Aciditetsbalansberäkningar för stam- och GROT-uttag, där resultaten används för att 
diskutera behovet av askåterföring i olika delar av landet baserat på jämförelser med 
utbytbara förråd av baskatjoner i marken. 

4. Dynamiska modellberäkningar av markkemi och biomassa för att kunna förstå och 
förklara effekter från de långliggande försöken. 

Dessa delmoment kommer att presenteras i kapitel 4-7 och slutsatserna sammanfattas i kapitel 8. 
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4 Försöksutvärdering 

Data från experiment och miljöövervakning användes för att belysa följande frågor: 
 Hur påverkas biomassa, näringshalter i trädbiomassan samt näringsmängder i marken efter 

att GROT-uttag har gjorts vid gallring (det kvarvarande beståndet) eller slutavverkning (det 
nyetablerade beståndet)? 

 Hur varierar näringshalterna med ståndortsfaktorer (t ex latitud, altitud, ståndortsindex) 
eller beståndets ålder? 

 Hur påverkar markkemin näringshalterna i biomassan? 

Resultaten utgör en viktig del vid utvärdering av effekter av GROT-uttag i samband med 
föryngringsavverkning. Delar av arbetet (Effekter av GROT-uttag på markkemi) har utförts inom 
andra projekt men anses ändå såpass värdefullt för helhetsbilden att vi har valt att inkludera 
resultaten i försöksutvärderingen. 

4.1 Effekter av GROT-uttag på näringshalter 

4.1.1  Metod 

Dataunderlaget som användes för att utvärdera systematiska effekter av skogsbränsleuttag på 
näringshalter består av näringsanalyser av trädbiomassa från SLUs fältförsök med GROT-uttag vid 
gallring/röjning respektive slutavverkning (Tabell 1). Kemiska analyser är gjorda i samband med 
gallring. Försöket Borrestad i Skåne befanns vara en extrem punkt i många avseenden, med t ex 
mycket höga P-halter i biomassan.  

Tabell 1.  Långsiktiga försök med skogsbränsleuttag (GROT) vid SLU som använts för bedömning av 
systematiska effekter av skogsbränsleuttag på näringshalter och biomassa. 

  
Trädslag Landskap År efter (första) 

ingrepp 

Siljansfors Slutavverkning tall Dalarna 41 

Kosta Slutavverkning tall Småland 25 

Borrestad Gallring gran Skåne 12 

Granö Gallring tall Västerbotten 19 

Granhult Gallring gran Småland 18 

S865 Slutavverkning + 
gallring 

gran Halland 30 

T103 (bara biomassa) Slutavverkning gran Halland 29 
 

4.1.2  Resultat 

En analys av näringshalter i trädbiomassan efter GROT-uttag, där den extremt bördiga lokalen 
Borrestad togs bort, visade att näringshalterna är systematiskt något lägre än efter stamuttag (Tabell 
2). Resultatet torde vara giltigt över majoriteten av barrskogar, med undantag av de allra bördigaste. 
Skillnaden är generellt störst i barr och grenar, men är även där relativt liten. I barr var Ca-halten 
10% mindre efter GROT-uttag än efter stam-uttag, Mg-halten var 7 % lägre och halterna av P, K 
och N ca 5 % lägre. I grenar var skillnaden störst för K (8 %), P (7 %) och Ca (5 %). 
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Tabell 2. Procentuell förändring i näringshalten i olika träddelar efter GROT-uttag vid slutavverkning 
eller gallring jämfört med enbart stamuttag. Baserat på biomassastudier i 5 försök: Granö, 
Granhult (GROT-uttag vid gallring). Siljansfors, Kosta, S865 (GROT-uttag vid 
slutavverkning). 

 P Ca K Mg N S B 

Barr -4.7 -9.9 -5.1 -6.8 -5 -1.5 -7 

Gren -6.7 -5.1 -7.7 -1.7 0.2 -4.8 -4.2 

Ved -3 0.2 2.1 -11.3 -3.1 1.2 2.9 

Bark -3.9 -4.1 -8.1 -2.7 -0.2 -2.8 0.2 
 

4.2 Effekter av GROT-uttag på biomassa 

4.2.1  Metod 

Försöken som användes för att bestämma tillväxteffekten av GROT-uttag vid slutavverkning är 
T103 (Halland, gran), Kosta (Småland, tall) samt Siljansfors (Dalarna, tall). Generellt sett ger skogs-
bränsleuttag vid slutavverkning en större tillväxtreduktion än uttag vid gallring, och därför kan man 
inte slå ihop försöken i analysen av tillväxteffekter. Dessutom bedöms tillväxteffekten vid slut-
avverkning vara mer relevant än den vid gallring och enklare att tillämpa i uppskalning. 
Biomassaanalyser gjordes vid tidpunkten för första gallringen. Linjär regression gjordes mellan 
tillståndet i försöksled med ris kvar (x) och försöksled utan ris (y), där interceptet = 0. Lutnings-
koefficienten uttrycker därför den genomsnittliga förändringen i biomassa eller näringshalter. Varje 
mätpunkt är det genomsnittliga resultatet från respektive försökslokal. 

4.2.2  Resultat 

Regressioner med tre försök visade att GROT-uttag vid slutavverkning i genomsnitt resulterade i 
omkring 15 % minskad biomassaproduktion vid tidpunkten för den första gallringen (Tabell 3).  

Tabell 3.  Procentuell förändring i biomassa efter GROT-uttag vid slutavverkning 
jämfört med stamuttag. Linjär regression av formen UR = 0 + MR* k, 
där UR=utan ris och MR=med ris. Baserat på resultat av biomassastudier 
från tre slutavverkningsförsök vid tidpunkten för första gallring; T103 
(gran), Siljansfors (tall) och Kosta (tall). 

 Biomassa 

Barr -10.4 

Gren -12.5 

Ved -17.2 

Bark -14.2 

All -15.6 

De linjära regressionerna för all biomassa ovan mark för sambandet mellan utan ris (UR) och med 
ris (MR) kvarlämnat efter slutavverkning (Figur 1) har uttrycket: 

UR = 0,844*MR  (R2 = 0,998, p (x)=0,0011)  (ekv. 1 ) 
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En motsvarande regression med intercept gav ett negativt värde på interceptet men en 
lutningskoefficient >1, dvs tillväxtreduktionen tenderar att minska vid högre värde på x; 

UR = -21051+1,088*MR  (R2 = 0,997, p (intercept =0,1390; p (x)=0,0321)  (ekv. 2) 
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Figur 1.  Regression för sambandet all biomassa efter stamuttag vs all biomassa efter GROT-uttag vid slut-

avverkning. Biomassan är bestämd vid tidpunkt för första gallringen, dvs 26 år eller mer. 
Provpunkterna i diagrammet från låga till höga värden är Kosta, Siljansfors, T103. 

