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Biologisk afbalanceret anvendelse af skovene som
energikilde

Baggrund
I de sidste 20 år er skovbruget igen begyndt at høste træbrændsel i større stil. Ikke kun
til brug i brændeovne, men nu også i form af flis til storproduktion af varme og elektri-
citet. Udviklingen har været hurtig i Danmark, Finland og Sverige, mens Norge er lidt
mere tilbageholdende. Trækker vi Danmark frem, så kan det forudses, at skovbrugets
produktion afbrænde og flis inden år 2000 udgør omkring 40 % af den samlede årlige
hugst fordelt på 20% heltræflis og 20% brænde.

Lige siden flisningens begyndelse omkring 1980 har man næret bekymring for, om
høst af heltræer påvirker skovbrugets bæredygtighed på uheldig måde. Og i de senere
år er der også stillet spørgsmålstegn ved produktionens påvirkning af skovenes biolo-
giske mangfoldighed.

Denne bekymring har solide historiske rødder. Det er en kendsgerning, at skovene
eller i det mindste store dele heraf har været genstand for overudnyttelse igennem
mange hundreder af år. Man behøver blot at minde om, at det danske skovareal i år
1800 var reduceret til tre % af landets areal, at de islandske skove var helt udryddet og
at de norske, sydsvenske og sydfinske skove overalt var i en sørgelig forfatning.
Hovedårsagen hertil var den intensive brændselsproduktion.

Med dagens debat in mente er det tankevækkende, at denne overudnyttelse af sko-
vene først ophørte langt ind i attenhundredetallet på grund af de billige fossile brænds-
ler, der næsten fuldstændig erstattede og standsede datidens intensive brændselspro-
duktion, der var så ødelæggende for skovene.

At der opstår betænkeligheder omkring moderne programmer, der netop har til
formål i stor stil at erstatte fossile brændsler med træ, er forståeligt.

Årsager
I skovbruget går man normalt ud fra, at den almindelige produktion af afkvistede træs-
tammer ikke bortfører flere plantenæringsstoffer, end der gendarmes ved mineralise-
ring af organisk og uorganisk materiale, tilføres fra luften eller dannes ved almindelig
biologisk kvælstoffiksering. I modsætning til landbrug drives skovbrug derfor som
hovedregel uden brug af kunstgødning eller organisk gødning.

Flisproduktionen, i den form vi kender den, er imidlertid næsten altid ensbetydende
med høst af hele træer, idet dog stød og rødder kun helt undtagelsesvis medtages. Det
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er denne intensiverede udnyttelse af skov ressourcerne i form af heltræhøst, som får
alarmklokkerne til at ringe.

Helt umiddelbart melder sig derfor den tanke, om ikke problemet kunne løses ved at
begrænse produktionen af flis til afkvistet træ alene. Hermed ville den intensive hel-
træudnyttelse ophøre og dermed bekymringerne for skovbrugets bæredygtighed. Det
kan ikke afvises, at udviklingen kan bevæge sig i den retning, men foreløbig taler føl-
gende argumenter derimod:

1.1 tynding er flishugning af hele træer så langt den billigste måde at høste flisen på.
Dette har flere danske undersøgelser vist. Man sparer tidsforbruget til afkvistning,
afkortning , bunkelægning og udkørsel af de afkortede træer. Undersøgelserne har
vist, at dette spiller en afgørende rolle for præstationer og omkostninger - særlig
udtalt, når der er tale om små træer, hvad der netop er tilfældet i tynding.

2. På renafdrifter er produktion af flis ensbetydende med udnyttelse af hele træer. Af
økonomiske grunde er de store træer bestemt til at ende som tømmer og cellulose-
træ. Kun skovningsaffaldet kan udnyttes til flis.

3. Træindustrien er i det store og hele en modstander af, at "deres" træ skal sælges
direkte til energi. Og det er naturligvis af betydning, at de priser, træindustrierne
tilbyder, er større end prisen på skovflis.

4. Skovflisen opfattes som en ekstra ressource - en marginal træressource, der består
af "affaldstræ", som - hvis vi ikke bruget den - blot rådner op på skovbunden. At
denne "forrådnelse" er betydningsfuld i det økologiske kredsløb glemmes.

