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Sammanfattning 

Den här studien har som syfte att beräkna bruttobelastningen av kväve från skogsmark till 
Östersjön och Västerhavet vid olika skogsbruksåtgärder. Även om kvävebidraget från 
skogsmark generellt sett är lågt om man ser till bidraget per hektar så blir det totala bidraget 
betydande eftersom Sveriges areal utgörs till mer än hälften av skogsmark.  

I den här studien tillämpas scenarier för framtida skogsbruk med avseende på gödsling, 
avverkning och dikesrensning för att beräkna bruttobelastningen till Östersjön och 
Västerhavet. Typvärden för kväveutlakningen från mark vid de olika skogsbruksåtgärderna 
togs fram från litteratur och mätningar. Kväveutlakningen skalades sedan upp till del-
avrinningsområden och därefter till hela regionen: södra Östersjöns, norra Östersjöns samt 
Västerhavets vattendistrikt med hjälp av geografiska databaser (avrinningsmängd och 
markanvändning). Även en schablonberäkning på nettoutlakningen av kväve till havet gjordes.  

Studien visade att flera skogsbruksåtgärder riskerar att påtagligt öka bruttobelastningen av 
kväve. Detta gäller framförallt gödsling och så kallad behovsanpassad gödsling (BAG). En 
maximal gödsling enligt dagens rekommendationer skulle innebära en ökad bruttokväve-
utlakning på 8 %. BAG-gödsling kan bidra ytterligare till kväveutlakningen. BAG-gödsling på 5 
% av Sveriges produktiva skogsmark (i kombination med maximal gödsling enligt dagens 
gödslingsrekommendationer) beräknas öka bruttokvävebelastningen från skogsmark med 60 
%, vilket innebär en potentiellt ökad risk för övergödning av havsmiljön.  

Det finns också skogsbruksåtgärder med potential att minska kväveutlakningen, som GROT--
uttag, kvarlämnande av skärm på hyggen och kontinuitetsskogbruk (hyggesfritt skogsbruk). 
Om skärm lämnas vid alla avverkningar skulle bruttoutlakningen minska med 18 %, och 
plockhuggning skulle minska bruttobelastningen ytterligare (med 35 %). Även GROT-uttag 
leder till minskad bruttobelastning (men endast i områden med hög kvävestatus), även om 
minskningen är marginell.   
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Sammanfattning 
 
Den här studien har som syfte att beräkna bruttobelastningen av kväve från skogsmark till 
Östersjön och Västerhavet vid olika skogsbruksåtgärder. Bruttobelastningen av kväve är 
belastningen innan retention (denitrifikation och upptag i vegetation i mark, vattendrag och 
sjöar), och nettobelastningen är det som verkligen når haven efter retention.  
 
Kväveutlakning från marken bidrar till övergödningen av havsmiljön. Även om kväve-
bidraget från skogsmark generellt sett är lågt om man ser till bidraget per hektar så blir det 
totala bidraget betydande eftersom Sveriges areal utgörs till mer än hälften av skogsmark. 
Skog i områden med låg kvävebelastning har i allmänhet mycket låga kväveförluster i 
avrinnande vatten, men utlakningen av kväve kan påverkas av olika skogsskötselåtgärder 
som t.ex. avverkning, gödsling, dikesrensning mm. Skogsbrukets påverkan har uppskattats 
utgöra endast 3-4 % av nettobelastningen av kväve till Sveriges kuster, men en ökad 
intensitet av skogsbruket i framtiden kan göra att den totala belastningen på haven ökar.   
 
I den här studien tillämpas scenarier för framtida skogsbruk med avseende på gödsling, 
avverkning och dikesrensning för att beräkna bruttobelastningen till Östersjön och 
Västerhavet. Typvärden för kväveutlakningen från mark vid de olika skogsbruksåtgärderna 
togs fram från litteratur och mätningar. Kväveutlakningen skalades sedan upp till del-
avrinningsområden och därefter till hela regionen: södra Östersjöns, norra Östersjöns samt 
Västerhavets vattendistrikt med hjälp av geografiska databaser (avrinningsmängd och 
markanvändning). Även en schablonberäkning på nettoutlakningen av kväve till havet 
gjordes.  
 
Den här studien har visat att dagens bruttoutlakning från skogsmark med dagens skogsbruk 
och nedfall är tre gånger så hög som en hypotetisk bakgrundsutlakning, räknad som om 
Sveriges skogar varken tagit emot en förhöjd kvävedeposition eller utsatts för 
skogsbruksåtgärder som ökar kväveutlakningen. Skogsbruket ger en ökning av det 
oorganiska kvävet i avrinningen, framförallt nitrat. I Bakgrundsscenariet utgjordes 91 % av 
bruttoutlakningen av organiskt kväve jämfört med 22 % som ett genomsnitt för de olika 
skogsbruksscenarierna. 
 
Studien visade att flera skogsbruksåtgärder riskerar att påtagligt öka bruttobelastningen av 
kväve. Detta gäller framförallt gödsling och så kallad behovsanpassad gödsling (BAG). En 
maximal gödsling enligt dagens rekommendationer skulle innebära en ökad bruttokväve-
utlakning på 8 %. Dock håller gödslingsrekommendationerna på att ses över för tillfället, 
vilket kan resultera i en ökning eller minskning av denna uppskattning. BAG-gödsling kan 
bidra ytterligare till kväveutlakningen. BAG-gödsling på 5 % av Sveriges produktiva 
skogsmark (i kombination med maximal gödsling enligt dagens gödslingsrekommendationer) 
beräknas öka bruttokvävebelastningen från skogsmark med 60 %, vilket innebär en 
potentiellt ökad risk för övergödning av havsmiljön. Typvärdena på kväveutlakningen vid 
BAG bygger dock på ett fåtal studier, och spridningen på kväveutlakningen i dessa studier är 
mycket hög (0,27 – 90 kg N/ha/år). Vidare studier av orsakerna till den höga utlakningen 
vid BAG-gödsling i vissa områden bör genomföras för att identifiera åtgärder som kan vidtas 
för att säkerställa att utlakningen inte blir så förhöjd om BAG blir tillåtet och ökar i 
omfattning.  



Kväveutlakning från skogsmark vid olika skogsbruksåtgärder   IVL rapport B2056 
 

5 
 

 
Dikesrensning visade sig endast ha en marginell påverkan på bruttoutlakningen (ökning 
<0,2 %), framförallt beroende på att endast en liten andel av skogsrealen antas dikesrensas 
varje år, men även eftersom de typvärden som tillämpats i den här studien kan ha under-
skattat kväveutlakningen vid dikesrensning. Typvärdena är hämtade från studier från i 
huvudsak Finland och norra Sverige där marken i regel har en betydligt lägre kvävestatus än i 
södra Sverige. Studier indikerar att utlakningen vid dikesrensning är högre från marker med 
högre kvävestatus, och fler och mer representativa dikesrensningsstudier i södra Sverige 
skulle minska osäkerheten i beräkningen.    
 
Det finns också skogsbruksåtgärder med potential att minska kväveutlakningen, som 
GROT-uttag, kvarlämnande av skärm på hyggen och kontinuitetsskogbruk (hyggesfritt 
skogsbruk). Om skärm lämnas vid alla avverkningar skulle bruttoutlakningen minska med 18 
%, och plockhuggning skulle minska bruttobelastningen ytterligare (med 35 %). Även 
GROT-uttag leder till minskad bruttobelastning (men endast i områden med hög 
kvävestatus), även om minskningen är marginell. I den här studien beaktades endast effekten 
av GROT-uttag i Skåne och Halland (där kvävestatusen i marken är hög). Ett ökat GROT-
uttag från 5 % av hyggena till 12 % resulterade i 0,2 % lägre kväveutlakning totalt sett för 
hela regionen. På lokal nivå (i Skåne och Halland) blir dock effekten högre. Ett ökat 
biomassauttag i form av stubbskörd, skulle troligtvis resultera i ökad kväveutlakning. I den 
här studien har effekten av stubbuttag inte beaktats då alltför få studier av effekter på 
kväveutlakning av stubbskörd genomförts.    
 
I tolkningen av resultatet är det även viktigt att beakta retentionskapaciteten i avrinnings-
områdena. En schablonartad beräkning av nettoutlakningen till Östersjön och Västerhavet 
gjordes, vilket visade att skogsbrukets bidrag till nettoutlakningen var ca 6 %. Detta är en 
högre procentsats jämfört med andra uppskalningsstudier som redovisat 2-3 %. Skillnaden 
beror på att den här studien har tillämpat högre typhalter samt en större hyggesareal.  
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1. Bakgrund och syfte 

Övergödning av akvatiska ekosystem förekommer både i havsmiljön och i sötvatten. I 
Sverige har övergödningen av havsmiljön i Östersjön och på västkusten uppmärksammats 
mycket, på grund av episoder med kraftiga algblomningar (Naturvårdsverket, 2008b). Över-
gödningsproblematiken finns representerad i Sveriges Miljömål ”Ingen övergödning”: 
Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ inverkan på människors hälsa, 
förutsättningar för biologisk mångfald eller möjligheterna till allsidig användning av mark och vatten 
(riksdagens definition av miljökvalitetsmålet). 

Jordbruket dominerar kväveutlakningen från diffusa källor till Östersjön och Västerhavet. 
Kvävebidraget från skogsmark är generellt sett lågt om man ser till bidraget per hektar, 
eftersom kväveutlakningen från växande skog vanligen är lågt. Sveriges areal utgörs dock till 
mer än hälften av skogsmark, vilket gör att skogsmarkens uppskattade bidrag till netto-
belastningen av kväve till Sveriges kuster trots allt blir hög, ca 30 % av nettobelastningen 
beräknat för tidsperioden 1985-2004, eller ungefär lika stor som bidraget från jordbruket 
(Naturvårdsverket, 2008a). I södra Sverige står dock jordbruket för merparten av bidraget till 
Östersjön och Västerhavet (ca 49 %) och skogsmarken för ca 15 %. Eftersom kvävebidraget 
från skogsmark till omgivande vattendrag och hav kan vara betydande, är det viktigt att 
kvantifiera kvävemängden av olika kvävefraktioner, den geografiska variationen och 
förklaringar till denna variation. Variationen kan förklaras av avrinningsområdenas naturliga 
egenskaper, men kan också bero på klimat och antropogena faktorer, såsom deposition och 
skogsbruk. 
 
Skogsbrukets påverkan har bedömts som relativt liten i förhållande till påverkan från jord-
bruket (Skogsstyrelsen, 2007a), och har uppskattats utgöra endast 2 - 3 % av netto-
belastningen av kväve till Sveriges kuster (Naturvårdsverket, 2008a; Futter m.fl., 2010). En 
ökad intensitet av skogsbruket i framtiden kan dock göra att skogsbrukets andel av den totala 
belastningen på haven ökar. 
 
Skog i områden med låg kvävebelastning har i allmänhet mycket låga kväveförluster i av-
rinnande vatten. Det mesta av kvävet i avrinnande vatten från lågbelastade skogar föreligger 
som organiskt bundet kväve, medan ammonium- (NH4

+) och nitrathalterna (NO3
-) oftast är 

nära nog noll. I grunden har skogen en motverkande effekt på övergödning av ytvatten, 
eftersom skogen tar upp merparten av det oorganiska kvävet som faller ner över den. Men 
om skogen har utsatts för ett högt kvävenedfall under en längre tid kan ekosystemet vara 
mättat på kväve så att det börjar läcka framför allt nitrat till ytvattnet. Under 1900-talet steg 
kväveutsläppen och därmed kvävedepositionen till skogarna i den industrialiserade delen av 
världen och kväve lagrades upp i skogsekosystemen. På 1970-talet insåg man att halterna av 
oorganiskt kväve i skogsvattnen under vissa omständigheter kan bli höga (Tamm m.fl., 
1974). Till en början var det risken för försämrad dricksvattenkvalitet som oroade. Senare 
sågs även övergödning av vattendrag och hav med tillhörande syrefattiga bottnar, 
algblomningar och artförändringar som problem. 
 
  



Kväveutlakning från skogsmark vid olika skogsbruksåtgärder   IVL rapport B2056 
 

8 
 

Skogsekosystem under kväveupplagring finns i olika stadier av kvävemättnad. I de mest 
kvävebegränsade ekosystemen tas normalt allt oorganiskt kväve upp av vegetation och 
mikroorganismer och halterna oorganiskt kväve i avrinningen är under 0,1 mg/l. Ekosystem 
som ligger närmare kvävemättnad läcker oorganiskt kväve ut med halter på ett par mg N/l, 
vid vissa skogsbruksingrepp eller under vissa årstider. I de mest kvävemättade ekosystemen 
läcker oorganiskt kväve kontinuerligt ut i avrinningen, med halter på flera mg N/l. Halterna 
av organiskt kväve i avrinningen påverkas däremot lite av upplagringen eller av 
skogsbruksåtgärder såsom avverkning och gödsling, utan ligger vanligen under 0,6 mg N/l 
(Gundersen m.fl., 2006). Medelhalten av organiskt kväve i markvattnet ligger i Sverige på 
runt 0,2 mg N/l, enligt nya mätningar från 46 av Krondroppsnätets lokaler (Pihl Karlsson 
m.fl., 2011; www.krondroppsnatet.ivl.se). I sydvästra Sverige, där depositionen är högst, men 
även i övriga södra Sverige förekommer områden som läcker oorganiskt kväve till 
markvattnet vissa årstider även utan ingrepp, samt områden som konstant läcker oorganiskt 
kväve (Akselsson m.fl., 2009, Pihl Karlsson m.fl., 2011). Även i skogar med förhöjt läckage 
av nitrat utgör skogen sannolikt en kvävesänka jämfört med hur mycket den får ta emot via 
depositionen. Torrdepositionen till skogar är också betydligt högre jämfört med andra 
markanvändningsslag som exempelvis åkermark, eftersom träden filtrerar luften mer 
effektivt (Karlsson m.fl., 2011). 
 
Även om de svenska skogarna i stora delar av landet oftast är kvävebegänsade ekosystem 
med låg kväveutlakning, kan utlakningen av kväve påverkas av olika skogsskötselåtgärder, 
som t.ex. röjning, gallring, slutavverkning, gödsling, dikesrensning, markberedning och ris-
täkt. Skogsbruksåtgärder kan störa kväveprocesserna i marken på flera olika sätt, exempelvis 
genom minskat upptag av vegetationen eller ökad mineralisering, vilket kan leda till en ökad 
ackumulering av kväve i marken, kväveutlakning och ökad nitrifikation (Hornung m.fl., 
1988; Wiklander m.fl., 1991; Gundersen m.fl., 2006). Olika åtgärder inom skogsbruket kan 
påverka kväveutlakningen på olika sätt (Skogsstyrelsen, 2007a): 
 

1. markens kväveomsättning ändras (t.ex. vid slutavverkning där träden inte längre 
tar upp kväve, dikesrensning & markberedning) 

2. avrinningen ökar eller minskar (t.ex. vid slutavverkning & dikesrensning) 
3. vattnets flödesvägar ändras (t.ex. vid slutavverkning, dikesrensning & 

markberedning) 
4. kväve tillförs eller bortförs (t.ex. vid gödsling, behovsanpassad gödsling och 

skörd) 
 
Skogsbruket kan påverka övergödningen i båda riktningarna. Avverkning leder till en tillfällig 
förhöjning i kväveutlakningen, men om man vid avverkningen tar ut näringsrik GROT 
(grenar och toppar) i skogsmarker med hög kvävestatus kan det på lång sikt innebära en 
kvävelättnad som motverkar risken för förhöjd kväveutlakning (de Jong m.fl., 2012).  
 