Regressionen är baserad på minsta tänkbara datamaterial, men resultaten är i överensstämmelse 
med analyser av höjd och volymstillväxt på betydligt fler försök (Energimyndigheten, 2006). Egnell 
& Valinger (2003) har också visat i en analys av den löpande stamtillväxten i försöket Kosta att till-
växteffekten tycks ha klingat av efter ca 20 år. Det är en indikation på att den tillväxtreduktion som 
uppmätts vid tidpunkten för första gallring består fram till slutavverkning. Detta är viktigt att följa 
upp framöver. 

4.3 Effekter av GROT-uttag på markkemi 

Det finns få försök i Sverige som beskriver effekterna på markkemi av GROT-uttag i samband med 
föryngringsavverkning. Det finns emellertid några försök som lämpar sig för denna typ av studier, 
de så kallade långliggande helträdsförsöken, vilka har använts i denna utvärdering. 

4.3.1  Metod 

I mitten av 1970-talet anlades ett antal försök runt om i Sverige med syfte att studera effekterna av 
skogsbränsleuttag i samband med gallring/röjning eller föryngringsavverkning. Försöken, som drivs 
i regi av Sveriges Lantbruksuniversitet, Enheten för skoglig fältforskning, har under årens lopp varit 
föremål för en rad studier, framför allt effekter på skogsproduktionen. I Kosta, Tönnersjöheden, 
Lövliden och Lund (den så kallade ”Björkrothska försöksserien”) har provtagning och analys av 
markkemi utförts vid upprepade tillfällen, både före (1974-76) och efter (1983, 1990/91 och 
2001/02) föryngringsavverkning. 

Försöksområdena skiljer sig åt bland annat med avseende på trädslag, bonitet och region. Två 
försök ligger i norra Sverige (Lund & Lövliden) och två i södra Sverige (Kosta & Tönnersjöheden). 
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I varje område ingår två försöksled utlagda som fyra blockförsök (25 x 25 m, med ett replikat per 
block), med olika uttag av biomassa i samband med föryngringsavverkning. I det ena försöksledet 
har endast stammarna skördats (kvarvarande biomassa spreds för hand, jämt fördelat över ytan) och 
i det andra försöksledet har all biomassa ovan stubben (stammar, grenar, toppar & barr) tillvara-
tagits.  

4.3.2  Resultat 

Resultaten från de långliggande försöken visar att GROT-uttag leder till kraftigt ökad vätejon-
koncentration i humuslagret efter 15 år i låga boniteter. Efter 26 år finns bara en ökning i tall-
lokalen med medelbonitet. I mineraljorden finns inga tydliga effekter alls. Basmättnadsgraden  
minskade vid GROT-uttag både i humuslagret och mineraljorden. Minskningen efter GROT-uttag 
varierar mellan 10 och 30 %, förutom i humuslagret vid låga boniteter då den är mindre. Mer resul-
tat från dessa försök finns i Energimyndigheten (2006). Inga skillnader mellan tall och gran eller 
mellan 15 och 26 år kunde påvisas. 
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Figur 2.  Kvoten helträd- och stamvedsuttag (Y-axeln) som en funktion av ståndortsindex beräknad på 

genomsnittlig vätejonkoncentration i humus och mineraljord (5-10 cm). Årtalen i legenden anger 
antalet år efter slutavverkning. (Figuren kommer från Energimyndigheten (2006) och baseras på data 
från Bengt Olsson, SLU). 
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Figur 3. Kvoten helträd- och stamvedsuttag (Y-axeln) som en funktion av ståndortsindex beräknad på 

genomsnittlig basmättnad i procent i humus och mineraljord (5-10 cm). Årtalen i legenden anger 
antalet år efter slutavverkning. (Figuren kommer från Energimyndigheten (2006) och baseras på data 
från Bengt Olsson, SLU). Observera att skalan på y-axeln skiljer sig från Figur 2. 

4.4 Samband mellan ståndort, markkemi och halter i 
barr 

4.4.1  Metod 

Skogsstyrelsens OBS-ytor omfattar totalt 223 ytor (40 x 70 m), systematiskt lokaliserade i landet, 
dock med huvuddelen i södra halvan av Sverige. Korrelationen mellan barrkemi i ettårsbarr och 
markkemi i humus och översta horisonterna av mineraljorden, respektive korrelationen till andra 
ståndortsfaktorer (altitud, ståndortsindex etc.) analyserades. Ettårsbarr (C+1) användes eftersom 
dessa bäst avspeglar näringssituationen för diagnostiska ändamål. Data separerades i olika set för 
tall respektive gran. Markkemiska variabler som korrelerats till barrkemi var GF, pH(vatten), 
pH(KCl), pH(CaCl), Total Acidity, utbytbart Al, H+, Na, K, Ca, Mg, CEC, basmättnad, utbytbart 
Mn, Fe, Al (icp), tot-C, tot-N, samt (enbart för humusskiktet) Mg-tot, K-tot, Ca-tot och P-tot. 

4.4.2  Resultat 

Det finns få starka samband mellan ståndortsfaktorer eller markkemin och näringshalter i barr 
(Tabell 4). Det starkaste och kanske mest användbara sambandet är sambanden mellan kvävehalt i 
barr och C/N-kvot i humus (Figur 4). Kvävehalter i tallbarr minskade även med ökande latitud 
(motsvarande värden för rikets nät), men detta är en effekt av att C/N-kvoten ökar med ökande 
latitud. P-halt i granbarr visar en stark tendens att öka med ökande höjd över havet, vilket möjligen 
kan återspegla markens ålder (landhöjningshistoria), men denna koppling är högst osäker.  
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Tabell 4.   Korrelationskoefficienter mellan halter av N, P, Ca, Mg, K i årsbarr och ståndortsfaktorer 
eller markkemi. (-) negativt samband (+) positivt samband. 