Mulige skadevirkninger
Den mer-masse, som fjernes ved flisning af hele træer, består overvejende af grene,
nåle, toppe, småtræer og vragtræer. Udnyttelse heraf har betydning for skovenes:

1. Næringsstofbalance.
2. Humusbalance.
3. Fysiske forhold.
4. Forsuring.
5. Dyre- og planteliv.

Jeg lægger vægt på at nævne alle disse fem forhold - og der er sikkert nogle, som jeg
har overset - fordi der er en tilbøjelighed til at fokusere på næringsstofhusholdningen,
hvorved betydningen af de øvrige forhold lades i skygge, og man kan glemme, at de
alle fem er indbyrdes afhængige.

Plantenæringsstofferne
Træernes indhold af plantenæringsstoffer fordeler sig således, at de forholdsvis største
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mængder findes i grene og nåle. Ved høst af hele træer er dette naturligvis uheldigt for
næringsstofhusholdningen. Forholdene er illustreret i figur 1.
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Figur 1: Biomassens relative fordeling på nåle, grene og stammer for rødgran og de
samme trædeles relative indhold af plantenæringsstoffer (Heding og Løyche, 1984).

Figuren, der bygger på tyske og svenske analyser af to mellemaldrende rødgranbe-
voksninger, viser det principielle: Heltræhøst indebærer et merudbytte - i eksemplet 8
% nålemasse og 13 % grenemasse - men med dette udbytte fjernes 68% af bevoks-
ningens kvælstofmængde, 72 % af fosformængden, 58 % af kaliummængden og 50%
af kalciummængden.

Selv ved høst af hele træer er det dog muligt at begrænse det ekstra tab af plantenæ-
ringsstoffer uden væsentlige ekstraomkostninger. Ja, i de fleste tilfælde endog med
gevinst Jeg skal her henvise til danske undersøgelser og dansk praksis ved hugst af
heltræer i tynding og til svenske undersøgelser vedrørende høst af hugstaffald på renaf-
drifter.

Danmark
Den helt overvejende del af den danske høst af flis bjerges i de første tyndinger. Det er
her praksis, at tyndingstræerne fældes om vinteren (af hensyn til en begrænsning af
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smitten med rodfordærver) og derefter tørrer på fældningsstedet i fire til seks måneder.
Man opnår herved:

* Ca halvdelen af træernes vandindhold fordamper.
* Nålene og en del tynde kviste løsnes og drysser af, inden træet mådes ind i flis-

huggeren.
* Tørringen bevirker, at flisen er bedre egnet til langtidsopbevaring end frisk flis.

Det fremgår af figur 2, at selv om nålene kun udgør en bile del af træernes samlede
biomasse, i eksemplet 8 %, så indeholder de 42% af kvælstofmængden, 48% af fosfor-
mængden, 38% af kaliumindholdet og 27% af kalciumindholdet Fremgangsmåden
betyder altså, at skovbruget mister en indtægt fra salg af nålene, men tilgengæld opnår,
at nålenes relativt store andel af træernes samlede indhold af plantenæringsstoffer
bevares i på skovjorden. Samtidig opnåes en tørrere flis, der bedre tåler langtidsopbe-
vaing.

Sverige
Tilsvarende har svenske undersøgelser og forsøg (Thbrnqvist et al 1984 og 1986) vist,
at lagring af hugstaffald sommeren over på renafdrifter medfører en tilsvarende tørring
og reduktion af den mængde plantenæringsstoffer, som fjernes ved flishugning. Jævn-
før figur 2.

1/4 1/7 1/10 l/l 1/4 1/7

Figur 2. Den samlede mængde kvælstof, kalcium, kalium, fosfor og magnesium i kg per
ha, som føres bort fra renafdriften ved indsamling af hugstaffaldet som funktion af lag-
ringstiden (Thornqvist 1984, side 46).
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Fordelen ved at formindske fjernelsen af plantenæringsstoffer vindes på bekostning af
et mindre flisudbytte. Dette synker ca. 30 %, men flisens energiindhold forøges ved et
mindre vandindhold.

Næringsstofbudgetter
Det er almindeligt at opstille budgetter over tilgang og fjernelse af plantenæringsstoffer
i løbet af en bevoksnings liv. Formålet er at opnå en positiv balance, således at til-
gangen på plantenæringsstoffer balancerer med afgangen. Er det ikke tilfældet, udpines
jorden, og man må derfor tilføre de manglende næringsstoffer.

Recirkulering af træaske er en nærliggende foranstaltning til at opveje fjernelsen af
plantenæringsstoffer. Recirkulering af træaske er også en chance for skovbruget til at få
flere plantenæringsstoffer tilbage, end høsten af heltræer fjerner. Denne pointe skyldes,
at ca halvdelen af træindustriens leverancer af rundtræ bruges til energiproduktion.
Herunder også barken, som er særlig næringsrig.