Gödsling av skogsmark startade i större skala på 1960-talet. Under slutet av 1970-talet, då det 
fanns farhågor att virket inom snar framtid inte skulle räcka till svensk industri, var 
gödslingen som vanligast. Under 1990- och tidigt 2000-tal nådde skogsgödslingen en minimi-
nivå för att sedan åter öka i takt med klimatdebatt och ökad efterfrågan på biobränsle 
(Skogsstyrelsen, 2010), se Figur 1. Fram till 2007 ökade gödslingsarealen i Sverige med fyra 
gånger under en femårsperiod (Skogsstyrelsen, 2007a) och det är troligt att omfattningen 
kommer att fortsätta öka. Dessutom kan så kallad behovsanpassad gödsling (BAG), komma 
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att bli aktuellt för att öka tillväxten ytterligare. BAG innebär behovsanpassad, optimerad 
näringstillförsel och gödsling med korta intervall under ungskogsfasen (Nordin m.fl., 2009a 
och b). I Skogliga konsekvensanalyser, SKA-VB 08 (Skogsstyrelsen, 2008) finns två scenarier 
med fokus på ökad produktion av biomassa, där gödslingen föreslås öka till 200 000 ha 
årligen, vilket skulle kunna innebära att drygt 40 % av Sveriges skogsmark blev gödslad 
(beroende på hur stor andel av gödslingen som utförs på redan gödslade bestånd). 

 
Figur 1. Årlig areal gödslad skog sedan skogsgödslingen startade år 1963 och fram till idag. Data från Skogsstatistisk årsbok. 

Dikesrensning är ytterligare en skogsbruksåtgärd som kan komma att öka i framtiden för att 
öka skogens tillväxt. Totalt har cirka 1,5 miljoner hektar skogsmark berörts av dikning vilket 
motsvarar 15 % av de skogliga våtmarkerna (Hånell, 1989) eller ca 5 % av Sveriges totala 
areal skogsmark. Miljöaspekterna av dikesrensning uppmärksammades under slutet av 80-
talet, vilket ledde till minskad dikning och dikesrensning i Sverige (Lundin, 1994; 
Skogsstyrelsen, 2010). Många av de diken som finns i skogslandskapet är idag kraftigt efter-
satta. För att dikena inte ska förlora sin avvattnade förmåga måste underhåll ske kontinuer-
ligt. I en undersökning bland Södras skogsägare visade det sig att 34 % av dikena fungerade, 
43 % var i behov av rensning och att 7 % ej borde rensas av naturvårdsskäl (Elm, 2008). 
Dikesrensning pekades ut både i Skogsutredningen 2004 (SOU 2005:39) och i 
Skogspropositionen 2007 (2007/08:108) som framtida produktionshöjande faktor i 
skogsbruket.  
 
På vattnets väg från rotzonen till haven kan kväveretention (naturliga biogeokemiska 
processer) reducera kväve från vattenfasen. Bruttobelastningen av kväve är belastningen 
innan retention, och nettobelastningen är det som verkligen når haven efter retention. 
Tidigare har en uppskattning av hur mycket kväveutlakningen från skogsmark kan bidra till 
bruttobelastningen i Östersjön och Västerhavet gjorts med modellering på avrinnings-
områdesnivå (Akselsson m.fl. 2009). Resultaten visade att ökade nitrathalter i markvattnet 
påverkar bruttobelastningen påtagligt, vilket innebär en potentiellt ökad risk för övergödning 
av sjöar och hav. Beräkningen baserades på olika scenarier för nitratkvävehalter i markvatten 
från växande skog, baserat på mätningar av markvattenkemi inom miljöövervakningsnätet 
Krondroppsnätet i Sverige, och inkluderade även nitratutlakning vid slutavverkning. Studien 
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inkluderade dock inte effekten av andra skogsbruksåtgärder, såsom gödsling och dikes-
rensning, vilket kan komma att öka bruttobelastningen ytterligare. 

1.1 Syfte 

Syftet med studien var att beräkna bruttobelastningen av kväve från skogsmark till Östersjön 
och Västerhavet vid olika skogsbruksåtgärder och jämföra belastningen med bidraget från 
övrig markanvändning.  
 
Beräkningarna avser främst bruttobelastningen som ger ett mått på den potentiella kväve-
utlakningen, men en schablonartad beräkning av nettobelastningen har också gjorts.  

2. Metod 
I ett första steg togs scenarier för framtida skogsbruk fram med olika typvärden för kväve-
koncentrationer i markvatten i bestånd med olika skogsbruksåtgärder. Typvärdena togs från 
litteratur och från mätningar inom Krondroppsnätet. Från typhalter och avrinning 
beräknades läckaget av kväve. 
 
Det andra steget var att med hjälp av en GIS-baserad modell beräkna bruttobelastningen av 
kväve från skogsmark och intensivskogsbruksmark med BAG-gödsling vid de olika 
skogsbruksscenarierna och belastningen på Östersjön och Västerhavet (Figur 2). Med hjälp 
av geografiska databaser för Östersjöns och Västerhavets avvattningsområden 
(avrinningsmängd och markanvändning i delavrinningsområdena) från SMED (Svenska 
Miljöemissionsdata, www.smed.se) samt data på kvävekoncentrationer i markvatten från 
litteratur och andra studier, skalas kväveutlakningen vid olika skogsbruksåtgärder (olika typer 
av avverkning, gödsling, behovsanpassad gödsling samt dikesrensning) upp till 
delavrinningsområden, och därefter till hela södra Östersjöns, norra Östersjöns och 
Västerhavets vattendistrikt. Modellberäkningen görs på samma avrinningsområden som 
används inom forskningsprojektet CLEO (Climate Change and Environmental Objectives, 
www.cleoresearch.se). Beräkningen baseras på metoden som användes i Akselsson m.fl. 
(2009) och bygger på samma grundidé och GIS-plattform som inom SMED.  

http://www.cleoresearch.se/
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Figur 2. Sveriges vattendistrikt. De skuggade 
vattendistrikten, som dränerar till Egentliga 
Östersjön, Öresund och Västerhavet, ingår i denna 
studie. 

  

Beräkningar av bruttobelastningen gjordes för vattendistrikten Södra Östersjön, Norra 
Östersjön och Västerhavet (Figur 2), vilket i stora drag motsvarar avvattningsområdena till 
Egentliga Östersjön, Öresund, Kattegatt och Skagerrak. Ett GIS-skikt med 5284 del-
avrinningsområden inom Norra och Södra Östersjöns samt Västerhavets vattendistrikt, 
ursprungligen från SMHI men anpassat av SMED, utgjorde basen för beräkningarna. Det 
finns ett stort antal avrinningsområden på öar i Sverige, men dessa utgör bara en halv 
procent av den totala arean av samtliga avrinningsområden. Avrinningsområden på mindre 
öar togs av beräkningstekniska skäl inte med. SMED-databaser utnyttjades för data på 
avrinning, markanvändning, bruttobelastning från annan markanvändning än skog, m.m. 
Databaserna kopplades även ihop med varandra samt med data på ståndortsindexfördelning 
på länsnivå (Skogsstyrelsen, 2010) för att kunna göra beräkningar för de scenarier som 
inbegriper ståndortsindex. Bruttobelastning från skog beräknades med hjälp av typhalter 
(koncentrationer i markvatten) för olika kväveformer. Typhalterna för kväveutlakning vid 
olika skogsbruksåtgärder (slutavverkning, GROT-uttag, gödsling, dikesrensning mm.) 
baseras på en litteraturstudie över experimentella studier, samt data från bland annat 
Krondroppsnätet (www.krondroppsnatet.ivl.se).  
 
Realistiska skogsbruksscenarier för de olika skogsbruksåtgärderna (omfattning, d.v.s. hur 
många hektar som berörs) har tagits fram i samverkan med forskningsprojektet CLEO 
(www.cleoresearch.se). Scenarierna beskrivs med bästa möjliga upplösning (exempelvis på 
läns- eller kommunnivå) och beaktar, om möjligt, geografiska skillnader inom landet. 
Exempelvis så tillämpas skogsgödsling med olika intensitet (olika stor gödselgiva) i olika 
delar av landet baserat på Skogsstyrelsens kvävegödslingsrekommendationer (Skogsstyrelsen, 
2007b), se kapitel 3.3.  
 
I beräkningarna får varje delavrinningsområdes produktiva skogsmark lika stor andel av varje 
markanvändning (ogödslad, gödslad, dikesrensad skog osv) som det län (eller del av län) det 
ingår i, där respektive typhalt tillämpas. Typhalten multipliceras med arean och med av-
rinningen, så att bruttoutlakningen av nitrat, ammonium och organiskt kväve per mark-
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användning beräknas. Slutligen summeras bruttoutlakningen från varje delavrinningsområde 
i varje vattendistrikt, så att total bruttoutlakning för vattendistrikten fås. 
 
För att få en uppskattning av nettobelastning används retentionsfaktorer från SMED, som 
där används för jordbruksmark och som finns för varje PLC5-område, som omfattar ett par 
delavrinningsområden (Figur 3). Medel av retentionsfaktorn är 0,44. Anledningen till att vi 
använder retentionsfaktorerna för jordbruksmark istället för dem för skogsmark, är att 
SMED räknar med typhalter i mark för jordbruksmark, men i små vattendrag för all annan 
markanvändning. Dock är retentionen i jordbruksmark antagligen lägre än i skogsmark, 
eftersom skogsmark oftast har mer orörd och mer bevuxen utströmningszon. Retentionen 
från små vattendrag till hav är lägre än den från mark, via små vattendrag, till hav, eftersom 
en del kväve tas upp i marken i utströmningsområdet. För att räkna ut en uppskattning av 
nettoretentionen multiplicerar vi bruttoutlakningen i varje delavrinningsområde med ett 
minus retentionsfaktorn i det PLC5-område som delavrinningsområdet ligger inom och 
summerar för hela regionen. Slutligen jämfördes skogens bidrag med bidraget från övrig 
markanvändning, med hjälp av data från SMED. 
 

 
 
Figur 3. Retentionsfaktor från SMED för retention från jordbruksmark (www.smed.se). 
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3. Typvärden för kväveutlakning vid olika 
skogsbruksåtgärder 
 
Typvärdena i studien baseras både på en litteraturstudie av experimentella studier och på 
inventeringar, samt från data bland annat från Krondroppsnätet.   

3.1 Växande skog 

Koncentrationen av oorganiskt kväve i markvattnet från växande, orörd skog i områden med 
låg kvävedeposition är mycket låg, under 0,01 mg N/l, med undantag för skogar med stor 
andel kvävefixerande arter (Gundersen 2006). I Sverige är halterna oorganiskt kväve i 
avrinningen från växande, orörd skog vanligen kring 0,01-0,02 mg N/l, vilket indikerar att 
skogsekosystemet kan ta hand om allt det tillförda kvävet. För 18 % av 6000 
markvattenmätningar från ytor med växande skog inom Krondroppsnätet är dock halterna 
av ammonium eller nitrat förhöjda. Den naturliga utlakningen av kväve från växande skog 
utgörs dock på de flesta platser framförallt av organiskt kväve, med halter i markvattnet 
kring 0,2-0,4 mg N/l, oberoende av både deposition och skogsbruksåtgärder (Löfgren & 
Westling, 2002; Gundersen, 2006; Pihl Karlsson m.fl., 2011).  Förhöjda koncentrationer av 
nitrat i markvattnet förekommer mest i sydvästra Sverige, vilket kan vara ett tecken på att 
skogsmarken i södra Sverige är nära kvävemättnad (Akselsson m.fl., 2010). Förhöjda värden 
är vanliga på andra platser i Europa och beror på en nettoupplagring av kväve i skogsmarken 
på grund av en hög kvävedeposition under lång tid (Gundersen m.fl., 2006).    

Halten nitratkväve i markvatten kan variera kraftigt mellan olika platser beroende på faktorer 
såsom kvävebelastning, klimat, markegenskaper, undervegetation, skogsskador och andra 
beståndsegenskaper och hydrologiska förhållanden (Gundersen m.fl., 1998). Många studier 
har gjorts för att försöka knyta risken för förhöjd kväveutlakning till olika beståndsegen-
skaper, och skogsområdets storlek, tidigare markanvändning, jordart, nedfall, hydrologi, 
jordmån samt C/N-kvoten i humuslagret är några av de parametrar som har lyfts fram 
(Callesen m.fl., 1999; Gundersen m.fl., 2006; Rothwell m.fl., 2008).  
 

Typvärden för växande skog  

Typvärdena för växande skog baseras på koncentrationer i markvattnet från ytor med 
växande skog inom Krondroppsnätet (Tabell 1). För nitrat- och ammoniumkväve har 
länsvisa typvärden tagits fram genom att medelvärden för alla mätningar inom länet 
beräknades, utom för Dalarnas, Uppsala, Gävleborg och Gotlands län, där det fanns för få 
mätningar. Typvärden för nitrat och ammonium för Dalarnas län beräknades utifrån alla 
mätningar i Dalarnas och Jämtlands län, för Uppsala och Gävleborgs län utifrån alla 
mätningar i Uppsala, Gävleborg och Västmanlands län och typvärden för Gotlands län (där 
det inte finns en enda mätning inom Krondroppslänet) sattes till samma som typvärdena för 
Kalmar län, eftersom kvävehalterna i sjöar inom Riksinventeringarna låg på någorlunda 
samma nivå på Gotland och i Kalmar län, dock var de något högre på Gotland. Halterna av 
organiskt kväve i markvattnet har bara mätts inom Krondroppsnätet under ett år 
(opublicerade data från 2011), så där finns inte tillräckligt med data för länsvisa typhalter. 
Istället användes medianen av alla mätningar, 0,21 mg/l som typhalt för alla län. Median 
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istället för medel användes eftersom en stor del av mätningarna (40 %) låg under 
rapporteringsgränsen. 

Tabell 1. Typhalter för koncentrationer av olika kväveformer i markvattnet i växande skog, mg/l. 

län   NO3-N NH4-N orgN 
X Gävleborgs 0,015 0,040 0,21 
Z Jämtlands 0,0038 0,035 0,21 
V Dalarnas 0,0037 0,034 0,21 
S Värmlands 0,016 0,023 0,21 
T Örebro 0,011 0,028 0,21 
U Västmanlands 0,015 0,044 0,21 
C Uppsala 0,015 0,040 0,21 
A Stockholms 0,18 0,21 0,21 
D Södermanlands 0,029 0,15 0,21 
E Östergötlands 0,075 0,076 0,21 
O Västra Götalands 0,12 0,049 0,21 
F Jönköpings 0,064 0,072 0,21 
G Kronobergs 0,15 0,050 0,21 
H Kalmar 0,50 0,068 0,21 
I Gotlands 0,50 0,068 0,21 
N Hallands 0,65 0,11 0,21 
K Blekinge 0,088 0,027 0,21 
M Skåne 0,94 0,13 0,21 
 

Typvärden för bakgrundsbelastning - växande skog i ej kvävebelastade 
områden  

Som typvärden för bakgrundsutlakningen av kväve från skog sattes 0,01 mg N/l för nitrat 
och ammonium och 0,21 mg N/l för organiskt bundet kväve.   

3.2 Avverkning 

Kalavverkning påverkar retentionen av oorganiskt kväve i marken, vilket resulterar i ökad 
nitratutlakning i avrinningsvattnet under en tidsperiod på 3-6 år i södra Sverige, och upp till 
15 år i norra Sverige (Wiklander m.fl., 1991; Rosén m.fl., 1996; Akselsson m.fl., 2004). Mark-
förhållandena på kalhyggen är varmare och fuktigare jämfört med vanlig skogsmark, efter-
som transpirationen minskar och solexponeringen ökar då träden avverkats. Fuktiga och 
varma markförhållanden är gynnsamt för nedbrytningen av organiskt material, vilket resul-
terar i nitrifikation och förhöjd kväveutlakning (Wiklander m.fl. 1991; Rosén m.fl. 1996; 
Ahtiainen & Huttunen, 1999). Vidare minskar växtlighetens upptag av kväve radikalt. Vid 
avverkning ökar avrinningen, eftersom stor del av vegetationen är borta och med den en stor 
del av evapotranspirationen. Ändrade hydrologiska förhållanden (en högre grundvattennivå 
och större avrinning) kan öka nitratutlakningen ytterligare. I Futter m.fl., (2010) gjordes en 
litteraturstudie av sju studier från åren 1958 – 2009. I dessa ökade avrinningen efter 
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avverkning med 51-274 mm/år med ett medel på 184 mm/år ökning under de första åren 
efter avverkning (som jämförelse är avrinningen bara 150 mm/år i sydöstra Sverige). 
 