 Korr.koeff N P Ca Mg K 
Granbarr >0,600 -C/N humus +alt +lat   
 >0,550   Humus: 

-H+ halt 
  

 >0,500   +longitud 
Humus: 
+pH 
Min5-10: 
+pH 

  

Tallbarr >0,750 -C/N humus     

 >0,700 +SI     
 >0,650 -latitud     
 >0,600      
 >0,550 -altitud     
 >0,500 +barrvikt     
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Figur 4.  Sambandet mellan kvävehalten i årsbarr och C/N-kvoten för gran (A) och tall (B) i Skogsstyrelsens 

OBS-ytematerial. 
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5 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 5. 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) 

Skogsmark

Nettoupptag
i biomassa

Utlakning

Vittring
(baskatjoner och P)

Deposition

Kvävefixering
(endast N)

 
Figur 5. 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 närings-
budgeten över en hel omloppstid för varje yta. Näringsbalanser för P, N och baskatjoner (Ca, Mg, 
Na och K) beräknades på Riksskogstaxeringens ytor. Scenarioberäkningar för tre skördescenarier 
gjordes: 
 

1. Stamuttag 
2. GROT-uttag: Uttag av stam och GROT (grenar, toppar och barr) 
3. Stubbskörd: Uttag av stam, GROT och stubbar 

I GROT-scenariet antogs att 75 % av grenar och toppar togs ut, och att 75% av barren på dessa 
grenar följde med vid uttaget, i enlighet med tidigare näringsbalansberäkningar (Akselsson, 2005). I 
beräkningen har stubben antagits utgöra 23 % av den totala trädbiomassan (H. Peterson, Skoglig 
Resurshållning & Geomatik, SLU, pers. komm.). Vidare antogs det att 60 % av stubbarna skördas, i 
enlighet med det medelscenario för skördeintensitet som användes i Energimyndigheten (2007) om 
miljökonsekvenser av stubbskörd. 

I detta delmoment ingår: 

 Uppskalning av effekter av GROT-uttag och stubbskörd på näringsbalanser 
Näringsbalansberäkningar där resultaten från försöksutvärderingen utnyttjas. 

 Känslighetsanalys Näringsbalansberäkningar med varierande halter i biomassa för att 
uppskatta hur känsligt modellresultatet är för variationer av halterna.  
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 Aciditetsbalansberäkningar för uppskalning av behov av askåterföring Beräkningar 
av överskottsaciditet och jämförelser med utbytbara förråd på markinventeringsytorna, ytor 
i Riksskogstaxeringen där mängden utbytbara baskatjoner är känd, för att kunna uppskatta 
hur länge förrådet kan räcka, vilket kan ligga till grund för en bedömning av behovet av 
askåterföring. 

5.1 Uppskalning av effekter av GROT-uttag och 
stubbskörd på näringsbalanser 

5.1.1  Metod 

Näringsbalansberäkningar (Figur 5, ekv. 3 & ekv. 4) tillämpades på gran- och tallbestånd inom 
Riksskogstaxeringen, vilket innebär 10 973 ytor, varav något mer än hälften är tall. Depositionen 
(medel för åren 2002-2004) hämtades från SMHIs Sverigemodell (Robertson m. fl., 1999), ett 
konstant värde (1,5 kg per hektar och år) användes för kvävefixering baserat på DeLuca m.fl. 
(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. 
Metodiken finns utförligt beskriven i Akselsson (2005).  

Näringsinnehållet för stam, grenar och barr hämtades från en rad försök (medianvärdet), se Tabell 
5-6 & Figur 12. Samma halter och biomassauttag användes för stam- och GROT-scenariet, trots att 
de långliggande försöken visade på minskning av både biomassamängder och halter (Tabell 2 & 3). 
Minskningen i biomassa, på cirka 15 %, baseras på endast tre försök, och mätningen har gjorts vid 
tidpunkten för första gallringen. Resultaten ansågs därför inte tillräckligt robusta för att inkludera i 
näringsbalansberäkningarna. Dessutom gäller dagens biomassamängder det första GROT-uttaget, 
medan de eventuellt reducerade biomassamängderna gäller först vid andra GROT-uttaget, och att 
använda reducerade värden på biomassan skulle därmed underskatta effekten av GROT-uttag. 
Försöksutvärderingen visade vidare att näringshalterna i biomassa minskade med upp till 10 % (Ca i 
barr) efter GROT-uttag (Tabell 2). Minskningen är dock såpass liten att den har relativt liten bety-
delse för resultaten av näringsbalansberäkningarna, och precis som för biomassan påverkas halterna 
först vid andra GROT-uttaget. 

Sambanden mellan halter och ståndortsvariabler samt markkemi var få. Sambanden mellan C/N-
kvot i humus och kvävehalt i tall- och granbarr (Figur 4) bedömdes vara tillräckligt starka för att 
kunna förbättra noggrannheten i näringsbalansberäkningen. Beräkningar för N gjordes därför både 
baserat på dessa samband och baserat på ett medianvärde, för att kunna jämföra resultaten. En 
begränsning är dock att data på C/N-kvoten inte finns tillgängligt för alla Riksskogstaxeringens 
ytor. 

Näringshalterna som användes stämmer relativt bra överens med halterna som använts i tidigare 
näringsbalansberäkningar (Akselsson, 2005). Analys av näringshalter i stubbar ingick inte i försöken 
som redovisas i denna rapport. Det finns inte många försök där näringshalten i stubbar har 
utvärderats. I denna studie 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.  
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Tabell 5.  De lokaler som ingick i underlaget för halterna i biomassa som 
tillämpades i näringsbalansberäkningarna & känslighetsanalysen. 

Lokal (granbestånd) Lokal (tallbestånd) 

T103-75 Tammela 1 
Kongalund Tammela 2 
Kosta-75 Tammela 3 
Lövliden-76 Lund-74 
Borrestad-96 Kosta-75 
Skogaby-C-01 Lövliden-78 
Granhult-02 Granö-02 
Farabol -90 Kosta-00 
Heinola Siljansfors-01 
Kemijärvi Jädraås-77 
Klosterhede  

 

Tabell 6.  Näringsinnehållet i olika träddelar i mg per gram (medianvärdet från försöken i Tabell 5).  

 Gran Tall 

 Stam & bark Grenar Barr Stubbar1 Stam & bark Grenar Barr Stubbar1 

Ca 1,5 3,2 5,3 1,3 0,85 2,3 3,1 0,71 

Mg 0,18 0,54 0,89 0,18 0,16 0,41 0,76 0,16 

Na2 0,009 0,087 0,099 0,009 0,002 0,014 0,041 0,002 

K 0,61 1,6 4,3 0,66 0,47 1,7 4,8 0,52 

N3 1,1 4,5 11,5 1,7 0,86 3,6 12,4 1,4 

P 0,11 0,58 1,3 0,22 0,085 0,41 1,2 0,18 
1 Näringshalten i stubbarna skalades från näringshalten i stam enligt samma förhållande som redovisades för ett 
barrblandbestånd i Finland (Energimyndigheten, 2007). 

2 För Na redovisades halter i biomassa endast för 3 av granytorna och 3 av tallytorna. 

3 För N gjordes även beräkningar med näringshalter baserade på sambanden mellan C/N i humus och N i gran- och 
tallbar. 

5.1.2  Resultat 

Den beräknade näringsbudgeten i marken (kg per ha och år) baserad på massbalansberäkningen 
redovisas för varje yta uppdelat på gran och tall (Figur 6-10). Näringsbalansberäkningen visar på en 
större upplagring i marken vid stamuttag jämfört med GROT-uttag och stubbskörd, eftersom en 
större mängd näringsämnen förs bort vid GROT-uttag och stubbskörd.  

Näringsbalansberäkningen visade på förluster av Ca och Mg i nästan hela Sverige, oavsett 
stamveds-, GROT-uttag, eller stubb-skörd (Figur 6-7, Tabell 7 & 8). Förlusterna var mindre i 
tallbestånd jämfört med granbestånd. För K var förlusterna inte lika stora, och vid stamvedsuttag i 
tallbestånd visade beräkningen att vittringen och depositionen kan kompensera för bortförseln av 
K i stora delar av landet (Figur 8). Vid uttag av GROT och stubbar i granskog var dock förlusterna 
även av K relativt stora i större delen av landet. 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. 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. Beräk-
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ningarna i denna studie är en första ansats att utföra beräkningar av näringsförluster efter stubb-
skörd och resultaten visar att det är viktigt att gå vidare och utveckla dessa beräkningar. 

Näringsbalansen för Na påverkas inte nämnvärt av de olika skogsbruksscenarierna. Halterna av Na 
är mycket låga i trädbiomassa och Na-förlusten via skörd är därmed liten i förhållande till nedfall 
och utlakning. 

I områden med låg kvävetillförsel innebär skördeförlusterna av kväve att kvävetillgången blir ännu 
lägre, vilket påverkar tillväxten negativt. Vid stamvedsuttag i gran- och tallbestånd sker en kväve-
upplagring i skogsmarken i hela Sverige (Figur 9). 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 närings-
förluster. Effekten är tydligast i granbestånden där kväveupplagringen blir negativ, utom i de 
sydvästra delarna av Götaland samt delar av Norrland. De negativa balanserna förstärks ytterligare 
vid en eventuell minskad framtida kvävedeposition. I sydvästra Sverige, med högt kvävenedfall, 
innebär skogsbruket en kvävelättnad för skogsmarken, vilket minskar risken för kväveläckage. 

P-balansen var något positiv i norra Sverige och något negativ i södra Sverige vid stamuttag i 
granskog (Figur 10). I tallskog var den positiv i princip i hela Sverige. GROT-uttag, men i ännu 
högre grad stubb-skörd, ledde dock till förluster i hela landet, över 0,4 kg per hektar och år i hela 
södra halvan av Sverige i granskog. 

Tabell 7.  Budget (kg ha-1 år-1) vid olika biomassauttag 
(medianvärdet på alla ytor) för tallskog. 

Tall stam GROT stubb 
Ca -3.02 -3.51 -3.77 
Mg -1.26 -1.36 -1.43 
Na -7.76 -7.69 -7.69 
K -0.27 -0.62 -0.80 
N 3.16 2.23 1.81 
P 0.08 -0.02 -0.09 
 
 

Tabell 8.  Budget (kg ha-1 år-1) vid olika biomassauttag 
(medianvärdet på alla ytor) för granskog. 

Gran stam GROT stubb 
Ca -4.93 -7.85 -8.74 
Mg -1.36 -1.90 -2.01 
Na -8.09 -8.65 -8.65 
K -0.33 -2.08 -2.50 
N 3.72 0.40 -0.58 
P -0.04 -0.56 -0.72 
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Figur 6. Näringsbudget för kalcium (Ca) i tallbestånd (stamvedsuttag) samt i granbestånd vid olika 
biomassauttag (stamved-, GROT- och stubbskörd).  

 
 
 

 
 
Figur 7.  Näringsbudget för magnesium (Mg) i tallbestånd (stamvedsuttag) samt i granbestånd vid olika 

biomassauttag (stamved-, GROT- och stubbskörd). 
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Figur 8. Näringsbudget för kalium (K) i tallbestånd (stamvedsuttag) samt i granbestånd vid olika 

biomassauttag (stamved-, GROT- och stubbskörd). 

 
 

 
 
Figur 9. Näringsbudget för kväve (N) i tallbestånd (stamvedsuttag) samt i granbestånd vid olika 

biomassauttag (stamved-, GROT- och stubbskörd). Observera att färgsättningen i legenden för 
kvävebudgeten i skogsmark är den omvända jämfört med P och baskatjoner. 
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Figur 10.  Näringsbudget för fosfor (P) i tallbestånd (stamvedsuttag) samt i granbestånd vid olika  

biomassauttag (stamved-, GROT- och stubbskörd). 

Kväveupplagringen i marken beräknades även med sambandet mellan kvävehalten i barr och C/N-
kvoten som togs fram i försöksutvärderingen från Figur 4. Data med C/N-kvoten fanns på 31 % av 
granytorna och 29 % av tallytorna. Då sambandet i Figur 4 användes för att beräkna kvävehalten i 
barren, bidrog detta till att en högre halt tillämpades. För granbarr blev den nya medianhalten 13,1 
jämfört med 11,5, och för tall blev medianhalten 13,7 jämfört med 12,4. Således ökade borttagandet 
av N i barr med 12,3 % på granytorna, och 10,8 % i tallytorna. Detta resulterade i att den totala 
kväveackumuleringen i marken vid GROT-uttag blev lägre då detta samband användes (Figur 11), 
beräknat som medianvärde för hela Sverige. Effekten skiljer sig dock åt i olika delar av landet efter-
som C/N-kvoten är avsevärt lägre i södra Sverige. Sambandet mellan C/N-kvot och halter i barr 
ger därmed högre halter i södra Sverige vilket ger en lägre kväveackumulering (Figur 11).  
 

 
Figur 11.  Jämförelse mellan kvävebudgeten i skogsmark vid GROT-uttag då halterna i barr baseras på 

sambandet med C/N-kvoten från Figur 4, och då medianhalten från försöken i Tabell 6 används. 
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5.2 Känslighetsanalys - näringsbalansberäkningar 
med varierande halter  

5.2.1 Metod 

Osäkerhetsfaktorerna i näringsbalansmodellen sammanfattas i Tabell 9. Näringshalter i biomassa, 
som behövs för att beräkna näringsförluster via biomassauttag, är en av de faktorer som bidrar mest 
till osäkerheten. En känslighetsanalys där varierande halter på näringsinnehållet i träddelar tilläm-
pades för att öka förståelsen för osäkerheten av näringsförluster via biomassauttag i modellen, samt 
hjälpa till att kvantifiera osäkerheten. 

Tabell 9.  Sammanfattning av de osäkerhetsfaktorer som förekommer i näringsbalansberäkningen. 

Parameter Osäkerhetsfaktorer 

Deposition Osäkerheter i depositionsprocesser, meteorologisk data, modellutformning, 
emissionsdata och data om atmosfärskemi. Organisk kvävedeposition har inte 
inkluderats. 