Kväveutlakning från skogmark domineras av organiskt kväve, men det är bara utlakning av 
den oorganiska andelen kväve (framförallt nitrat) som anses öka vid avverkning. Effekten på 
ammoniumkväve är mycket liten. Lepistö m.fl. (1995) noterade att temperatur kan vara en 
förklarande variabel vid ammoniumutlakning, eftersom en hög produktivitet och snabbare 
omsättning av kväve resulterar i mer tillgängligt kväve för utlakning från marken. Lepistö 
m.fl., (1995) noterade en ökning i utlakningen av orgN efter avverkning, men relaterade 
denna ökning till ökad avrinning, alltså ingen korrelation med koncentrationerna.   
 
Förhöjningen i kväveutlakning från hyggen har visat sig vara större i områden med hög 
kvävestatus i marken och studier har visat på ett tydligt samband mellan export av NO3-N 
och kvävedepostion (oorgN) (Lepistö m.fl. 1995; Akselsson m.fl., 2004), eftersom minerali-
seringen av kväve ökar vid ökad kvävetillgång. Studier har även visat på ett samband med 
både temperatur och bördighet/bonitet, vilket gör det svårt att urskilja effekten av de olika 
variablerna (Lepistö m.fl., 1995). Regionala variationer av NO3-N korrelerar med temperatur, 
och högre temperaturer i söder korrelerar i sin tur med bördighet och en högre kväve-
deposition.   

Kväveutlakningen från hyggen är också beroende av fältvegetationens etablering och tillväxt 
efter avverkningen. Förhöjda nitrathalter i markvattnet noteras normalt sett ett år efter för-
yngringsavverkningen och når sitt maximum efter två till tre år. Därefter minskar utlak-
ningen i takt med att ny vegetation etablerar sig (Örlander m.fl., 1996; Nilsson & Örlander, 
1999). 

I tidigare studier har den organiska kväveutlakningen från hygge i södra Sverige beräknats 
genom att multiplicera avrinningen med en kvävehalt på 0,4 mg per liter (Akselsson & 
Westling, 2005). Den oorganiska delen beräknades med en funktion som är baserad på en 
empirisk korrelation mellan kvävedepositionen och kvävekoncentrationen i markvattnet från 
hyggen: 0,39 x Ndep – 3,04, där andelen antogs vara 0,95 mg per liter som lägst (Akselsson 
m.fl., 2004; Akselsson & Westling, 2005). En högre deposition resulterar således i en högre 
utlakning. 

I en studie av sju avverkade områden (Futter m.fl., 2010) kunde den maximala halten nitrat i 
markvattnet efter avverkning och den totala mängden utlakad nitrat uppskattas utifrån 
bonitet med linjära samband med R2 på 0,60 respektive 0,47. För totala utlakningen ur 
markvattnet var formeln: 

NO3-N = -11:81 + 10:2*SQC,  R2 = 0,47     (ekv 1) 

där SQC står för bonitet (site quality index), i enheten kubikmeter skog per hektar per år. 
och kväveutlakningen räknas i kg N/ha.  

De två metoderna – utlakning som funktion av deposition och utlakning som funktion av 
bonitet – testades för fyra avverkade Krondroppsytor, där kvävehalten i markvattnet hade 
mätts ett par gånger årligen under flera års tid efter avverkning (Tabell 2). Ingen av 
metoderna stämmer för två av ytorna, som utifrån uppmätta halter verkar haft en mycket 
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hög utlakning. Uppenbart finns andra faktorer som styr, men även kombinationen av bonitet 
och deposition – en yta som Timrilt som både får hög deposition och har hög bonitet får 
förmodligen mycket högre utlakning än en som har bara antingen hög deposition eller hög 
bonitet. På samma sätt får en yta som Finnbo, som både har låg bonitet och får låg 
deposition lägre utlakning än om den hade haft hög bonitet eller fått hög deposition.  

Tabell 2. Uppskattad kväveutlakning med tre olika metoder för fyra avverkade Krondroppsytor. 

 

Typvärden vid avverkning  

Nitratutlakningen de fem första åren räknades ut från formeln ovan (ekv 1), utifrån medel-
boniteten i länet (vilket är detsamma som att räkna ut den för varje yta med olika bonitet och 
sedan ta medel, eftersom formeln är linjär), delat på fem. Efter fem år återgår nitrathalten till 
typvärdet för växande skog. Typhalterna för ammoniumkväve och organiskt bundet kväve är 
desamma som för växande skog. Avrinningen ökas dock med 184 mm/år i fem år, vilket 
ökar utlakningen även av ammonium och organiskt kväve.   

3.2.1 Skärmställning 

Kvarlämnandet av så kallade skärmträd (fröträd för naturlig föryngring) på hyggen kan 
begränsa den förhöjda kväveutlakningen i föryngringsfasen kraftigt. Näringsläckaget minskar 
eftersom man lämnar kvar träd med ett aktivt rotsystem som tar upp kväve, och dessutom 
bidrar skuggan från trädkronorna till att sänka mineraliseringshalten. Markvattenkemiska 
mätningar på 50 cm djup på tre lokaler i södra och mellersta Sverige (Lönsboda i Skåne, Asa 
i Småland och Siljansfors i Dalarna) visade att kvävehalten i markvattnet minskade vid 
skärmställning (Akselsson m.fl. 2007). I Lönsboda, den sydligaste lokalen med högst 
kvävebelastning, var ökningen i kväveutlakning högst efter avverkning. Som högst uppgick 
den oorganiska kvävehalten i markvattnet till 4 mg/l, jämfört med halten vid skärmställning 
som uppgick till 0,25 mg/l. I studien gjordes även en surveystudie med tio ytpar med skärm-
ställning och kala hyggen i sydvästra Sverige (Halland och Småland). Resultaten visade att 
halterna av oorganiskt kväve i markvattnet på hyggen var högre i områden med hög 
kvävedeposition, men denna trend gick inte att fastställa för ytorna med skärm. Vidare 
indikerade studien att en skärmtäthet på ca 200 träd per hektar helt förhindrar en förhöjning 
av kvävehalten i markvattnet, även i områden med högt kvävenedfall. I medeltalet var 
nitratutlakningen på hyggen tre gånger så hög som nitratutlakningen på hyggen med skärm. 
  

uppskattad utlakning efter avverkning (kg/ha)
uppmätt halt * 
avrinning

Akselsson m.fl. 
(2004)

Futter m.fl. 
(2010)

Alandsryd 19  10-15 16
Kallgårdsmåla 47  5-10 16
Finnbo 1 <5 7
Timrilt 47 >20 23
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Typvärden vid skärmställning  

Typhalten av nitrat från hygge med skärm sattes till 50 % av den vid vanlig avverkning, 
eftersom en genomsnittlig skärmställning ofta är glesare än de som studerades i Akselsson 
(m.fl., 2007). Även ökningen av avrinning efter avverkning sattes till hälften av ökningen vid 
kalavverkning, till 90 mm/år.  

3.2.2 Hyggesfritt skogsbruk med plockhuggning 

Forskning om kontinuitetsskogsbruk har bedrivits åtminstone sedan 1920-talet (Rodhouse 
och Wilson, 2006). Det är en vanlig skogsbruksform i vissa länder och den blir vanligare, 
exempelvis i Storbritannien (Reynolds, 2004). Beroende på vilka träd som tas ut och hur 
beståndet planeras kan man uppnå hög kontinuerlig tillväxt. Eftersom marken inte är utan 
träd slipper man helt ifrån förhöjd utlakning på grund av avverkning – som en ännu tätare 
skärm. I områden med hög belastning anses kontinuitetsskogsbruk kunna bidra till lägre 
kväveutlakning än växande likåldrig skog. Detta beror delvis på att kontinuitetsskogar, i de 
högbelastade områden som hittills har satsat på dem, ofta innehåller mer lövträd än 
planteringar och lövträd tar emot lägre torrdeposition och får mindre läckage än barrträd och 
delvis beror det på att kontinuitetsskogen alltid innehåller unga träd med stort kvävebehov 
och högt kväveupptag (Gundersen, 2006; Reynolds, 2004). Dock kan kvävedepositionen bli 
högre än i likåldrig skog med samma trädslag, eftersom kontinuitetsskogen har en högre 
”skrovlighet” och därmed bidrar till en ökad turbulens över skogen (Reynolds, 2004), på 
samma sätt som skogsbryn får en större kvävedeposition än skogen mitt inne i ett likartat 
bestånd. Beroende på om kontinuitetsskogen är skapad ur ett utglesat likåldrigt bestånd eller 
har varit olikåldrig skog under de nuvarande trädens livstid är skogen mer eller mindre 
stormkänslig än ett likåldrigt bestånd – ett utglesat bestånd är mer stormkänsligt, medan träd 
som växt oskyddat tål vind bättre. Stormskadade skogar är en ganska stor källa till 
nitratutlakning från växande skog (Davies m.fl., 2008; Hellsten m.fl., 2010b). 

Typvärden vid kontinuitetsskogsbruk med plockhuggning  

Samma typvärden som för växande skog för nitrat, ammonium och organiskt kväve, se 
Tabell 1. Det finns ingen särskild halt för avverkad mark eftersom det inte finns någon 
särskild avverkad mark. 

3.2.3 GROT-uttag 
 
GROT-uttag innebär att inte bara stammarna plockas bort vid avverkningen, utan även 
GRenar Och Toppar, så kallat GROT. Effekten på kväveutlakningen av helträdsuttag är 
mycket olika för olika bestånd. Beroende bland annat på hur snabbt växtligheten etablerar 
sig på kalhygget kan bortförsel av grenar och toppar leda till ökad eller minskad 
kväveutlakning jämfört med avverkning utan helträdsuttag (Gundersen m.fl., 2006). På lång 
sikt borde helträdsuttag leda till mindre kväve i avrinning eftersom uppåt fyra gånger mer 
kväve förs bort med skörden än om grenar och toppar lämnas kvar i området. Metoden 
finns därför med bland förslag på hur man kan minska kväveutlakningen från växande skog 
på kvävemättade marker (Gundersen m.fl., 2006). Det finns dock inga kvantitativa 
uppskattningar för den effekten.  
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I Tabell 3 sammanställs resultaten från experimentella studier på GROT-försök och dess 
inverkan på kväveutlakningen. Idag saknas experimentellt baserad kunskap om de riktigt 
långsiktiga effekterna av GROT-uttag. Inga experimentella studier finns som är längre än 30 
år, samtidigt som effekterna bör bedömas under hela omloppstiden. De experimentella 
studierna om GROT-uttag som finns tillgängliga har visat på en begränsad påverkan på 
kväveutlakningen om den utförs enligt Skogsstyrelsens rekommendationer. I områden med 
hög kvävebelastning kan uttaget innebära en viss kvävelättnad, men det finns även 
experiment som visat på motsatt effekt, vilket troligtvis är kopplat till GROT-uttagets 
påverkan på markvegetationens etablering, och tillgången på andra näringsämnen. Jämfört 
med den totala utlakningen efter avverkningen är effekten av GROT-uttag liten (Gundersen 
m.fl. 2006).  
 
Uttag av GROT kan påverka kväveprocesserna i marken eftersom grenar och toppar som 
lämnas kvar på hygget kan påverka kväveomsättningen på olika sätt. Kvarlämnade GROT--
högar kan påverka vegetationsutvecklingen, mikroklimatet och bidra till både mineralisering 
och immobilisering av kväve. Även om kvarlämnade avverkningsrester utgör en kvävekälla 
(snabb mineralisering från kväverika barr), kan de även bidra till att öka immobiliseringen av 
kväve (t.ex. mikrobiell fastläggning av kväve på kvävefattiga vedsubstrat), och kan således 
samtidigt agera som en kvävesänka (Vitousek & Matson, 1984; Palviainen m.fl., 2004). 
Dessutom bidrar GROT-uttag till att ny växtlighet snabbare etablerar sig på hygget (Fahey 
m.fl., 1991), vilket kan minska varaktigheten på nitratutlakningen (Stevens & Hornung, 
1990). Effekten av GROT-uttag jämfört med stamvedsuttag under hyggesfasen bestäms 
således av en mängd olika faktorer, såsom mängden GROT som lämnas kvar, 
näringshalterna i GROT:et, hur avverkningsresterna sprids på hygget samt metod för 
GROT-uttaget.  
 
Det är därför inte självklart om GROT-uttag leder till minskad, oförändrad, eller ökad 
kväveutlakning från hyggen. I Energimyndighetens syntes om konsekvenserna av ett ökat 
uttag av skogsbränsle lyfter man fram variationer i försöksbetingelser som en möjlig orsak till 
att det inte framkommit någon tydlig generell effekt av GROT-uttag på nitrathalter (de Jong 
m.fl., 2012). Dessutom motsvarar inte de äldre svenska försöken förhållandena i dagens 
skogsbruk. 
  
Stevens m.fl. (1995) noterade att oorganiskt kväve i markvatten till och med minskade efter 
GROT-uttag jämfört med före avverkningen, men detta berör en yta som redan läckte stora 
mängder kväve, och GROT-uttaget medförde att vegetationen etablerade sig snabbt på ytan. 
Vid enbart stamvedsuttag på samma yta ökade utlakningen marginellt i L horisonten och 
minskade något i O horisonten. Staaf och Olsson (1994) visade att kvävekoncentrationen i 
markvattnet minskade vid GROT-uttag jämfört med stamuttag på en granyta i Halland. 
Inledningsvis ledde GROT-uttaget till lägre koncentrationer av NH4

+ och NO3
- i 

markvattnet jämfört med stamvedsuttag, men efter 5 år kunde inga skillnader i näringshalter 
längre noteras. Devine m.fl. (2012) visade att GROT-uttag bidrog till en halvering av 
kväveutlakningen jämfört med stamvedsuttag vid två ytor i Washington, USA. Ring m.fl. 
(2001) noterade en minskning av nitrat i markvattnet vid GROT-uttag jämfört med 
stamvedsuttag. Minskningen var ca 30 %, som ett genomsnitt av markvattenmätningarna 
under en 5-årsperiod efter avverkningen (därefter var nitrathalterna åter låga). Nitrattoppen 
inträffade 3 år efter avverkning och var ca 13 mg/l vid stamvedsuttag, jämfört med ca 12 
mg/l vid GROT-uttag. Westling m.fl. (2004) noterade ingen tydlig inverkan av GROT-uttag 
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på halterna av nitratkväve vid två försöksytor i södra Sverige (Halland och Småland). I 
Tönnersjöheden (Halland) fanns en tendens till snabbare avklingning av nitratutlakningen 
vid GROT-uttag, med omvänt förhållande i Asa (Småland). Högbom m.fl. (2008) 
undersökte effekten på markvattenkemi av att lämna kvar en varierande mängd (1, 2, 4 eller 
8 ggr normal rismängd) och varaktighet av hyggesrester. Försöket gjordes vid Asa (Småland) 
och Turbo (Uppland). I Turbo noterades förhöjda nitrathalter framförallt vid 2 och 4 gånger 
normala mängder av GROT. Wall (2008) noterade att GROT-uttag minskade utlakningen av 
oorganiskt kväve till ungefär hälften, i ett granbestånd i centrala Finland, under mätperioden 
(4 år) efter avverkning. Vidare har studier visat att GROT-uttag kan bidra till att ny 
växtlighet snabbare etablerar sig på hygget, vilket kan minska varaktigheten och således även 
den totala utlakningen av nitrat från hyggen (Stevens & Hornung, 1990; Fahey m.fl., 1991). 
Laurén m.fl. (2008) visade med en modelleringsstudie att GROT-uttag inte minskade 
kväveexporten till ytvattnet under en 5-årsperiod efter avverkning. Modelleringsstudien 
gjordes i ett område med låg kvävedeposition, medan till exempel Staaf och Olsson (1994) 
genomförde sin studie i ett område med hög kvävedeposition (ca 20 kg ha-1 år-1). Det är 
således troligt att kväveprocesser skiljer sig åt i låg- respektive högdepositionsområden.  