Kvävefixering Baseras endast på en studie och är troligtvis något överskattad i södra Sverige 
eftersom studier har visat att kvävefixeringen minskar med ökad tillgång på N. 

Vittring 
(baskatjoner 
och fosfor) 

Markens textur och fuktighet är viktiga parametrar för vittringsberäkningarna, men 
klassificeringen i Riksskogstaxeringen är relativt grov, vilket leder till viss osäkerhet. 
Hur mycket vittringprodukter som finns tillgängligt för rötterna beror mycket på hur 
djupa rötter träden har och hur effektiva rötterna på olika djup är för att ta upp 
näring. Bristande kunskap inom detta område bidrar avsevärt till osäkerheterna i 
vittringen. 

Stam-, GROT- 
och stubbuttag 

Koncentrationen av kväve i stammar, grenar, barr och stubbar varierar kraftigt. Det 
finns även osäkerheter i parametern ”tillväxt”, samt i den beräknade andelen grenar, 
barr och stubbar på träd. 

Utlakning Avrinningsdata representerar alla markanvändningsklasser och kan således vara 
något överskattad för skogsmark. Baskatjonhalter i avrinningsvatten varierar 
avsevärt på lokal och regional nivå, och de cirka 100 mätningar som finns i Sverige 
är relativt få för att skala upp haltvariationerna till nationell skala. 

I näringsbalansmodellen beräknas upptaget av näringsämnen i de träddelar som senare skördas 
(stammar, grenar, barr, stubbar) genom att multiplicera den totala trädtillväxten av dessa träddelar 
med näringsinnehållet i dem. Det finns stora osäkerheter i de värden som representerar närings-
halterna i olika träddelar. Näringsinnehållet kan variera kraftigt mellan beståndstyper, områdes-
karaktäristik och mängden biomassa och de bakomliggande sambanden som styr näringsinnehållet 
är inte helt klarlagda. För att få en uppfattning om i hur hög grad osäkerheter i näringsinnehållet 
kan påverka modellresultatet, gjordes en känslighetsanalys med varierande halter baserade på 
försöksutvärderingen, där medianvärdet och den 5:e och 95:e percentilen från försöken (11 
granytor och 10 tallytor) användes, se Figur 12 och Tabell 6.  
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Figur 12.  Halter (mg/g) i olika träddelar som användes i känslighetsanalysen (− Stam & bark, ◊ Grenar,   
Barr) för tall (t.v.) och gran (t.h). Medianvärdet, samt den 5e och 95e percentilen från försöken i 
Tabell 5 (11 gran-ytor och 10 tall-ytor) visas. 

5.2.2 Resultat 

Känslighetsanalysen, där varierande halter i biomassa användes, ger en indikation på hur mycket 
resultatet kan variera med avseende på den variation som kan förekomma av halterna i biomassa. 
Känsligheten ökar vid större biomassauttag, dvs är större vid GROT-uttag och stubbskörd. 
Känsligheten i tallbestånd är betydligt mindre än i granbestånd. Figur 13 visar hur beräknings-
resultatet påverkas då olika kvävehalter i biomassa används som indata i näringsbalansberäkningen 
vid GROT-uttag i granbestånd. Då den 5:e percentilen för halterna från de 11 gran-ytorna används 
får vi vid uppskalning till nationell nivå en kväveupplagring i princip i hela Sverige. Om beräkningen 
däremot görs med den 95:e percentilens halter, resulterar näringsbalansberäkningen i att kväveupp-
lagringen i skogsmark blir negativ. Detta kan man även se i Figur 14, där ett genomsnittsvärde för 
alla riksskogstaxeringsytor som ingick i studien redovisas. Den genomsnittliga kväveupplagringen 
vid GROT-uttag i granskog ligger runt 0, men blir negativ (< -4) då den 5:e percentilen används, 
och positiv (ca 2) då den 95:e percentilen används. Resultaten påverkas starkast för Ca, vilket kan 
förklaras med att halterna av just Ca varierar väldigt mycket (Figur 12) på grund av trädens "lyx-
upptag" av Ca, ju mer Ca som finns tillgängligt, desto mer Ca tar träden upp. Även för K är osäker-
hetsintervallet relativt stort. För både Ca och K finns dock i princip hela intervallen på minussidan. 
För Mg och P visar känslighetsanalysen att modellberäkningen inte är lika känslig för variationerna 
av dessa näringsämnen. När det gäller Na är det svårare att definiera ett känslighetsintervall efter-
som endast 3 av de 11 granytorna och 3 av de 10 tallytorna redovisade Na-halter i biomassa. Na-
halterna i biomassa är dock mycket låga, och osäkerheten för denna parameter är i princip försum-
bar jämfört med övriga osäkerheter i Na-balansberäkningarna.  
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Figur 13.  Kvävebudgeten i granbestånd vid GROT-uttag då olika kvävehalter i träddelarna tillämpats. 

Halterna baseras på försöksutvärderingen, och bygger på medianvärdet, samt den 5:e och 95:e 
percentilen för trädhalterna från försöken.  
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Figur 14.  Upplagring av näringsämnen i skogsmark i granbestånd (◊ stamvedsuttag, ∆ GROT-uttag) vid 

varierande indata för halter i träddelar (medianvärden, samt den 5:e och 95:e percentilen av halterna 
från försöken som ingick i studien). 
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Figur 15.  Upplagring av näringsämnen i skogsmark i tallbestånd (◊ stamvedsuttag, ∆ GROT-uttag) vid 

varierande indata för halter i träddelar (medianvärden, samt den 5:e och 95:e percentilen av halterna 
från försöken som ingick i studien). 

Känslighetsanalysen indikerar att det är viktigt att fortsätta studera samband mellan halter i träd-
delar och andra parametrar, för att om möjligt kunna minska osäkerheten, t.ex. genom att variera 
halterna geografiskt. Detta är speciellt viktigt för Ca, K och N i gran. Det bör dock poängteras att 
5- och 95-percentilen ofta är ganska extrema värden, och att halterna vanligtvis ligger närmre 
medianen. Osäkerheten i näringshalter är en av flera källor till osäkerhet i näringsbudget-
beräkningar, och arbete med att reducera dessa osäkerheter bör utföras kontinuerligt. 

6 Aciditetsberäkning – behov av 
askåterföring   

6.1 Metod 

För att kunna göra en bedömning av behovet av askåterföring krävs att resultat från balans-
beräkningar jämförs med de utbytbara förråden i marken. I stället för att använda baskatjonbalans-
beräkningar för jämförelsen har aciditetsbalansberäkningar använts för beräkning av överskotts-
aciditet (Excess acidity - EA): 
 

EA = Dep(S+N+Cl-Ca-Mg-K-Na) + Upptag(Ca+Mg+K+Na) – Upptag(N) – Vittring(Ca+Mg+K+Na)  (ekv. 5) 

En positiv överskottsaciditet leder till att vätejoner byter ut baskatjoner i det utbytbara förrådet i 
marken och/eller att avrinningsvattnet blir surt. Om all överskottsaciditet skulle leda till jonbyte i 
det utbytbara förrådet, ger en jämförelse mellan överskottsaciditeten och det utbytbara baskatjon-
förrådet ett mått på hur snabbt uttömningen går. Beräkningen är bara hypotetisk, eftersom en del 
av överskottsaciditeten kommer att följa med avrinningsvattnet ut, men den ger ändå en indikation 
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på hur allvarlig överkottsaciditeten är. Överskottsaciditet kan ses som ett samlat mått på de 
potentiella baskatjonförlusterna, och är därför praktiskt att använda för att uppskatta behovet av 
askåterföring. 

I beräkningen av överskottsaciditet enligt ekvation 5 antas att allt kväve är försurande, utom det 
som tas upp av träden och senare skördas. För närvarande är det enbart en liten del av kvävet som 
verkar försurande i Sveriges skogar, den del som varken tas upp eller immobiliseras i marken. På 
sikt är det dock troligt att åtminstone en del av kvävet som lagras upp kommer att verka försurande, 
genom att markens retentionsförmåga överskrids. I denna studie antogs att endel av kvävet som 
lagras upp kommer att vara försurande på sikt, enligt kväve-scenario 2 i bilaga 1. 

Överskottsaciditeten och baskatjonförråden beräknades för 50 cm, för att avspegla förhållandena i 
rotzonen. I de fall där jorddjupet var lägre än 50 cm gjordes beräkningen för hela jorddjupet. Beräk-
ningarna gjordes på de nästan 1000 gran- och tallytor i Riksskogstaxeringen där utbytbara förråd på 
olika djup mätts.  

6.2 Resultat 

Utarmningstakten har graderats från snabb utarmningstakt (i storleksordningen en omloppstid) till 
uppbyggnad (Figur 16-17). Både i tall- och granskog finns stora områden med snabb till måttlig 
utarmningstakt. Utarmningstakten i granskog är generellt snabbare i södra än i norra Sverige, då 
förlusterna via skörd är störst där. Utarmningstakten är snabbare i granskog än i tallskog, vilket 
beror på den större biomassan och de högre näringshalterna i biomassa för gran. I tallskog är skill-
naden mellan stam- och GROT-scenariet mindre än i granskog, och till skillnad från granskog  
finns det ingen tydlig gradient från norr till söder. 

Resultaten kan användas som en grund för diskussioner kring behov av askåterföring. Främst om-
råden där utarmningstakten är snabb till måttlig bör vara aktuella för åtgärder. I granskog handlar 
det om sydvästra Götaland samt delar av Svealand vid stamuttag och stora delar av Götaland och 
Svealand samt norrlandskusten vid GROT-uttag. I tallskog handlar det främst om mindre delar av 
Götaland samt stora delar av Svealand. För att ytterligare specificera var askåterföring behövs bör 
materialet delas in med avseende på andra beståndsparametrar än trädslag, till exempel bonitet. 

Den beräknade överskottsaciditeten 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 från baskatjonbalansberäkningarna skulle också kunna användas som 
grund för bedömning av askbehov, men dessa siffror är osäkrare, främst på grund av osäkerheten i 
utlakningen, och baskatjonbalansresultaten bör därför främst användas för att bestämma askans 
sammansättning.  Denna studie visar att det finns verktyg och dataunderlag för att kunna uppskatta 
askbehov och vilken sammansättning askan bör ha. 
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Figur 16.  Förändring av baskatjonförrådet i tallskog vid stam- respektive GROT-uttag, om all 
överskottsaciditet antas leda till katjonutbyte i det utbytbara förrådet. 

 

 
 

Figur 17.  Förändring av baskatjonförrådet i granskog vid stam- respektive GROT-uttag, om all 
överskottsaciditet antas leda till katjonutbyte i det utbytbara förrådet. 
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7 Dynamisk modellering 

7.1 Metod 

Dynamisk modellering har tillämpats för att modellera markförsurning och biomassaproduktion på 
sex ytor i Sverige (tre tallytor och tre granytor), se Figur 18. Utöver simulering av GROT-uttag 
gjordes även en simulering av enbart stamuttag för att jämföra markförsurningstrenderna. Resul-
taten jämfördes med resultat från de långliggande försöken och ska ses som en bra grund för funde-
ringar och diskussioner kring effekter av GROT-uttag samt för att jämföra trender. 

 

 
Figur 18.  De sex skogsytor som ingick i studien valdes ut för att representera olika kvävedepositionsregioner i 

Sverige. (Depositionsdata från 2002-2004). 

Den dynamiska modellen ForSAFE användes för att modellera hur markförsurningen, organiskt 
kol i marken och stambiomassa utvecklades på de sex lokalerna. ForSAFE är en modell som 
simulerar de biogeokemiska cyklerna av kol, kväve, baskatjoner och vatten i skogsekosystem. 
ForSAFE kan därigenom beräkna trädens tillväxt, markens kemi och hur poolerna av organiskt 
material i marken förändras med tiden (Belyazid m. fl., 2006; Wallman m. fl., 2005).  
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Figur 19.  ForSAFE är uppbyggd av fyra huvudmoduler som kommunicerar kontinuerligt med varandra på 

månadsbasis. 

ForSAFE är uppbyggd av fyra moduler: 1) trädtillväxt, 2) markkemi och vittring, 3) nedbrytning av 
organiskt material och 4) hydrologi. Modulen som beräknar trädtillväxten använder information om 
trädens fotosyntes, näringsupptag, allokering av näring och kol och evapotranspiration. Modulen 
bygger på modellen PnET som använder kväveinnehållet i blad eller barr och solinstrålningen för 
att uppskatta en potentiell fotosynteshastighet (Aber m. fl., 1992). Fotosynteshastigheten korrigeras 
sedan baserat på information om näringsinnehållet i marken (data från markkemimodulen) och 
tillgången på vatten (data från hydrologimodulen). Markkemimodulen baseras på modellen SAFE 
som simulerar vittringsprocesser och markkemiska processer (Alveteg, 1998; Sverdrup m. fl., 1995). 
Denna modul uppskattar innehållet av olika kemiska ämnen (kväve, baskatjoner, aluminium, väte, 
klorid, natrium) i markvattnet. Detta görs genom att jämföra hur mycket av varje ämne som för-
svinner genom upptag i träden (beräknas i tillväxtmodulen) eller via utlakning (beräknas i hydrologi-
modulen), hur mycket som tillkommer via tillskott från mineralisering (beräknas i nedbrytnings-
modulen), vittring eller nederbörd, samt hur mycket som frigörs eller binds via katjonutbytes-
processer i marken. Nedbrytningsmodulen baseras på DECOMP-modellen (Walse m. fl., 1998; 
Wallman m. fl., 2006) och simulerar ackumulering och nedbrytning av organiskt material och förna. 
Den inkommande förnan som beräknas i tillväxtmodulen, sorteras i fyra olika pooler där materialen 
har olika benägenhet för att brytas ned. Nedbrytningshastigheterna i varje pool beräknas sedan med 
hänsyn tagen till marktemperatur och markfuktighet (från hydrologimodulen), samt surhetsgrad och 
kväveinnehåll i marken (från markkemimodulen). Den sista modulen, hydrologimodulen, baseras på 
PULSE modellen (Lindström & Gardelin, 1992). Genom att använda markens vattenhållande 
kapacitet och vissningsgräns i olika markskikt kan man i denna modul beräkna vattnets vertikala 
perkolationshastighet och evapotranspirationen.  