Typvärde vid GROT-uttag 

Det finns endast ett fåtal studier på effekten av GROT-uttag på kväveutlakningen, vilket gör 
det svårt att sammanställa typvärden för GROT-uttag. Resultaten från studierna indikerar att 
GROT-uttag kan ha en påverkan på kväveutlakningen vid avverkning, åtminstone i områden 
med hög kvävestatus/kvävedeposition, även om undantag finns. Vi har valt att beakta 
GROT-uttagets effekter på utlakningen i de områden i södra Sverige där kvävebelastningen 
är hög. Storleksordningen på den minskade utlakningen är dock mycket svårbedömd 
eftersom det finns få, begränsade studier på området. Här har vi valt att uppskatta den 
minskade kväveutlakningen till hälften av utlakningen vid stamvedsuttag (eftersom några av 
studierna indikerar att minskningen är ungefär i denna storleksordning i högbelastande 
områden) i Halland och Skåne, som är de län där kvävedepositionen har varit hög under en 
lång tidsperiod vilket har resulterat i en hög kvävestatus i marken. Detta är en mycket grov 
uppskattning, vilket bör beaktas i tolkningen av resultatet. 
 
Typvärde: 50 % av utlakningekoefficienten för nitrat vid stamvedsuttag i Skåne och 
Hallands län.  
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Tabell 3. Sammanställning av experimentella studier på GROT-försök och dess inverkan på kväveutlakningen. 
Studie Område ∆NH4-N (mg/l) ∆NO3-N OorgN Kommentar 
Harr & 
Fredriksen 
(1988) 

Mt. Hood 
National Forest, 
Oregon, US. 

 Stam: > 6 ggr. Konc. var fortsatt höga 10 år 
efter uttaget. 
GROT: 4 ggr. Ökningen hade i huvudsak 
försvunnit efter 7 år. 

 Mätning I vattendrag. 
 

Emmet m.fl. 
(1991) 

Granyta i norra 
Wales 
(Storbritannien) 

 Minskning: 90 % jämfört med stamvedsuttag.   Markvattenmätningar under 15 månader efter 
avverkning vid yta med hög kvävestatus. Även 
organiskt kväve mättes, men påverkades inte. 

Staaf & Olsson 
(1994) 

Tönnersjöheden 
(Halland) 

Maxvärden:  
stam: 3,25 mg/l 
GROT: 0,5 mg/l 
GROT+stubb: 2,5 mg/l 

Maxvärden: 
stam: 15 mg/l 
GROT: 2 mg/l 
GROT+stubb: 9,5 mg/l 

 Markvattenmätningar 5 år efter avverkning vid 
olika biomassauttag (stam-, GROT- och 
stubbuttag). 

Stevens m.fl. 
(1995) 
 

Beddgelert Forest 
(North Wales, UK) 

Andel NH4 av det 
oorganiska kvävet: 
L: 20 - 50 %  
C: 0 %  

Andel NO3 av det oorganiska kvävet: 
L: 50 – 80 % 
C: 100 % 

Stam:  
L: +8 % 
O: -13 % 
GROT:  
L: -82 % 
O: -54 % 

Markvattenmätningar i O- L- och C-horisonten. 
2 år före uttag jämförs med 5 år efter. GROT-
uttaget gav lägre och kortare puls än 
stamvedsuttag.  

Titus m.fl. 
(1998) 

Björkbestånd i 
Newfoundland 
(Kanada) 

 Minskning: ca 56 % 
Stam: 9 kg/ha  
GROT: 4 kg/ha 

 Genomsnittliga värden för kväveutlakningen 
under mätperioden (3 år efter avverkning). 

Ring m.fl. 
(2001) 

Mangskog 
(Värmland) 

 Minskning ca 30 % vid GROT- jämfört med 
stamvedsuttag (genomsnitt för mätningarna 
5 år efter avverkning).. 

 GROT-uttag vid olika gödslingsintervall. 
Markvatten mättes 5 år efter avverkningen. 

Westling m.fl. 
(2004) 

Tönnersjöheden 
(Halland) och  Asa 
(Småland) 

 Ingen tydlig inverkan av GROT-uttag jämfört 
med stamvedsuttag på halterna av 
nitratkväve (både ökning och minskning). 

 Markvattenmätningar i upp till 11 år efter 
avverkningen.  

Laurén m.fl. 
(2008) 

Kangasvaara i 
östra Finland 

 Ingen minskning av kväveutlakningen vid 
GROT- och stubbuttag jämfört med 
stamvedsuttag. 

 Modelleringsstudie med GROT- och stubbuttag 
för att simulera kvävetransporten från ett 
hygge till ytvatten 5 år efter avverkning. 

Wall (2008) Granbestånd i 
centrala Finland 

Minskning: ca 46 % 
vid GROT- jämfört 
med stamveduttag 

Minskning: ca 63 % vid GROT- jämfört med 
stamveduttag 

 4 år efter sluttavverkning. 

Devine m.fl. 
(2012) 

2 tallbestånd i 
västra 
Washington (USA) 

Stam (L): 5,3 
GROT (L): 7,7 
Stam (H): 6,1 
GROT (H): 5,1 

Stam (L): 26,4 
GROT (L): 16,4 
Stam (H): 238,6 
GROT (H): 82,7 

 Kväveutlakning mättes i en lågproduktiv (L) och 
en högproduktiv (H) yta under 3-6 resp. 3-8 år 
efter avverkning. Även organiskt kväve mättes, 
men förändrades bara marginellt. 
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3.2.4 Stubbskörd 
Stubbskörd förändrar kvävecykeln i marken. Det finns dock enbart ett fåtal försök där 
effekter av uttag av stubbar på kvävehalter i markvatten och avrinnande vatten har studerats. 
 
Staaf & Olsson (1994) noterade att ammonium (NH4

+) ökade under det första året efter 
stubbuttag i en granskog i Halland (Tönnersjöheden). Även nitrat (NO3

-) koncentrationerna 
var höga och pH i marken föll, vilket indikerar ökad nitrifikation, nitratutlakning och mark-
försurning som en effekt av stubbuttaget. Dessutom påverkades markvegetationen så att 
återväxten efter stubbuttaget var långsammare, vilket påverkar kväveupptaget på hygget. 
Förhöjda nitrathalter noterades under 3-5 år efter avverkningen i markfläckar efter uttag av 
granstubbar jämfört med ostörda ytor utan GROT, vilket indikerar att stubbuttag bidrar till 
en förhöjning av kväveutlakningen. Effekterna var störst i anslutning till behandlingen, och 
efter 5 år hade markvattnets NH4

+ och NO3
- återgått till nivåerna före stubbuttaget. 

 
Laurén m.fl. (2008) har tillämpat en hydrologisk modell för att förutsäga hur stubbskörd kan 
påverka N-cykeln på skogsytan och omgivande vattendrag. Modellresultatet indikerade att 
kvävutlakningen vid stubbuttaget (i kombination med GROT-uttag) var något högre jämfört 
med stamvedsuttag, och något lägre jämfört med GROT-uttag. Slutsatsen blev att GROT- 
och stubbuttag inte nämnvärt minskar kväveexporten till ytvatten under en 5 årsperiod efter 
avverkning, som en följd av minskad mikrobisk immobilisering av N. En ”sänka” för N efter 
avverkning är immobilisering av markmikrober och markvegetation (Fahey m.fl., 1991; 
Laurén m.fl., 2005). Modellen tillämpades dock i ett område i Finland med låg kvävestatus, 
och det är möjligt att resultatet hade blivit annorlunda i ett område med högre kvävestatus. 
 
För närvarande pågår ett försök i Norunda där nitrathalter i ytligt grundvatten mäts efter 
uttag av stubbar (Lindroth m.fl., 2010), men resultaten från detta försök finns ännu inte 
tillgängliga. 

Typvärdet vid stubbskörd 

Det finns ännu färre försök tillgängliga på stubbskörd än för GROT-uttag när det gäller 
effekten på kväveutlakning, vilket gör att det är svårare att dra några generella slutsatser. 
Eftersom underlaget är så bristfälligt finner vi det svårt att sammanställa ett typvärde för 
kväveutlakning vid stubbuttag, och föreslår att stubbskördens effekter på kväveutlakningen 
bör utredas vidare. För närvarande pågår studier om effekten av stubbuttag på kväve-
utlakningen och vi föreslår att resultaten från dessa studier inväntas som bas för bedömning 
av stubbskördens effekter på kväveutlakningen. 
 
Typvärde: Inget typvärde redovisas pga. för få studier. 
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3.3 Gödsling 
Dagens gödslingsrekommendationer delar upp Sverige i fyra regioner, där skogen i sydvästra 
Sverige inte ska gödslas alls, medan skog i sydöstra Sverige får gödslas med 150 kg 
ammoniumnitrat per hektar och omloppstid (vid GROT-uttag för gran), 300 kg i mellersta 
Sverige och 450 kg i norra Sverige., se Figur 4 (Skogsstyrelsen, 2007c). Nya rekommenda-
tioner håller dock på att utarbetas och kommer troligtvis att vara klara under 2012 eller 2013. 
Gödsling kan påverka kväveutlakningen både som direkteffekt vid gödsling och i form av 
ökad utlakning i föryngringsfasen.  
 

Figur 4. Områdesindelning för begränsning av 
skogsgödsling (Skogsstyrelsen, 2007c).  

 

3.3.1 Direkteffekter 

Kvävegödsling av skog kan initialt resultera i ökade koncentrationer av oorganiskt kväve i 
mark- och bäckvatten (Nohrstedt och Westling, 1995, Ring m.fl. 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 laka 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. 
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3.3.2 Ökad utlakning i föryngringsfasen 

Gödslade skogsbestånd löper större risk att utlaka kväve i hyggesfasen eftersom kväve-
förrådet i marken har byggts upp (Högbom & Jacobson, 2002). Ring m.fl., (2001) kunde 
dock inte se någon ökad kväveutlakning i hyggesfasen till följd av gödsling med 5 olika 
gödslingsdoser, vid ett avverkat gödslingsförsök i Värmland (Manskog). Zetterberg m.fl. 
(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 gödslings-
försök visade på förhöjda markvattenhalter (under rotzonen) under hyggesfasen, men för-
höjningen 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 gödslingsförsök (i Hagfors i Värmland, Nissafors i Småland samt Åsele 
i Västerbotten), som, till skillnad från tidigare försök, har gödslats med realistiska givor och 
medel samt uppfyller de så kallade baskraven på gödslingsvärda bestånd (Ring m.fl., 2010). 
Bestånden slutavverkades vintern 2005/06 och mätningarna påbörjades i juni 2006. 
Resultaten är ännu ej publicerade (Ring, E. Skogforsk, personlig kommunikation).  

Typvärde vid gödsling 

Baserat på ovanstående studier (i kapitel 3.3.1) antog Hellsten m.fl. (2010a) att 5 % av kväve-
dosen lakas ut under ett år, d.v.s. vid en normalgiva på 150 kg/ha antas 7,5 kg oorganiskt 
kväve per hektar lakas ut under hela omloppstiden. I den här studien gör vi samma 
antagande. 

I likhet med Zetterberg m.fl. (2006) bedöms utlakningseffekten under föryngringsfasen vara 
svår att uppskatta med tillgängliga data och därför inväntas resultaten från de pågående för-
söken från Ring, E. (Skogforsk) innan den ökade utlakningen i föryngringsfasen integreras i 
modellen. 

3.3.3 BAG, Behovsanpassad gödsling 
 
BAG, eller behovsanpassad gödsling, innebär återkommande gödsling, vart eller vartannat år 
under perioden fram till beståndet sluter sig och ett par gånger därefter. Beståndet gödslas 
med både kväve och andra näringsämnen och mängderna bestäms efter trädens bedömda 
näringsbehov utifrån analyser av exempelvis barr. Ett fåtal försök med återkommande, årlig 
gödsling har skett i Sverige sedan slutet av 1980-talet, men försök där man har försökt 
utveckla praktiska tillämpningar av BAG har skett först under senare år, i ca elva försök. Vid 
dessa har man gödslat vart, vartannat eller vart tredje år (Bergh m.fl. 2008; Nordin m.fl., 
2009a). Vid gödsling vartannat år blev tillväxtökningen inte mycket mindre än vid gödsling 
varje år, medan gödsling vart tredje år gav lägre tillväxt (Bergh m.fl. 2008). Gödsling 
vartannat år verkar därför vara det mest ekonomiskt gångbara alternativet. Typvärdena för 
växande BAG-behandlad skog i den här rapporten är baserade på de nio försök vi har hittat 
beskrivna, där gödsling har skett vartannat år och nitrathalter i markvatten har mätts. 
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Spridningen på kväveutlakningen i dessa försök är mycket stor, med medel av utlakningen 
från försöksområdena på som lägst 0,27 kg N/ha/år och som högst över 90 kg N/ha/år. 
Fler försök skulle minska osäkerheterna för typvärdena som tillämpats i den här studien. 
Genom att öka kunskapen om effekter av behovsanpassad gödsling kan man också hitta 
optimal dos och gödslingsintervall för att förhindra kraftigt förhöjd kväveutlakning, vilket 
framkom i några av studierna. Energimyndighetens syntes om ökat biomassauttag från 
skogen lyfter fram vikten av att öka kunskapen om interaktionen mellan kol och kväve i 
marken och hur det påverkas under olika förhållanden för att förstå risken för kväve-
utlakning vid behovsanpassad gödsling (de Jong m.fl., 2012). Fortsatt forskning på mikro-
biella processer samt förbättrad processbeskrivning i dynamiska modeller är viktigt för att 
öka denna kunskap.  
 
Dessutom saknas kunskap om kväveutlakningen i äldre bestånd och efter avverkning av 
bestånd som gödslats med behovsanpassad gödsling. Det finns ett par gödslingsförsök, 
Stråsan och Billingsjön som har gödslats med olika, höga, doser, som har avverkats och 
nitratutlakningen mätts (Ring, 1995; Berdén m.fl., 1997; Nordin m.fl., 2009a). Vid dessa 
försök, vid de kvävegivor som verkar vara aktuella för BAG, lakades ca 10 kg N/ha/år ut. 
Dock låg båda försöken i områden med låg kvävebelastning från deposition och där också 
kväveutlakningen efter avverkning brukar vara låg och fördröjd. Om depositionen av kväve 
under beståndets livslängd, som också verkar gödslande, skulle läggas till gödseldosen, skulle 
nitratutlakningen enligt kurvan hamna på 20-25 kg N/ha/år.  

Typvärden vid behovsanpassad gödsling, växande skog 

För ammoniumkväve och organiskt kväve används samma typhalter som för växande 
ogödslad skog. Medelvärdet för nitratutlakningen vid de nio försök som finns beskrivna i 
Nordin m.fl. (2009a) är 16,7 kg N/ha/år, vilket används som typvärde för nitratutlakning för 
all mark med växande BAG-gödslad skog i den här rapporten.  

Typvärden vid behovsanpassad gödsling, avverkad mark 

För avverkad mark används samma typhalter som för växande skog, eftersom det inte finns 
data från avverkad BAG-skog och eftersom uppskattningen utifrån annan gödslad mark 
(Nordin m.fl., 2009a) är i samma storleksordning. Eftersom BAG-skogen växer mycket 
fortare än ogödslad eller konventionellt gödslad skog avverkas den oftare. 

3.4 Dikesrensning 
 
Vid dikning ökar mineraliseringen av torvmaterialet, och således frigörs näringsämnen som 
kväve och fosfor. Kväveutlakningen vid dikning påverkas av en mängd olika faktorer, bland 
annat av vilken typ av skogsmark det rör sig om, vilket gör att utlakningen varierar i tid och 
rum. Generellt sett är kväveutlakningen liten från näringsfattiga marker jämfört med mer 
näringsrika marker. Förhöjningen av kväve och fosfor är störst i det dikade områdets 
omedelbara närhet, och minskar utmed vattensystemet genom retention, biologiska 
processer och utspädning.  
 
Tabell 4 visar en sammanställning av dikesrensningsstudier (även dikningsstudier ingår och 
är gråmarkerade i tabellen) och hur dessa har påverkat kväveutlakningen av ammonium-, 
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nitrat- och organiskt kväve vid dikesrensning. Baserat på sammanställningen är det svårt att 
dra några generella slutsatser på dikesrensningens effekt på utlakningen av organiskt kväve, 
eftersom studierna indikerar att dikesrensning har lett till antingen oförändrade, minskande 
eller ökade halter av organiskt kväve. De renodlade dikesrensningsstudierna visade dock på 
oförändrade eller en svag minskning av kväveutlakningen vid dikesrensning. För 
ammoniumkväve visar studierna på en ökning efter dikesrensningen (endast dikningsstudien 
Lundin & Bergqvist (1990) visar en minskning). Denna ökning är i många fall omfattande, 
och flera gånger högre än de ursprungliga värdena. Ökningen beror troligtvis på en ökad 
syresättning, vilket ökar mineraliseringen av markens organiska material och således även 
produktionen av NH4

+ (Lepistö m.fl., 1995). Nitratutlakningen har ökat, eller varit 
oförändrad i samtliga studier som redovisas i Tabell 4. I vissa fall rör det sig om en svag 
ökning. Åström m.fl. (2002) förklarar den marginella ökningen med att avrinningsområden 
fortarande kan kvarhålla en stor del av nitratnedfallet, och dessutom är kvoten TOC/TON i 
skogsmarken och vattendragen hög. 
 
Joensuu m.fl. (2002) undersökte 40 dikade avrinningsområden i Finland före, och 2-3 år efter 
dikesrensning. Resultaten visade att den totala kvävemängden ökade (>0,1 mg l-1) i nio 
avrinningsområden, minskade (>0,1 mg l-1) i 18 områden och var oförändrade (±0,1 mg l-1) i 
13 områden. Sammantaget minskade den totala kvävehalten, beräknat som ett genomsnitt 
för de 40 avrinningsområdena. Koncentrationen av NH4

+ mer än fördubblades, och 
höjningen var fortfarande uppenbar 3 år efter dikesrensningen. NO3- minskade något och 
även org-N minskade. Johensuu m.fl., (2002) drog slutsatsen att även om ammonium-
halterna ökade, så är det inte troligt att utlakningen av näringsämnen vid dikesrensning 
kommer att orsaka övergödning i ytvattnet. 
 
Den förhöjda utlakningen av kväve efter dikesrensning är troligtvis långvarig. Dock saknas 
långsiktiga försök. I dikesrensningsstudierna i Tabell 4 har mätningarna endast pågått som 
längst 3 år efter dikesrensningen. Ahtiainen & Huttunen (1999) noterade att den förhöjda 
kväveutlakningen började minska 6 år efter dikning. Dock kvarstod förhöjda värden fort-
farande då mätningarna avslutades 12 år efter dikningen. Det är dock svårt att veta om 
effekten av dikesrensning är lika långvarig som vid dikning.  
 
IVL driver för närvarande ett forskningsprojekt om dikesrensning (DiVa) för att öka 
kunskapen om dikesrensningens effekter på vattenekosystem och skogens produktions-
förmåga. Försöken bedrivs på två ytor i Sverige, en i norra Sverige (Fagerheden, 3 mil väster 
om Piteå) och en yta i södra Sverige (Unnaryd, några mil sydväst om Jönköping). Projektet 
slutförs under 2012, men för närvarande finns inga resultat tillgängliga med avseende på 
kväveutlakningen efter dikesrensning.  
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Tabell 4. Förändringar av ammonium-, nitrat- och organiskt-kväve efter dikning (gråmarkerade delar i tabellen) eller dikesrensning i olika områden. 
Studie Område ∆NH4-N ∆NO3-N ∆N-org N-tot Kommentar 
Bergquist m.fl. 
(1984) 

Siksjöbäcken 
(Västerbotten) 

+ 0,06 mg/l 
(+100 %) 

+0,05 mg/l 
(+90 %) 

+0,11 mg/l 
(+20 %) 

+ 0,22  
(+30 %) 

Genomsnittsvärden för en 2-års-
period efter dikning. Mätningarna 
gjordes 200 m nedströms den 
dikade myren. 

Lundin & 
Bergqvist 
(1990) 

Avrinningsområdet 
Torvbråten (strax norr 
om Vänern) 

-0,039 mg/l (T) 
-0,052 mg/l (G) 
(-22 %) 

+0,016 mg/l (T) 
+0,032 mg/l (G) 
(+11 %) 

-0,149 mg/l (T) 
-0,057 mg/l (G) 
(-20 %) 

-0,172 mg/l (T) 
-0,077 mg/l (G) 
(-16 %) 

Mätning efter dikning vid 2 
stationer (T och G) under 1,5 år, där 
G är 1 km nedströms.  

Lepistö m.fl. 
(1995) 

Murtopuro & Koivupuro i 
östra Finland. 

ökning (5-10 ggr) Ingen tydlig effekt Ökning (betydande)  Mätning pågick under en 6-
årsperiod (1983-88) efter dikning 
och jämfördes med tidsperioden 
(1979-82) 

Manninen 
(1998) 

Rökö-Viitalampi 
(sydöstra Finland) 

Ökning (6 ggr) 
före: 0,09 kg/ha 
efter: 0,60 kg/ha 

Ökning (4 ggr) 
före: 0,044 kg/ha 
efter: 0,208 kg/ha 

Minskning (- 14 %) 
före: 1,426 kg/ha 
efter: 1,232 kg/ha 

Ökning (+31 %) 
före: 1,56 kg/ha 
efter: 2,04 kg/ha 

Mätningar pågick 2 år efter dikes-
rensning. (Proverna filtrerades ej 
före analys, vilket kan påverka 
resultatet) 

Ahtiainen, M 
& Huttunen, 
P. (1999) 

Suopuro (centrala 
Finland) 

Ökning (+26 %) 
före: 36,7 μg/l 
efter: 46,2 μg/l 
 

Ökning (+59 %) 
före: 9,7 μg/l 
efter: 15,4 μg/l 
 

Ökning (+48 %) 
före: 343,6 μg/l 
efter: 508,4 μg/l 
 

Ökning (46 %) 
före: 390 μg/l 
efter: 570 μg/l 
 

Dikning med skyddszon. Genom-
snitt för en treårsperiod efter 
dikningen. (Ytterligare tre 3-års-
perioder mättes). 

Prevost m.fl. 
(1999) 

Östra Québec, Kanada OorgN (NH4+NO3): 
ökning 320 % 

OorgN (NH4+NO3): 
ökning 320 % 

  Mätningar 2 år före och 5 år efter 
dikning. Effekten pågick framförallt 
under dikningsperioden och 
följande 2 år. 

Joensuu m.fl. 
(2002) 

40 dikningsrensade 
avrinningsområden i 
Finland 

ökning (> 2 gånger) Ingen tydlig effekt Minskning Ingen tydlig effekt 
(svag minskning) 

Mätningarna gjordes under 3 år 
efter dikesrensningen. 

Åström m.fl. 
(2002) 

Lodis stream (centrala 
Finland, kustnära) 

Liten ökning Ingen signifikant effekt Ingen signifikant 
effekt 

 Effekten av dikesrensning. 
Mätningar 2 år innan jämförs med 2 
år efter. 

Åström m.fl. 
(2004) 

Kytösaarenneva stream 
(Lappajärvi, västra 
Finland) 

11 ggr högre 
(aritmetiskt) 
13 ggr högre 
(flödesviktat) 

2 ggr högre 
(aritmetiskt) 
4 ggr högre 
(flödesviktat) 

-9 % (aritmetiskt) 
-12 % (flödesviktat) 

 Förändring ca 1 år efter 
dikesrensning. 
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Resultatet på dikesrensningsstudierna (Tabell 4) visar att dikesrensningen har påverkat 
utlakningen av kväve, men om man ser till utlakningen av totalkvävet så är det inte 
entydligt i vilket riktning. Många av studierna visar på en ökning av ammoniumhalten och 
nitratkvävet. När det gäller utlakningen av organiskt kväve är resultatet blandat med både 
minskningar och ökningar. Eftersom andelen organiskt kväve är stor kan detta göra att 
utlakningen av totalkväve minskar (trots att både ammoniumkväve och nitrat ökar). Det 
saknas idag kunskap om hur olika beståndsegenskaper påverkar utlakningen av de olika 
kväveformerna. Vissa beståndsegenskaper kan ju bidra till att de oorganiska kväveformerna 
börjar läcka på beskostnad av organiskt kväve, och tvärtom. Exempelvis noterade Åström 
m.fl. (2004) att dikesrensning i områden utan lättvittrat material (näringsfattiga marker) 
karaktäriseras av en förhållandevis låg kväveutlakning. I dessa marker ökade utlakningen av 
NH4

+, men ökningen för NO3
- var obefintlig eller svag, och utlakningen av organiskt N var 

oförändrad eller minskade något. Det är svårt att dra några ytterligare generella slutsatser 
om sambandet mellan de olika kväveformerna ur de fåtal studier som finns. Många av 
studierna som redovisas här härstammar dessutom från områden i Finland som generellt 
sett är betydligt näringsfattigare än det aktuella området i den här studien. Således vore det 
värdefullt med resultat från studier i, för den här studien,  mer representativa områden i 
södra Sverige (exempelvis från det pågående DiVa-projektet). Åström m.fl. (2004) noterade 
exempelvis att kväveutlakningen från näringsrika marker generellt är högre vid dikning än 
från näringsfattiga marker. Således har vi valt att anta att dikesrensning i södra Sverige leder 
till ökad utlakning av kväve.  
 

Typvärden vid dikesrensning  

Baserat på resultaten från de fåtal studier som finns att tillgå har vi valt att anta de typ-
värden för kväveutlakningen vid dikesrensning som redovisas i Tabell 5. Dessa typvärden 
är förenliga med stora osäkerheter.   

Tabell 5. Typvärden: Dikesrensning 

Parameter Förändring Kommentar 
NH4 
 

tredubbling För ammoniumkväve visar studierna på en ökning efter dikes-
rensningen (med undantag av en studie). Denna ökning är i 
många fall omfattande, och flera gånger högre än de 
ursprungliga värdena. 

NO3 ökning med 50 % Nitratutlakningen minskade inte i någon av dikesrensnings-
studierna. Istället var de oförändrade, eller ökade, i vissa fall 
kraftigt (> 4 ggr).  

N-org oförändrat Baserat på tillgängliga studier är dikesrensningens påverkan på 
utlakningen av organiskt kväve svårbedömt, eftersom 
dikesstudier har lett till oförändrade, minskande eller ökade 
halter av organiskt kväve. De renodlade dikesrensningsstudierna 
visade dock på oförändrad effekt, eller en liten minskning. 
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Enligt en mindre inventering gjord 2007 (Elm, 2008) har 43 % av dikena i södra Sverige ett 
behov av rensning. Dikningen skedde framför allt under mitten av 1980-talet 
(Skogsstatistsik årsbok 2011), det vill säga 30 år innan Elms inventering, som fann ett stort 
och eftersatt behov av rensning. Vi antar därför att diken behöver rensas vart 20e år. Det 
finns inte många undersökningar av hur länge effekten på utlakningen sitter i. Eftersom de 
undersökningar som finns har sett en effekt i tre år väljer vi i den här undersökningen att 
låta typhalterna vara i tre år, innan återgång till typhalten för växande skog.  

3.5 Andra skogsbruksåtgärder 
 
Askåterföring leder till en initial pH-höjning som kan leda till förhöjd kväveutlakning. I 
försök med kalkning och askning av skogsmark till åtta hela avrinningsområden i Halland 
med obehandlade referenser fanns dock ingen sådan effekt (Kronnäs, 2012). de Jong m.fl. 
(2012) konstaterar att det vanligtvis inte finns någon effekt av askåterföring på kväve-
utlakning med de asksorter och doser som rekommenderas. Vid spridning på färska hyggen 
har dock förhöjda nitratkvävehalter i markvattnet uppmätts under första året.   
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4. Scenarier  
 
Typvärdena ovan användes för att beräkna bruttoutlakningen av kväve för olika scenarier 
med avseende på skogsskötsel.  

För gödsling finns fem olika scenarier:  
1) dagens situation (D10),  
2) 200 000 ha gödsling enligt dagens rekommendationer (max),  
3) på 95 % av skogsmarken som i scenariot med maximal gödsling och på 5 % av den 

produktiva skogsmarken BAG-gödsling (B05),  
4) som 3), men med 10 % BAG-gödslat (B10) och  
5) som 3), men med 15 % BAG-gödslat (B15).  

 
För avverkning finns fyra olika scenarier:  
1) dagens situation, kalhyggesbruk med GROT-uttag på vissa hyggen (D),  
2) kalhyggesbruk med ökat GROT-uttag (GROT), 
3) skärm lämnas vid alla avverkningar (S) och 
4) hela Sveriges produktiva skogsmark plockhuggs kontinuerligt så att den produktiva 

skogen alltid befinner sig i hög tillväxt (P). 
 
För dikesrensning finns två olika scenarier:  
1) dagens situation, d.v.s. mycket mark har igenväxande diken (D) eller  
2) ökad dikning, så att all mark som ”bör” dikesrensas är ordentligt dikesrensad (Ö). 
 
Scenarierna kombineras, så att för gödsling som idag (D10) beräknas alla sorters av-
verkning och dagens dikning eller ökad dikning. Enbart för dagens gödslingssituation 
genereras alltså scenarierna D10.D.D; D10.GROT.D; D10.S.D; D10.P.D; D10.D.Ö; 
D10.GROT.Ö; D10.S.Ö; D10.P.Ö. Se Bilaga A för alla kombinationer. Detaljerade resultat 
från alla scenarier kommer inte att presenteras. 
 
Dagens situation med avseende på gödsling innebär att i varje län gödslas varje år lika stor 
andel av den produktiva skogsmarken som gödslades under år 2009 (Skogsstatistisk årsbok 
2010). Under maxscenariet gödslas i Sverige årligen 200 000 ha produktiv skogsmark. 
Dessa fördelas över landet på ett sätt som liknar fördelningen 1976-1978, då nästan 
200 000 ha gödslades årligen, men justerat efter dagens gödslingsrekommendationer, så att 
inget gödslas i de län eller de delar av länen där det idag inte är rekommenderat 
(Skogsstyrelsen 2007c). Gödslad mark räknas som gödslad i fem år. I de scenarier där BAG 
förekommer delas den resterande, ej BAG-gödslade marken upp på ogödslad och gödslad 
mark på samma sätt som i maxscenariet (Tabell 6). 
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Tabell 6. Andel mark som är konventionellt gödslad under de senaste fem åren i olika län eller delar av 
län och olika scenarier. Scenarierna beteckas med samma förkortningar som i listan ovanför. 

 
 
Andelen BAG-gödslad mark i de olika scenarierna där sådan förekommer delades upp 
mellan regioner enligt Nordin m.fl. (2009a), men viktad så att andelen för hela Sverige blev 
5, 10 eller 15 % (Tabell 7). 
 

län andel gödslad skog i scenario
D10 max B05 B10 B15

Gävleborgs län 2.0% 8.6% 8.1% 7.6% 7.0%
Jämtlands län 1.8% 3.1% 3.1% 3.0% 2.9%
Dalarnas län 0.9% 6.5% 6.1% 5.6% 5.2%
Värmlands län 0.9% 5.9% 5.5% 5.2% 4.8%
Örebro län 1.1% 9.0% 8.2% 7.3% 6.5%
Västmanlands län 1.5% 7.6% 6.9% 6.2% 5.5%
Uppsala län 1.7% 6.2% 5.7% 5.1% 4.5%
Stockholms län 1.4% 5.1% 4.6% 4.1% 3.7%
Södermanlands län 0.2% 2.2% 2.0% 1.8% 1.6%
Östergötlands län 0.3% 2.0% 1.9% 1.7% 1.5%
Västra Götalands län - delar av gamla Skaraborgs och Älvsborgs län, gödsling rek. 0.0% 2.7% 2.4% 2.2% 1.9%
Västra Götalands län - delar av gamla Skaraborgs och Älvsborgs län, gödsling ej rek. 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Västra Götalands län - gamla Göteborgs och Bohuslän 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Jönköpings län - gödsling rek. 0.0% 1.7% 1.5% 1.4% 1.2%
Jönköpings län - gödsling ej rek. 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Kronobergs län - gödsling rek. 0.0% 2.5% 2.2% 2.0% 1.8%
Kronobergs län - gödsling ej rek. 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Kalmar län - gödsling rek. 0.1% 1.0% 0.9% 0.8% 0.7%
Kalmar län - gödsling ej rek. 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Gotlands län 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Hallands län 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Blekinge län 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Skåne län 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
hela Västerhavets och Östersjöns område 0.6% 3.8% 3.5% 3.2% 2.9%
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Tabell 7. Andel BAG-mark (växande skog plus hygge). 