ForSAFE kan genom dessa fyra moduler simulera hur trädbiomassa, markkemi, organiskt material 
och hydrologi förändras vid förändringar i klimat, deposition och skötselåtgärder såsom gallring, 
kalhuggning och gödsling. Stubbskörd har inte modellerats med ForSAFE än, och för att kunna 
göra detta krävs en utveckling av modellen, bland annat vad gäller stubbrytningens fysiska påverkan 
på marken. 
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7.2 Resultat 

Den dynamiska modelleringen med ForSAFE på de sex ytorna (Figur 18) sträcker sig över perioden 
1900-2200. Figur 20 visar att den modellerade stambiomassan i granytorna är högre än på tallytorna 
och stambiomassan är större på de ytor som är lokaliserade i södra Sverige (Timrilt och Söstared), 
jämfört med ytorna i norra Sverige (Högbränna och Brattfors). 

 
Figur 20. Modellberäknad stambiomassa (g m-2). De vertikala linjerna visar avverkningstillfällena. 

Markförsurningsresponsen på GROT-uttag analyserades genom att titta på markens pH och bas-
mättnad på 30 cm djup (Figur 21-22, Tabell 10), vilket representerar mineraljorden som är till-
gänglig för en stor del av rötterna. Enligt modellberäkningarna bidrar GROT-uttag till markför-
surning i alla de simulerade ytorna, eftersom både pH och basmättnad minskar. 

Minskningen i pH är buffrad av det utbytbara baskatjonförrådet, vilket är synligt i minskningen av 
basmättnaden (BS) på upp till 17 % (Tabell 10). Minskningen i basmättnad är i enlighet med resul-
taten från de långliggande fältförsöken (Avsnitt 4.3.2), där minskningen generellt är mellan 10 och 
30 %. Modellresultatet tyder också på att den relativa minskningen är större i granbestånd än i tall, 
fast med hänsyn till att endast tre ytor med varje trädslag var modellerade är det svårt att dra några 
definitiva slutsatser. Generellt var skillnaden i basmättnad större efter 26 år än efter 15 år. Minsk-
ningen var i samma storleksordning även precis innan andra avverkningen. 

Tabell 10.  Relativ skillnad (%) i pH och basmättnad efter GROT-uttag jämfört med efter stamuttag. 
Skillnaden är beräknad 15 och 26 år efter avverkningen med GROT-uttag, samt innan 
andra avverkningen. 

Lokal Trädslag ∆pH (30 cm) ∆BM (30 cm) 
  15 år 26 år Innan 2a avv. 15 år 26 år Innan 2a avv. 
Högbränna gran -0.4 -0.7 -0.5 -7.2 -10.4 -15.8 
Blåbärskullen gran -1.0  -1.1 -0.7 -11.9 -12.8 -11.9 
Timrilt gran -0.9 -1.4 -0.7 -10.4 -16.6 -11.3 
Brattfors tall -0.3 -0.2 -0.4 -7.4 -3.8 -6.7 
Höka tall -0.7 -0.9 -1.0 -5.9 -6.6 -15.7 
Söstared tall +0.6 -0.1 -0.2 +4.2 -1.9 -3.0 
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15 år efter  

  
26 år efter  

 
 

 Gran bestånd 
Figur 21.  Mark-pH och basmättnad (30 cm djup) efter stam- och GROT-uttag i granbestånd, 15 och 26 år 

efter uttaget. 

 

Figur 22.  Mark-pH och basmättnad (30 cm djup) efter stam- och GROT-uttag i tallbestånd, 15 och 26 år 
efter uttaget. 
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Enligt modellsimuleringen, har GROT-uttag också en påverkan på biomassan och det organiska 
markkolet. Stambiomassan var 1-5 % lägre efter GROT-uttag, precis innan andra avverkningen, i 
fyra av sex ytor enligt modellberäkningarna, medan den var omkring 1 % högre i två ytor (Tabell 
11). De största skillnaderna var för de två granytorna i södra och mellersta Sverige, där biomassan 
är 3-5 % mindre vid GROT-uttag. Eftersom skillnaderna är små och pekar åt olika håll är det svårt 
att dra långtgående slutsatser, men resultaten indikerar en viss tillväxtminskning i granskog i den 
södra halvan av Sverige. Minskningen är dock inte så stor som den minskning som de tre lång-
liggande försöken visar på (omkring 15 %). En intressant utveckling vore att gå vidare och 
modellera i fler ytor och över fler än en omloppstid. Av särskilt stort intresse vore att modellera 
ytorna i de långliggande försöken, vilket är praktiskt möjligt då mycket data finns tillgängliga för 
dessa försök.  

Tabell 11. Modellerad skillnad (%) i stambiomassa efter GROT-uttag jämfört med 
efter stamuttag. Skillnaden är beräknad innan andra avverkningen. 

Lokal Trädslag ∆stambiomassa 
Högbränna gran +0.5 
Blåbärskullen gran -2.7 
Timrilt gran -4.6 
Brattfors tall -0.9 
Höka tall +1.3 
Söstared tall -1.4 

Mängden organiskt kol i marken minskar efter GROT-uttag, framför allt i granskog (Figur 23). 
Detta motverkar den koldioxidnytta uttag av GROT kan ha. Den ökade mängd biomassa som tas 
ut vid GROT-uttag är dock stor (Figur 23) och indikerar att den potentiella klimatvinsten ändå blir 
större vid GROT-uttag. Detta har tidigare visats i Akselsson m.fl. (2007), och Ågren & Hyvönen-
Olsson (2006). 
 