 
 
Andel hygge bestäms utifrån medelavverkningsåldern i varje län, vilket i sin tur bygger på 
tillåtna avverkningsåldrar för olika boniteter och delar av landet, medelbonitet i respektive 
län, skalat mot en medelavverkningsålder för hela landet på 100 år för dagens situation 
(från Skogsstatistisk årsbok 2010), 85 år för ej BAG-gödslad skog i övriga scenarier och 70 
år för BAG-skog (från SKA 08: Skogsstyrelsen, 2008) (Tabell 8). Andelen hygge för ej 
BAG-skog respektive BAG-skog räknas sedan ut som arean produktiv skogsmark av 
respektive sort delat med medelavverkningsåldern och multiplicerat med fem, eftersom 
marken räknas som avverkad i fem år. Sedan blir den ny växande skog med typhalt för 
sådan. Andelen hygge blir alltså inte nödvändigtvis samma som den är idag ens för D10-
scenarierna, då dagens hyggesareal inte bara beror på avverkningsåldern, utan också på 
skogsskötselns historia, medan vi här räknar som om samma skogsbruk skulle tillämpas 
under en lång tid och ett jämviktstillstånd skulle uppnås med avseende på mängd planterad, 
gödslad, dikesrensad och avverkad skog varje år.  
 
 
 

län BAG-andel
B05 B10 B15

Gävleborgs län 6.26% 12.52% 18.78%
Jämtlands län 2.34% 4.68% 7.02%
Dalarnas län 6.26% 12.52% 18.78%
Värmlands län 6.26% 12.52% 18.78%
Örebro län 9.13% 18.27% 27.40%
Västmanlands län 9.13% 18.27% 27.40%
Uppsala län 9.13% 18.27% 27.40%
Stockholms län 9.13% 18.27% 27.40%
Södermanlands län 9.13% 18.27% 27.40%
Östergötlands län 9.13% 18.27% 27.40%
Västra Götalands län - delar av gamla Skaraborgs och Älvsborgs län, gödsling rek. 9.13% 18.27% 27.40%
Västra Götalands län - delar av gamla Skaraborgs och Älvsborgs län, gödsling ej rek. 9.13% 18.27% 27.40%
Västra Götalands län - gamla Göteborgs och Bohuslän 5.04% 10.09% 15.13%
Jönköpings län - gödsling rek. 9.13% 18.27% 27.40%
Jönköpings län - gödsling ej rek. 9.13% 18.27% 27.40%
Kronobergs län - gödsling rek. 9.13% 18.27% 27.40%
Kronobergs län - gödsling ej rek. 9.13% 18.27% 27.40%
Kalmar län - gödsling rek. 9.13% 18.27% 27.40%
Kalmar län - gödsling ej rek. 9.13% 18.27% 27.40%
Gotlands län 5.04% 10.09% 15.13%
Hallands län 5.04% 10.09% 15.13%
Blekinge län 5.04% 10.09% 15.13%
Skåne län 5.04% 10.09% 15.13%
hela Västerhavets och Östersjöns område 7.70% 15.40% 23.09%
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Tabell 8. Avverkningsåldrar för olika skogsmarker i olika län. 

 
 
Avverkade arealer för två scenarier samt avverkade arealer för 2010 enligt Skogsstatistisk 
årsbok visas i Tabell 9. För vissa län räknar vi på mer avverkad mark och för vissa mindre 
eftersom vi räknar på långtidsmedelvärden som inte påverkas av andra faktorer såsom 
beståndsålder, beståndshistorik mm.  

län avverkningsålder skog
D10 övr ej BAG BAG

Gävleborgs län 93 79 65
Jämtlands län 117 100 82
Dalarnas län 97 83 68
Värmlands län 90 76 63
Örebro län 86 73 60
Västmanlands län 86 73 60
Uppsala län 86 73 60
Stockholms län 85 72 59
Södermanlands län 85 72 59
Östergötlands län 84 71 59
Västra Götalands län - delar av gamla Skaraborgs och Älvsborgs län, gödsling rek. 84 71 59
Västra Götalands län - delar av gamla Skaraborgs och Älvsborgs län, gödsling ej rek. 84 71 59
Västra Götalands län - gamla Göteborgs och Bohuslän 84 71 59
Jönköpings län - gödsling rek. 83 71 58
Jönköpings län - gödsling ej rek. 83 71 58
Kronobergs län - gödsling rek. 82 69 57
Kronobergs län - gödsling ej rek. 82 69 57
Kalmar län - gödsling rek. 82 70 58
Kalmar län - gödsling ej rek. 82 70 58
Gotlands län 102 87 72
Hallands län 79 67 55
Blekinge län 71 61 50
Skåne län 70 60 49
hela Västerhavets och Östersjöns område 87 74 61
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Tabell 9. Areal avverkad mark per år i två av scenarierna samt år 2010 enligt Skogsstatistisk årsbok.

 

 
För varje gödslingsscenario beräknas varje avverkningsscenarie, d.v.s. kalavverkning, kal-
avverkning med ökat GROT-uttag, avverkning med skärm och kontinuitetsskog. Förutom 
GROT-uttaget är all avverkad mark avverkad på samma sätt i scenarierna, så i kontinuitets-
skogsscenarierna plockhuggs all produktiv skogsmark i hela området, även BAGskog, och i 
skärmscenarierna lämnas skärm vid alla avverkningar. 
 
Andelen GROT-uttag baseras på GROT-uttaget 2005 (Schelin, , 2006) och är 5 % i Skåne 
och Halland. Enligt SKA-08 kan skogsbränsle tas ut från 73 % av den föryngrings-
avverkade arealen då man tar hänsyn till ekologiska och tekniska/ekonomiska restriktioner 
(Skogsstyrelsen, 2008). Detta motsvarar ett ökat GROT-uttag med 150 % jämfört med 
dagens GROT-uttag (Hellsten m.fl., 2007). Således antogs det framtida GROT-uttaget i 
Skåne och Halland ligga på 12 %.  
 
I dikesrensningsscenarierna räknas det med att all dikad mark rensas vart tjugonde år och 
då får förhöjd utlakning av nitrat och ammonium i tre år. Eftersom bara 6 % av den 
produktiva skogsmarken är dikad, och eftersom den bara behöver dikesrensas vart 
tjugonde år och räknas som nydikesrensad i tre år, blir det bara 0,3-0,4 % av skogsmarken 
som räknas som dikesrensad. Dikesrensningsscenarierna tar inte hänsyn till var i Sverige 
dikena finns i verkligheten, utan de räknas som jämnt distribuerade över hela landets 
produktiva skogsmark.  
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5. Resultat 
Bruttokväveutlakningen för hela regionen för de olika skogsbruksscenarierna varierar 
mellan 14 000 ton N (dagens gödsling, kontinuitetsskogsbruk) och 58 000 ton N (15 % 
BAG-skog, kalavverkning, dikesrensning). Se Figur 5 och Tabell 10. 

 
 

 

Figur 5. Sammanlagd bruttoutlakning från skogsmark till Västerhavet och Östersjöns vattendistrikt för scenarierna 
kalavverkning utan skärm, avverkning med skärm och kontinuitetsskog, alla tre gödslade som i dagens situation (D10), 
konventionell gödsling enligt maxscenariet (max) och 5 %, (B05) 10 % (B10) respektive 15 % (B15) BAG-skog med 
konventionell gödsling enligt maxscenariet på resterande delar av skogsmarken. 

Tabell 10. Sammanlagd bruttoutlakning av kväve för olika regioner och scenarier. 

  
 

hela 
regionen

Västerhavets 
vattendistrikt

Södra 
Östersjöns 
vattendistrikt

Norra 
Östersjöns 
vattendistrikt

eg 
Östersjön

Öresund Kattegatt Skagerrak

bakgrund 7918 4884 1734 1301 3017 17 4470 413
D10.D.D 21780 11313 7142 3325 10334 133 10388 925
max.D.D 23534 12098 7682 3754 11296 140 11127 970
B05.D.D 34907 16851 11415 6641 17899 157 15612 1239
B10.D.D 46281 21604 15148 9529 24503 175 20097 1507
B15.D.D 57655 26357 18882 12416 31106 192 24582 1775
D10.S.D 17766 9561 5660 2545 8094 111 8765 796
max.S.D 18811 10036 5938 2837 8661 114 9218 818
B05.S.D 30015 14715 9626 5675 15169 132 13631 1083
B10.S.D 41219 19393 13313 8513 21677 149 18045 1348
B15.S.D 52423 24071 17001 11351 28185 166 22459 1612
D10.P.D 14070 7971 4322 1777 6004 94 7291 680
max.P.D 14462 8165 4364 1933 6202 94 7484 682
B05.P.D 26520 13189 8356 4975 13217 114 12221 967
B10.P.D 38578 18212 12348 8018 20232 133 16959 1253
B15.P.D 50635 23235 16340 11060 27247 153 21697 1538
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Den icke-antropogena bakgrundsbruttoutlakningen, räknad som om Sveriges skogar varken 
hade tagit emot en förhöjd kvävedeposition, eller utsatts för skogsbruksåtgärder som ökar 
kväveutlakningen, var 7 918 ton för hela området, vilket innebär att dagens bruttoutlakning 
från skogsmark är tre gånger så hög som bakgrundsutlakningen. 
 
En ökad gödsling, framförallt med BAG, resulterade i kraftigt förhöjd bruttokväve-
utlakning jämfört med dagens situation. Ett ökat GROT-uttag, från 5 % till 12 % från 
hyggena i Skåne och Halland leder till 0,2 % lägre kväveutlakning totalt sett för hela 
regionen. Även dikesrensningen ger en marginell effekt på bruttokväveutlakningen på bara 
0,09 % - 0,2 %. 
 
Bruttoutlakningen av kväve består i skogsbruksscenarierna av i genomsnitt 72 % nitrat, 6 % 
ammonium och 22 % organiskt kväve. I Bakgrundsscenariet består bruttoutlakningen av 
4 % nitrat, 4 % ammonium och 91 % organiskt kväve (Tabell 11). Bruttokväveutlakningen 
kommer till 17-99 % från växande skog som inte är gödslad de senaste fem åren, 0,6-5,5 % 
från skog som är konventionellt gödslad de senaste fem åren och 0-78 % från BAG-skog 
(Tabell 11). 
 
 
Tabell 11. Fördelning av nitrat, ammonium och 
organiskt kväve i bruttoutlakningen för olika 
scenarier. 

Tabell 12. Fördelning av bruttoutlakning för olika 
markanvändning inom skogen, för olika scenarier. 

 
 

  
 
 
 
 
  

total N NO3-N NH4-N orgN
bakgrund 7918 344 344 7230
D10.D.D 21780 12428 1907 7446
max.D.D 23534 14132 1918 7484
B05.D.D 34907 25500 1919 7488
B10.D.D 46281 36868 1920 7492
B15.D.D 57655 48237 1922 7497
D10.S.D 17766 8556 1875 7335
max.S.D 18811 9577 1880 7354
B05.S.D 30015 20778 1881 7356
B10.S.D 41219 31979 1881 7358
B15.S.D 52423 43180 1882 7360
D10.P.D 14070 4996 1844 7230
max.P.D 14462 5388 1844 7230
B05.P.D 26520 17446 1844 7230
B10.P.D 38578 29504 1844 7230
B15.P.D 50635 41561 1844 7230

total N växande 
ogödslad 
skog

växande 
gödslad 
skog

hygge BAG-skog

bakgrund 7918 7918 0 0 0
D10.D.D 21780 13098 125 8557 0
max.D.D 23534 12675 792 10067 0
B05.D.D 34907 11750 731 9280 13147
B10.D.D 46281 10826 669 8492 26294
B15.D.D 57655 9902 608 7704 39441
D10.S.D 17766 13098 125 4543 0
max.S.D 18811 12675 792 5345 0
B05.S.D 30015 11750 731 4927 12607
B10.S.D 41219 10826 669 4510 25214
B15.S.D 52423 9902 608 4093 37821
D10.P.D 14070 13944 125 0 0
max.P.D 14462 13670 792 0 0
B05.P.D 26520 12674 731 0 13116
B10.P.D 38578 11677 669 0 26231
B15.P.D 50635 10681 608 0 39347
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Den närmare geografiska fördelningen av bruttokväveutlakningen för utvalda scenarier 
visas i 6 kartor för utvalda scenarier (Figur 6). Som väntat är kväveutlakningen per hektar 
(för all mark) störst i sydvästsverige och lägst i nordöstra delen av området.  
 
 
 
 

 

Figur 6. Bruttokväveutlakningen per hektar (all mark) och år inom varje 
delavrinningsområde för 6 scenarier: a) Bakgrund, b) dagens gödsling med 
kalhygge (D10.D.D), c) högre konventionell gödsling med kalhygge (max.D.D), 
d) BAG på 5 % av Sveriges produktiva skogsmark (B05.D.D), e) dagens 
gödslingssituation med skärm på alla hyggen (D10.S.D) och f) dagens 
gödslingssituation med kontinuitetsskogsbruk (D10.P.D). 
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Figur 6. a) Skogsmarkens bruttokväveutlakning (dagens gödsling med kalhygge, D10.D.D) och b) Bruttoutlakningen från 
övriga källor, d.v.s. både diffusa och punktkällor (från SMED). 

Utlakningen från skogen är hög i de avrinningsområden i sydvästra Sverige som har en hög 
andel skogsmark (Figur 6a). I dessa områden är utlakningen hög även från övriga källor 
(Figur 6b). I vissa områden kan den till och med vara högre från skogen än den samman-
lagda bruttokväveutlakningen från alla andra källor.   
 
Nettoutlakningen, som uppskattats med hjälp av SMED:s retentionskoefficienter för 
jordbruksmark, var mellan 8 300 ton och 31 000 ton för olika skogsbruksscenarier (Tabell 
13), eller 54-59 % av bruttoutlakningen. 

Tabell 13. Uppskattning av nettokvävebelastningen i ton för hela regionen (Västerhavets och Norra och 
Södra Östersjöns vattendistrikt), för några av scenarierna. 

 
 

kalhygge skärm plockhuggn.
bakgrund 4241
D10 12496 10297 8312
max 13411 10823 8489
B05 19267 16595 14707
B10 25123 22366 20926
B15 30979 28137 27144

a) b) 
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6. Diskussion 
 
Denna studie kvantifierar skogsbrukets bidrag till bruttoutlakningen av kväve i södra och 
norra Östersjöns samt Västerhavets vattendistrikt enligt olika scenarier för 
skogsbruksåtgärder. Nedan diskuteras osäkerheter i beräkningen samt hur skogsbruket kan 
påverka mål om bra havsmiljö. Resultaten jämförs även med bidraget från annan 
markanvändning, samt med andra uppskalningsstudier. 

6.1 Osäkerheter i typvärdena 
 
Typvärdena som har tillämpats i den här studien är generella och behäftade med stora 
osäkerheter. Typvärdena är baserade på experimentella studier där man ofta har tittat på en 
faktor i taget utan att överväga geografisk och temporal variation av andra viktiga faktorer. 
Kvävecykeln är komplicerad och beror av en mängd olika faktorer, vars effekter på just 
kväveutlakningen kan vara svåra att förstå och beakta i den här typen av studie. Det är svårt 
att extrapolera resultat från en studie till andra områden när andra kväverelaterade faktorer 
också varierar. Dessutom är många av de experimentella studierna som ligger till grund för 
typvärdena i den här studien utförda i områden (t.ex. i Finland eller norra Sverige) som inte 
är representativa för södra Sverige, där kvävestatusen är betydligt högre, vilket kan påverka 
kväveomsättningen i marken och leda till en underskattning av typhalterna. 
 
Osäkerheten i typhalterna för BAG-gödsling är extra stor. Det finns mycket få försök med 
BAG-gödsling och ännu färre där gödslingen går till på ett sätt som är praktiskt tillämpbart. 
I tre av nio studier som finns av BAG-gödsling vartannat år är kväveutlakningen extremt 
förhöjd och det påverkar förstås medelvärdet mycket. I själva verket kommer man rimligen 
inte att tillämpa BAG-gödsling om man inte hittar enkla billiga metoder som säkerställer att 
utlakningen blir betydligt lägre. Men i nuläget är det bara de här nio experimenten som 
finns och inget rapporterat som tyder på att just de försök som resulterade i extrema 
läckage var felaktigt upplagda, utom just för att de fick extrema läckage.  
 
Ytterligare ett steg för att öka förståelsen av osäkerheterna i typvärdena i den här studien 
skulle kunna vara beräkningen av en känslighetsanalys, där min- och maxvärden för 
kväveutlakning för de olika skogsbruksåtgärderna tillämpas för att beräkna ett intervall 
inom vilket åtgärden ger effekt. Många experimentella studier visar dock på en kraftig 
spridning för effekten på kväveutlakningen och skulle således resultera i ett mycket kraftigt 
intervall inom vilket kväveutlakningen varierar. Dessa kraftiga variationer bör dock till viss 
del ta ut varandra sett ur ett storskaligt perspektiv, då typvärdena tillämpas på hela södra 
Sverige. Således har vi i den här studien valt att enbart tillämpa ett typvärde som för-
hoppningsvis är så representativt som möjligt. Trots osäkerheterna i typvärdena ger den här 
uppskalningsstudien en uppskattning av storleksordningen på olika skogsbruksåtgärders 
påverkan på kväveutlakningen till havet, och hur eventuella framtida skogsbruksscenarier 
med ökat skogsbränsleuttag och gödsling kan komma att påverka övergödnings-
problematiken i våra hav. 
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6.2 Hur påverkar skogsbruket mål om bra havsmiljö 
 
Uppskalningen visade att vissa skogsbruksåtgärder riskerar att påtagligt öka brutto-
utlakningen av kväve i södra Östersjön, norra Östersjöns och Västerhavets vattendistrikt. 
Detta gäller framförallt gödsling och BAG-gödsling. Det ”värsta scenariet” innebär en 
ökning av den totala bruttoutlakningen av kväve från diffusa källor med 40 %, om halten i 
markvattnet under rotzonen antas motsvara det som läcker ut till grund- och ytvatten. 
Detta innebär en ökad risk för övergödning av sjöar och hav. Samtidigt finns det också 
skogsbruksåtgärder med potential att minska kväveutlakningen, som att lämna skärm på 
hyggen och kontinuitetsskogsbruk. Även anläggandet av våtmarker och bredare kantzoner 
mot vattendragen, som ökar retentionen, kan minska kväveutlakningen. 
 
Dagens bruttoutlakning från skogsmark är tre gånger så hög som bakgrundsutlakningen, 
räknad som om Sveriges skogar varken tagit emot en förhöjd kvävedeposition eller utsatts 
för skogsbruksåtgärder som ökar kväveutlakningen. Skogsbruket ger en ökning av det 
oorganiska kvävet i avrinningen, framförallt nitrat. I Bakgrundsscenariet utgjordes 91 % av 
bruttoutlakningen av organiskt kväve jämfört med 22 % som ett genomsnitt för de olika 
skogsbruksscenarierna. 
 
Den behovsanpassade gödslingen är den undersökta skogsbruksåtgärd som ger den största 
ökningen på bruttoutlakningen i den här studien. En maximal gödsling enligt dagens 
rekommendationer (utan BAG-gödsling) skulle innebära en ökad bruttokväveutlakning på 
8 %. Dock håller gödslingsrekommendationerna på att ses över för tillfället, vilket kan 
resultera i en ökning eller minskning av denna uppskattning. Om BAG-gödsling utförs på 
5 % av den produktiva skogsmarken (i kombination med maximal gödsling enligt 
Skogsstyrelsens nuvarande gödselrekommendationer) kan detta bidra till att öka 
bruttoutlakningen med 60 %. Om BAG-gödsling skulle ske på 15 % skulle det kunna leda 
till en ökning av bruttoutlakning med 165 %. BAG-gödsling är alltså väldigt riskabelt och 
inte i enlighet med Sveriges åtaganden att minska utsläppen, om man inte tar fram metoder 
som absolut säkerställer att kväveläckaget inte blir oacceptabelt högt på någon plats med 
BAG-gödsling. 
 
Redan idag bidrar kväveutlakningen från hygge påtagligt till den totala utlakningen av kväve 
från skog. I den här studien har vi valt att inte beakta den potentiella ökade utlakningen i 
hyggesfasen efter gödsling, eftersom det saknas experimentella studier på området. Men i 
teorin kommer en ökad kvävebelastning från gödsling troligtvis att leda till att kväve-
utlakningen från hygge ökar ytterligare. Även framtida klimatförändringar kan leda till att 
kväveutlakningen från hygge ökar ytterligare. 

Beräkningen för dikesrensning visade på en liten påverkan på bruttoutlakningen (ökning 
med 0,09 % - 0,2 %). Detta beror på att endast en liten del av skogsarealen antas dikas varje 
år, samt att ökningen för kvävekoncentrationerna är små. De experimentella studierna 
visade både på ökningar och minskningar av den organiska andelen och dessa variationer 
kan få stor genomslagskraft i beräkningen eftersom kväveutlakningen från dikade skogs-
områden domineras av organiskt kväve. Ytterligare studier på dikesrensning behövs för att 
utröna vilka faktorer som spelar in för att bidra till en ökning eller minskning av utlak-
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ningen av organiskt kväve. Den oorganiska utlakningen ökar 3 ggr (NH4-N) respektive 1,5 
gång (NO3-N), men utgår från relativt små koncentrationer och således blir den ökade 
utlakningen inte särskilt stor. Dessa typvärden har i huvudsak baserats på studier från 
Finland, med betydligt lägre kvävestatus. Det är troligt att kväveutlakningen i södra Sverige 
är högre, vilket i så fall innebär att den nuvarande studien underskattar kväveutlakningen 
från dikesrensningen till Östersjön och Västerhavet. Även om typvärdena är underskattade, 
så skulle högre typvärden endast påverka resultatet marginellt, eftersom det är så liten yta 
av skogsmarken som dikesrensas (0,3-0,4 % av skogsmarken). 

Både avverkning, gödsling och dikesrensning ökar bruttoutlakningen av kväve, men det 
finns även skogsbruksåtgärder som leder till minskad utlakning. Om skärm lämnas vid alla 
avverkningar skulle bruttoutlakningen minska med 18 %, och kontinuitetsskogsbruk skulle 
minska bruttoutlakningen ytterligare (med 35 %). Även GROT-uttag leder till minskad 
bruttoutlakning (men endast i områden med hög kvävestatus), även om minskningen är 
marginell. I den här studien ledde ett ökat GROT-uttag (från 5 % av hyggena till 12 % från 
hyggena i Skåne och Halland) till 0,2 % lägre kväveutlakning totalt sett för hela regionen. 
Lokalt sett är kvävelättnaden större.    
 
Resultaten visar att ett ökat uttag av biomassa från skogen (GROT-uttag) innebär en kväve-
lättnad i områden med hög kvävebelastning. Detta är i enlighet med slutsatsen från 
Energimyndighetens syntes om konsekvenser av ett ökat uttag av skogsbränsle (de Jong 
m.fl., 2012) att: ”Ökat uttag av skogsbränsle bedöms vara förenligt med miljökvalitetsmålet Ingen 
övergödning.  Eftersom skogsbrukets bidrag till övergödning av sjöar och hav i nuläget är litet jämfört med 
andra källor görs bedömningen att GROT-uttag, uttag av stubbar och askåterföring varken ökar eller 
minskar möjligheterna att nå målet.” Ett ökat biomassauttag i form av stubbskörd, kan 
möjligtvis komma att öka utlakningen något (baserat på resultaten från enbart en 
experimentell studie). I den här studien har vi dock valt att inte beakta effekten av 
stubbuttag på grund av för få studier på området.  
 
Öresund har en hög kvävebelastning i dagsläget, både från skog och från annan mark-
användning. Om man konsekvent lämnade skärm eller tillämpade kontinuitetsskogsbruk 
där skulle man enligt våra beräkningar kunna BAG-gödsla på ganska stor andel av marken 
utan att få högre kväveutlakning än man idag redan har. I andra områden är den positiva 
effekten av skonsammare (med avseende på kväveutlakning) avverkningsmetoder också 
stor, men inte lika extrem.  

6.3 Modelleringsmetodens för- och nackdelar 
 
Bruttoutlakningen av kväve från skogsmark har beräknats med en statisk GIS-modell på 
avrinningsområdesnivå. Huvuddelen av beräkningarna har gjorts i Excel. Fördelen med att 
tillämpa en statisk modelleringsmetod är att det är en robust och transparent metod, efter-
som man tillämpar typvärden, och det är lätt att implementera olika scenarier. Nackdelen är 
att modellen saknar dynamik, och att kväveretentionen som sker på vägen från rotzonen 
eller ytvattnet (beroende på varifrån typvärdet tas) till havet inte är beaktade. En upp-



Kväveutlakning från skogsmark vid olika skogsbruksåtgärder   IVL rapport B2056 

41 

skattning av kväveretentionen för att beräkna nettoutlakningen på havet görs dock med 
hjälp av SMED-schabloner (se vidare kapitel 6.4). 
 
I beräkningen har genomsnittliga årsvisa halter och avrinningsmängder använts. Årstids-
variationerna kan dock vara stora, både med avseende på halter och avrinning, vilket bidrar 
till osäkerheter i beräkningen. En högre tidsupplösning, exempelvis på månadsnivå, skulle 
minska osäkerheterna i beräkningen. Dock är det svårt att uppskatta lämpliga typvärden på 
månadsnivå för de olika skogsbruksscenarierna baserat på nuvarande experimentella 
studier. Akselsson m.fl. (2009) gjorde en översiktlig analys av årstidsvariationer och gjorde 
bedömningen att årsupplösta data är tillräckligt för att få en grov uppskattning av storleks-
ordningen på bruttoutlakningen.  
 
På grund av bristande underlag på skillnader i avrinningsmängder från olika mark-
användningsslag, har samma avrinningsmängder använts för samtliga markanvändningsslag. 
Avrinningen på öppen mark är högre än i skog, vilket kan innebära att utlakningen från 
skog överskattas i modellberäkningen.  

6.4 Kväveretention  
 
I tolkningen av resultatet är det viktigt att tänka på att det finns en retentionskapacitet i 
avrinningsområdena (denitrifikation och upptag i vegetation) som kan variera mycket 
beroende på avrinningsområdesspecifika egenskaper. Den här studien bygger på typvärden 
vid olika skogsbruksåtgärder från experimentstudier som i huvudsak är baserade på mark-
vattenmätningar i rotzonen. Effekterna i ytvattnet kan vara svåra att kvantifiera utifrån 
experimentella studier av flera anledningar. Kväveprocesser i marken under vattnets väg 
från rotzonen till ytvattnet påverkar avrinningsvattnets kemi. Avrinningsområdets ytvatten 
härstammar från markvatten från stora markarealer, och således inte bara från det område 
där skogsbruksåtgärden har utförts. Kopplingen mellan mark och ytvatten är således inte 
självklar. Retentionsprocesserna kan variera mycket beroende på geologiska förhållanden, 
klimatförhållanden, läge i terrängen, egenskaper i den bäcknära zonen mm. Studier har visat 
att avrinningsområden med en hög andel organiskt material har högst retention, och 
således bäst förmåga att kvarhålla NO3-N (Lepistö m.fl., 1995). Tillgång på kol i marken 
kan vara en viktig faktor för marken att kvarhålla kväve. En hög C/N kvot i marken gör att 
mer C finns tillgängligt för mikroorganismerna, vilket ökar immobiliseringen av kväve. 
Ytterligare en förklaring kan vara att denitrifikation i organiska marker främjas eftersom 
marken ofta är mättad och det finns ett överflöd av organiskt material som energikälla för 
bakterier. Nitrifikation kan hämmas av sura marker eller av vissa organiska ämnen som 
också begränsar nitratförluster.  

Bruttobelastningen är kvävebelastningen innan retention, och kan sägas utgöra de yttre 
ramarna för hur mycket kväve som kan nå havet. Nettobelastningen är det som verkligen 
når havet efter retention, och den beror både på bruttobelastningen och på retentions-
processerna. För att kunna gå vidare och även bedöma nettobelastningen på havet från 
skogsmark är det viktigt att få ökad kunskap om retentionsprocesserna i olika typer av 
avrinningsområden och vid olika klimatförhållanden. 
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Retentionsberäkningen i den här studien är hämtad från SMED och bygger på SMHI:s 
vattenkvalitetsmodell HBV-NP (Brandt, 1990 Arheimer och Brandt, 1998). Retentions-
beräkningen är behäftad med osäkerheter för såväl data som modellens beskrivning av 
verkligheten. Nyligen genomfördes en studie för att identifiera och kvantifiera de största 
osäkerheterna i SMED:s retentionsberäkningar för kväve (Gustavsson m.fl., 2011). Studien 
visade att osäkerheter i kvävekoncentrationerna ibland var betydande. Modellen är extra 
känslig för osäkerheter i indata och fysikaliska parametrar när modellkalibrering inte är 
möjlig. I beräkningen har retentionsfaktorerna för jordbruksmark använts, eftersom dessa 
representerar mark (retentionsfaktorerna för övrig markanvändning representerar små 
vattendrag), vilken troligtvis gör att kväveretentionen från skogsmarken underskattas.  
 
Beräkningssättet med retentionsfaktorer utgår från att retentionen är linjär, d.v.s. att lika 
stor andel av kvävet tas upp om mycket kväve läcker ut från marken eller om lite kväve gör 
det. I själva verket är det sannolikt att retentionen blir lägre ju högre kvävehalterna blir, 
eftersom utströmningsområdena inte heller behöver eller kan ta upp hur mycket kväve som 
helst. Därför är troligen nettoutlakningen underskattad för scenarierna med hög 
bruttoutlakning.  
 
I Energimyndighetens syntes ”Konsekvenser av ett ökat uttag av skogsbränsle” lyfter man 
fram just kopplingen mellan mark och ytvatten som en osäkerhet och kunskapslucka (de 
Jong m.fl., 2012). Syntesförfattarna föreslår att ett prioriterat område för framtiden bör vara 
att öka kunskapen om hur skogsbruksåtgärder påverkar ytvattnet genom att genomföra fler 
experimentstudier. För att få en helhetsbild av effekterna bör dessa experiment omfatta 
mätningar i mark, markvatten, ytvatten samt i biomassa. Även valet av experimentområde 
är viktigt för att kunna koppla effekterna av skogsbruksåtgärden till ytvattnet som provtas. 
Fler experimentstudier och kunskap om effekter av skogsbruksåtgärder skulle bidra till att 
minska osäkerheterna i den här studien för beräkning av skogsbrukets bidrag till kväve-
belastningen på våra hav, både med avseende på de typvärden som används, och kväve-
retentionen under vattnets väg från rotzonen till ytvattnet. 