 
                            Gran 

 

                             Tall 

 

Figur 23. Skillnad i mängden organiskt markkol och biomassauttag mellan GROT-scenariet och stamscenariet 
vid andra avverkningstillfället (då GROT-uttag även gjordes vid första avverkningen i GROT-
scenariet.) 
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8 Slutsatser 

• Både utvärdering av tre långliggande försök och dynamisk modellering i sex skogliga OBS-ytor 
visar på en långsiktig minskning av basmättnaden efter GROT-uttag.  Försöken visade på en 
minskning med 10-30 % i det övre mineraljordsskiktet omkring 20 år efter uttaget både i tall- 
och granskog. Den dynamiska modelleringen visade på en minskning med 10-15 % i granskog 
och upp till 7% i tallskog, och generellt var skillnaden större efter 26 år än efter 15 år. Modelle-
ringen visade vidare att minskningen generellt var lika stor eller större även precis innan andra 
avverkningen, vilket tyder på att effekten är bestående. Dynamisk modellering i de långliggande 
försöken bör göras för att öka förståelsen av effekter vid GROT-uttag, och för att kunna 
utveckla den dynamiska modellen ytterligare. Mer långsiktiga effekter bör studeras genom att 
modellera för flera framtida omloppstider. 

• De tre långliggande försöken indikerar att GROT-uttag ger en minskning i biomassa på omkring 
15 % vid tiden för första gallringen. Biomassaminskningen visar sig i stam, grenar och barr. Det 
begränsade dataunderlaget och det faktum att data gällde första gallringen och inte ett slut-
avverkningsmoget bestånd, gjorde dock att resultatet inte inkluderades i näringsbalansberäk-
ningarna. Dynamiska modellberäkningar visade på liten eller ingen tillväxtminskning efter 
GROT-uttag i avverkningsmogna bestånd. 

• De långliggande försöken indikerade generellt minskade halter av näringsämnen i biomassa efter 
GROT-uttag, framför allt för grenar och barr, med en minskning på upp till 10 % (Ca i barr). 
Minskningen var dock liten och de reducerade halterna togs inte med i beräkningarna. 

• Det finns ett samband mellan C/N-kvot och kvävehalt i barr i de skogliga observationsytorna, 
vilket kan användas för att öka noggrannheten i resultaten. Då detta samband användes blev 
ackumuleringen i södra Sverige lägre än om ett konstant värde för hela Sverige användes. Detta 
leder till ökad noggrannhet i beräkningarna men en nackdel är att tillgången på C/N-data är 
begränsad, vilket gör att beräkningen inte kan göras på alla ytor. 

• GROT-uttag och stubbskörd innebär att förråden av baskatjoner och P, som utgör viktiga 
näringsämnen, minskar snabbt, speciellt i granskog. Vid stamuttag är minskningen inte alls lika 
snabb, och för K och P är balansen omkring 0 i hela landet. 

• GROT-uttag och stubbskörd innebär en kvävelättnad i sydvästra Sverige där kvävebelastningen 
är hög, medan det i stora delar av övriga Sverige innebär ökad kvävebrist. 

• Skillnaden i förlust mellan GROT-uttag och stubbskörd är betydligt mindre än skillnaden mellan 
stam-uttag och GROT-uttag, men beräkningarna, som är den första ansatsen vad gäller budget-
beräkningar som inkluderar stubbskörd, visar på att förlusterna vid stubbskörd är betydande och 
att det är viktigt att utveckla dessa beräkningar. 

• En känslighetsanalys visar att osäkerheten i halter har avsevärd betydelse för resultaten av 
budgetberäkningar för framför allt Ca och N, men även K i granskog. För övriga ämnen samt i 
tallskog har osäkerheterna mindre betydelse. För N innebär det att det är osäkert om GROT-
uttag ger ackumulering eller förluster. För Ca och K innebär det att storleken på förlusterna är 
osäker. Arbetet med att minska haltosäkerheterna framför allt för Ca, N och K bör fortsätta. 

• En jämförelse mellan överskottsaciditeten och de utbytbara förråden i rotzonen indikerade en 
snabb-måttlig utarmning (1-3 omloppstider) i större delen av Götaland, delar av Svealand samt 
norrlandskusten vid GROT-uttag i granskog. Vid stamuttag är området med snabb-måttlig 
utarmningstakt avsevärt mindre. Även i tallskog finns stora områden med snabb utarmningstakt. 
Områden med snabb-måttlig utarmningstakt är de som är mest aktuella för askåterföring. I 
kombination med baskatjonbalansberäkningarna kan askbehov kartläggas och lämplig ask-
sammansättning preciseras. Den beståndinformation, t. ex. bonitet, som finns på Riksskogs-
taxeringens ytor ökar möjligheterna att använda resultaten på regional och lokal nivå. 
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Bilaga 1. 

Olika sätt att beräkna kvävets försurande effekt vid beräkning av "överskottsaciditet" (ekv. 5.) 
Dessa scenarier har tagits fram av IVL i arbetet med miljömålet "Bara natiurlig försurning" åt 
Naturvårdsverket. 
 
Kväve-scenario 1) Kvävebidrag till försurning (min) 
I kväve-scenario 1 antas att immobiliseringen i marken har en hög och långsiktig kapacitet och att 
risken för ökad utlakning av nitrat är liten. Kvävets bidrag till försurning beräknas som den lilla 
mängd som varken tas upp av träden eller immobiliseras i marken, utan nitrifieras och utlakas som 
nitrat. I praktiken innebär det att kvävedepositions- och kväveupptagsposterna stryks i överskotts-
aciditetsformeln, och ersätts av en liten pluspost, dagens uppmätta kväveutlakning. 
 
Kväve-scenario 2) Kvävebidrag till försurning (medel) 
I kväve-scenario 2 antas att förmågan till immobilisering är begränsad och att risken för utlakning 
ökar med ökad kväveupplagring. Beräkningen har utförts enligt följande: 

 Upplagring N < 2 kg per ha och år: Ingen ökad utlakning utöver den i kveävescenario 1. 

 Upplagring N 2-10 kg per ha och år: 50 % av upplagringen nitrifieras och utlakas (och 
bidrar till försurning). 

 Upplagring N > 10 kg per ha och år: högst 5 kg N immobiliseras per ha och år, resterande 
del nitrifieras och utlakas och bidrar till försurning.  

 
Kväve-scenario 3) Kvävebidrag till försurning (max) 
I kväve-scenario 3 antas att den långsiktiga förmågan till immobilisering är noll. Allt kvävenedfall 
som inte tas upp och senare skördas blir förr eller senare försurande. Detta scenario motsvarar till 
fullo den ursprungliga överskottsaciditetsformeln. 

I denna studie användes kväve-scenario 2, som antogs vara det mest realistiska på lång sikt. 
 
 
 