6.5 Jämförelse med andra uppskalningsstudier 
 
Bruttoutlakningen från skogsmark i den här studien jämfördes med resultaten från 
Naturvårdsverkets rapport 5815 (2008a), se Tabell 13. Beräkningarna är inte helt 
jämförbara eftersom den här studien bygger på typhalter från rotzonen, medan 
Naturvårdsverkets typhalter är hämtade från små vattendrag. Dessa typhalter bör således 
vara lägre än i nuvarande studie eftersom en viss retention redan har skett på vattnets väg 
från rotzonen till vattendragen. Tabell 13 visar mycket riktigt att bruttoutlakningen från den 
nuvarande studien är högre jämfört med Naturvårdsverkets uppskattning.  
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Tabell 14. Bruttoutlakning i ton från diffusa källor, jämförelse mellan denna rapports scenario D10.D.D 
(som idag) och skogsmark, jordbruksmark, öppen mark, fjäll, myrmark, vatten och utlakning från 
dagvatten från Naturvårdsverkets rapport 5815 (2008). Naturvårdsverkets uppskattning av 
bruttoläckage av kväve från skogsmark bygger på typhalter i små vattendrag, inte mark, och bör alltså 
vara lägre än uppskattningen i D10.D.D. 

 
 
Även nettoutlakningen i den här studien (12 496 ton) är högre jämfört med netto-
utlakningen i Naturvårdsverkets rapport (10 300 ton). Detta kan bero på att netto-
utlakningen i den här studien har överskattats. I beräkningen har retentionsfaktorerna för 
jordbruksmark använts, men troligtvis är utströmningszonerna i jordbruksmarken mer 
exploaterade, så att de är mindre kapabla till retention än utströmningszonerna i skogs-
områden. I dagens scenarier kommer de antagligen att ta upp mer kväve än vi har räknat 
med och således är troligtvis vår nettoberäkning (12 496) en överskattning. I skogsmarks-
områden med en hög utlakning är det dock troligt att även skogsbrukets utströmningszoner 
blir mättade så småningom, vilket kan leda till en lägre retentionskapacitet.  
 
Akselsson m.fl. (2009) beräknade bruttokvävebelastningen med olika kvävemättnadsgrader 
från skogen. Studien baserades inte på olika skogsbruksåtgärder, utan på olika scenarier för 
typhalter av nitrat från skogsmark. Scenariot för dagens skogsbruk (D10.D.D) ligger unge-
fär i nivå med en nitrattyphalt på 0,25 mg/l från all skog i Akselssons studie.  
 
Akselsson använde ett schablonvärde både för ammoniumkvävehalten (0,015 mg/l) och 
för halten organiskt kväve (0,4 mg/l). Endast halten nitratkväve varierade enligt Tabell 15. I 
den här studien användes ett uppdaterat schablonvärde för organiskt kväve från nya 
mätningar i markvatten, vilket resulterade i en betydligt lägre typhalt (0,21 jämfört med 0,4 
mg/l). Typvärdet för ammoniumkväve i den här studien varierade mellan olika län och var 
betydligt högre i samtliga län än schablonvärdet 0,015 mg/l i Akselsson m.fl. (2009). Även 
nitrathalten varierade inom olika län, och i endast 4 av länen (Kalmar, Gotland, Halland 
och Skåne) tillämpades en nitratkvävehalt som var högre än 0,25 mg/l (vilket gav jämförbar 
bruttoutlakning som scenariot för dagens skogsbruk).   
 

D10.D.D NV 5815

Skogsmark 
inkl. hygge 
(1)

Skogsmark 
inkl. hygge 
(2)

Jordbruks-
mark (1)

Öppen 
mark, fjäll, 
myrmark (2)

Deposition 
på vatten

Dag-
vatten 
(2)

Totalt 
diffusa 
källor

Eg.Östersjön 10334 6100 20200 1400 5000 700 33400
Öresund 133 100 5200 200 0 100 5600
Kattegatt 10388 8100 20800 2400 5900 700 38000
Skagerrak 925 900 1800 400 100 100 3400
1 läckage från marken
2 läckage till små vattendrag
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Tabell 15. Bruttoutlakning från marken, i skog, jämförelse mellan denna rapports scenarier med 
kalhygge och scenarierna i Akselsson m.fl. 2009. Scenarierna i Akselsson m.fl. baserades inte på 
skogsbruksåtgärder, utan på olika kvävemättnadsgrader hos skogsmarken, baserat på Krondroppsnätet. 
SI står för ståndortsindex, d.v.s. i scenario 2, 4 och 6 läcker all skogsmark på mycket hög bonitet den 
högre halten kväve, medan resten av skogsmarken har den lägsta typhalten. 

 
 
Dagens bruttoutlakning från skog, enligt denna rapport, utgör 21 % av all bruttoutlakning 
av kväve, om övriga utsläppskällor tas från Naturvårdsverket (2008a). Med dagens 
gödslingssituation, men i ett kontinuitetsskogsbruk, minskar skogens andel av brutto-
utlakningen till 14 % och med kalhygge, mycket konventionell gödsling och BAG på 15 % 
av skogsmarken ökar skogens andel till 41 % (Tabell 16).  

 
Tabell 16. Utlakning från skog enligt beräkningarna i denna rapport som andel av totala 
bruttoutlakningen, där övriga källor kommer från Naturvårdsverket (2008a). 

 
 
 
BAG-gödsling uppskattas dock inte bidra till utlakningen tillnärmelsevis lika mycket i andra 
studier. Enligt Nordin m.fl. (2009a) uppskattades den utökade nettobelastningen från BAG 
på 5 % av den produktiva skogsmarksarealen till 350 ton för Västerhavets, Norra och 
Södra Östersjön avrinningsområden, jämfört med 5 860 ton i vår undersökning. Skillnaden 
beror på att Nordin m.fl. (2009a) räknar med låg utlakning från växande BAG-skog, trots 
att vissa försök har visat på hög utlakning. 
  

denna rapport Akselsson m.fl. (2009)
scenario Bruttokväve

utlakning 
från skogs-
mark (ton)

Nitrat-
typhalt 
(mg/l)

Kriterium Bruttokväve
utlakning 
från skogs-
mark (ton)

bakgrund 7918 0.0022 all skog 14308
D10.D.D 21780 0.25 SI≥30 3 17123
max.D.D 23534 0.25 all skog 21740
B05.D.D 34907 1 SI≥30 3 22812
B10.D.D 46281 1 all skog 44916
B15.D.D 57655 2 SI≥30 3 31683

2 all skog 75416
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Vid jämförelse av den antropogena delen av kvävebruttoutlakningen i denna rapport, i 
Naturvårdsverkets (2008a) och i Futter m.fl. (2010) visar denna rapport på mycket högre 
antropogen del (Tabell 17). Naturvårdsverket räknar med kvävetyphalter i små vattendrag, 
vilket gör att halterna blir lägre, och båda räknar enbart med utlakning från hyggen som 
antropogen. Dessutom räknar vi med högre hyggesarealer än både Naturvårdsverket 
(2008a) och Futter m.fl. (2010), eftersom vi räknar hyggesarealen utifrån medelavverknings-
ålder och inte dagens faktiska hyggesaral. Vi räknar alltså på den hyggesareal och de för-
hållanden i övrigt som man skulle få om man tillämpade samma skogsbruk under en längre 
tid. För D10-scenarierna blir då hyggesarealen i Västerhavets och Norra och Södra 
Östersjöns vattendistrikt 50 % högre än vad den är idag. Bruttoutlakningen blir då ca 50 % 
högre än i Futter m.fl. (2010) som utgår från dagens hyggesareal. Av nettoutlakningen 
kommer i D10.D.D-scenariot 6 % från skogsbruk (hygge+gödsling), medan 
Naturvårdsverket och Futter m.fl. får skogsbrukets andel till 4 % respektive 3 % av all 
nettoutlakning räknat för hela Sverige. 
 
 
Tabell 17. Antropogen del av bruttoutlakningen av kväve (ton), enligt ett par scenarier i denna rapport 
och enligt Naturvårdsverket (2008a) och Futter m.fl. (2010). Den antropogena bruttoutlakningen delas 
upp i utlakning från hygge, utlakning från gödslad mark och utlakning från växande, ogödslad skog som 
överstiger bakgrundsutlakningen. I Naturvårdsverkets och Futters m.fl. uppskattning ingår enbart 
hygge. 
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7. Slutsatser 
 Dagens bruttoutlakning från skogsmark är tre gånger så hög som 

bakgrundsutlakningen, räknad som om Sveriges skogar varken tagit emot en 
förhöjd kvävedeposition eller utsatts för skogsbruksåtgärder som ökar kväve-
utlakningen. 
 

 Mycket av bruttoutlakningen av kväve i Sverige kommer från skog, och mycket 
av denna är både antropogen och påverkbar, både genom skogsskötselåtgärder 
och genom påverkan av kväveutsläppen till atmosfären.  
 

 Skogsbruksåtgärder har potential att påtagligt öka bruttobelastningen av kväve 
till södra Östersjöns, norra Östersjöns och Västerhavets vattendistrikt. Detta 
gäller framförallt gödsling och så kallad behovsanpassad gödsling. 

 
 Både avverkning, gödsling och dikesrensning ökar bruttoutlakningen av kväve, 

men det finns även skogsbruksåtgärder som har potential att minska kväve-
utlakningen från skogsmarken. Detta gäller GROT-uttag, kvarlämnande av 
skärm på hyggen och kontinuitetsskogsbruk. 

 
 Vissa skogsbruksåtgärder (dikesrensning och GROT-uttag) har endast en 

marginell (<0,2 %) påverkan på kvävebruttoutlakningen till havet. 
 

 Många åtgärder inom skogsbruk har mycket osäker påverkan på kväve-
utlakningen och borde undersökas mer, t.ex. effekten av BAG, stubbskörd, 
GROT-uttag och dikesrensning. 

 
 Retentionsfaktorerna är mycket osäkra. Även för dessa skulle olika scenarier 

kunna beräknas där retentionseffekten av våtmarker och olika typer av 
kantzoner mot vattendrag undersöks. 

 
 Dagens nettoutlakning från skogsbruket (från hygge+gödsling) utgör ca 6 % av 

den totala nettoutlakningen. Detta är högre jämfört med andra studier som 
redovisat 3-4 %. Skillnaden beror på att den här studien tillämpat högre 
typhalter, samt en högre hyggesareal.   
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Bilaga A. Kort beskrivning av alla scenarier 

Alla kombinationer av gödslings-, avverknings- och dikesrensningsscenarier redovisas 
nedan. 

 

namn gödsling avverkning dikesrensning
D10/max/B05/B10/B15 D/GROT/S/P D/Ö

D10.D.D dagens gödsling - 55 500 ha av Sv. prod. skogsmark dagens: mestadels kalhyggen dagens
max.D.D enligt dagens rekommendationer på 200 000 ha dagens: mestadels kalhyggen dagens
B05.D.D BAG på 5% av Sv. prod. skogsmark, som max på resten dagens: mestadels kalhyggen dagens
B10.D.D BAG på 10% av Sv. prod. skogsmark, som max på resten dagens: mestadels kalhyggen dagens
B15.D.D BAG på 15% av Sv. prod. skogsmark, som max på resten dagens: mestadels kalhyggen dagens
D10.GROT.D dagens gödsling - 55 500 ha av Sv. prod. skogsmark ökat grotuttag i Skåne och Halland, annars som D dagens
max.GROT.D enligt dagens rekommendationer på 200 000 ha ökat grotuttag i Skåne och Halland, annars som D dagens
B05.GROT.D BAG på 5% av Sv. prod. skogsmark, som max på resten ökat grotuttag i Skåne och Halland, annars som D dagens
B10.GROT.D BAG på 10% av Sv. prod. skogsmark, som max på resten ökat grotuttag i Skåne och Halland, annars som D dagens
B15.GROT.D BAG på 15% av Sv. prod. skogsmark, som max på resten ökat grotuttag i Skåne och Halland, annars som D dagens
D10.S.D dagens gödsling - 55 500 ha av Sv. prod. skogsmark skärm på alla hyggen dagens
max.S.D enligt dagens rekommendationer på 200 000 ha skärm på alla hyggen dagens
B05.S.D BAG på 5% av Sv. prod. skogsmark, som max på resten skärm på alla hyggen dagens
B10.S.D BAG på 10% av Sv. prod. skogsmark, som max på resten skärm på alla hyggen dagens
B15.S.D BAG på 15% av Sv. prod. skogsmark, som max på resten skärm på alla hyggen dagens
D10.P.D dagens gödsling - 55 500 ha av Sv. prod. skogsmark kontinuitetsskogsbruk med plockhuggning dagens
max.P.D enligt dagens rekommendationer på 200 000 ha kontinuitetsskogsbruk med plockhuggning dagens
B05.P.D BAG på 5% av Sv. prod. skogsmark, som max på resten kontinuitetsskogsbruk med plockhuggning dagens
B10.P.D BAG på 10% av Sv. prod. skogsmark, som max på resten kontinuitetsskogsbruk med plockhuggning dagens
B15.P.D BAG på 15% av Sv. prod. skogsmark, som max på resten kontinuitetsskogsbruk med plockhuggning dagens
D10.D.Ö dagens gödsling - 55 500 ha av Sv. prod. skogsmark dagens: mestadels kalhyggen ökad: rensning vart 20e år
max.D.Ö enligt dagens rekommendationer på 200 000 ha dagens: mestadels kalhyggen ökad: rensning vart 20e år
B05.D.Ö BAG på 5% av Sv. prod. skogsmark, som max på resten dagens: mestadels kalhyggen ökad: rensning vart 20e år
B10.D.Ö BAG på 10% av Sv. prod. skogsmark, som max på resten dagens: mestadels kalhyggen ökad: rensning vart 20e år
B15.D.Ö BAG på 15% av Sv. prod. skogsmark, som max på resten dagens: mestadels kalhyggen ökad: rensning vart 20e år
D10.GROT.Ö dagens gödsling - 55 500 ha av Sv. prod. skogsmark ökat grotuttag i Skåne och Halland, annars som D ökad: rensning vart 20e år
max.GROT.Ö enligt dagens rekommendationer på 200 000 ha ökat grotuttag i Skåne och Halland, annars som D ökad: rensning vart 20e år
B05.GROT.Ö BAG på 5% av Sv. prod. skogsmark, som max på resten ökat grotuttag i Skåne och Halland, annars som D ökad: rensning vart 20e år
B10.GROT.Ö BAG på 10% av Sv. prod. skogsmark, som max på resten ökat grotuttag i Skåne och Halland, annars som D ökad: rensning vart 20e år
B15.GROT.Ö BAG på 15% av Sv. prod. skogsmark, som max på resten ökat grotuttag i Skåne och Halland, annars som D ökad: rensning vart 20e år
D10.S.Ö dagens gödsling - 55 500 ha av Sv. prod. skogsmark skärm på alla hyggen ökad: rensning vart 20e år
max.S.Ö enligt dagens rekommendationer på 200 000 ha skärm på alla hyggen ökad: rensning vart 20e år
B05.S.Ö BAG på 5% av Sv. prod. skogsmark, som max på resten skärm på alla hyggen ökad: rensning vart 20e år
B10.S.Ö BAG på 10% av Sv. prod. skogsmark, som max på resten skärm på alla hyggen ökad: rensning vart 20e år
B15.S.Ö BAG på 15% av Sv. prod. skogsmark, som max på resten skärm på alla hyggen ökad: rensning vart 20e år
D10.P.Ö dagens gödsling - 55 500 ha av Sv. prod. skogsmark kontinuitetsskogsbruk med plockhuggning ökad: rensning vart 20e år
max.P.Ö enligt dagens rekommendationer på 200 000 ha kontinuitetsskogsbruk med plockhuggning ökad: rensning vart 20e år
B05.P.Ö BAG på 5% av Sv. prod. skogsmark, som max på resten kontinuitetsskogsbruk med plockhuggning ökad: rensning vart 20e år
B10.P.Ö BAG på 10% av Sv. prod. skogsmark, som max på resten kontinuitetsskogsbruk med plockhuggning ökad: rensning vart 20e år
B15.P.Ö BAG på 15% av Sv. prod. skogsmark, som max på resten kontinuitetsskogsbruk med plockhuggning ökad: rensning vart 20e år
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