Recirkulering af træaske har derfor tiltrukket sig megen opmærksomhed og forsk-
ningen har beskæftiget sig ret indgående med emnet Resultaterne har dog endnu ikke
medført, at træasken føres tilbage til skovene i større omfang.

En fællesnordisk undersøgelse vedrørende askeudbringningens teknologi søges
etableret i dette efterår. Sker dette, må man forvente, at den kan sætte gang i recirkule-
ringen.

Humusbalancen
Det er oplagt, at jordens naturlige frugtbarhed (ingen kunstgødning), som skovbrug i så
høj grad hviler på, på en eller anden kompliceret måde afhænger af dens muldindhold.
Muld dannes ikke af sig selv, men må nødvendigvis stamme fra organisk materiale, der
omdannes på en sådan måde, at det ikke nedbrydes til næringsstoffer, kuldioksid og
vand og heller ikke lagres i et egentligt morlag. At mulden stammer fra organisk mate-
riale, rejser spørgsmålet, om heltræhøstens ekstra bortfjemelse af grene med mere
påvirker mulddannelsen i uheldig retning.

Emnet er interessant også set i lyset af, at den nuværende hovedbegrundelse for at
anvende skovflis til energi er den formindskelse af udledning af CO2 til atmosfæren,
som dette medfører. Det er frygten for drivhuseffekten, der driver værket.

Træ betragtes i denne forbindelse som COi-neutralt brændsel. Man går ud fra, at det
er ligegyldigt om træets indhold af kulstof udledes til atmosfæren ved forbrænding
eller ved nedbrydning i naturen. Udledningen er den samme, og derfor er det fordelag-
tigt at lade træ fortrænge fossile brændsler, hvis kulstofindhold bidrager 100% til driv-
huseffekten.

Dette ræsonnement er imidlertid forkert. Det kan - logisk set - ikke være rigtigt. At
træ i naturen nedbrydes til plantenæringsstoffer, vand og kuldioksyd er rigtigt, men en
del - stor eller lille - af kulstoffet havner i jordens humusindhold og indgår i varige for-
bindelser (tusindvis af år).
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Hcltræshøstens betydning for det økologiske system bør derfor suppleres med
undersøgelser af kulstoffets rolle for mulddannelse og for nettoudledningen til atmo-
sfæren af kuldioksyd.

Forskningscentret for Skov & Landskab har netop etableret en sådan undersøgelse i
Danmark.

Fysiske forhold
Fjernelse af grene, toppe, små- og vragtræer påvirker bevoksningens fysiske miljø.
Man må her skelne imellem, om flishøsten foregår i tynding, hvor påvirkningen er lille
eller på renfdrift, hvor påvirkningen er størst.

På renafdrifter ryddes kvaset ofte som en forberedelse til jordbearbejdning og plant-
ning. Således var det for ikke mange år siden sædvane at afbrænde kvaset i Danmark.
At flishugning af skovningsaffaldet er at foretrække frem for afbrænding på kulturare-
alet er indlysende.

Undersøgelser af kvasets betydning for kulturarealets mikroklima viser, at hvor
kvaset fjernes er

jordtemperaturen større,
nattefrost og frostskader hyppigere,
jordfugtigheden lidt mindre,
vindhastigheden ved jordoverflade større,
vegetationens indvandring hurtigere end, hvor kvaset får lov at ligge.

Som det fremgår, påvirker høstning af hugstaffald på renafdrifter det fysiske miljø på
kompliceret og forskellig måde. Der er i tidens løb iværksat mange undersøgelser og
forsøg af problemstillingen, men noget klart svar foreligger ikke. Min egen konklusion
er, at heltræhøst på reanafdrift kun bør foretages, når skovningsaffaldet får lov til at
ligge et halvt til et helt år, således at næringsstoftabet begrænses.

Forsuring
Der findes forskningsresultater, der tyder på, at høst af heltræer kan medvirke til en for-
suring af skovjorden. Sagen er dog, så vidt det er mig bekendt, fuldstændig uopklaret.
Er det rigtigt, så kan en forsuring formentlig hæmme mineraliseringen af såvel uorga-
nisk som organisk materiale og dermed træernes vækst. Forholdet er formentlig uden
større betydning, men en opklaring er ønskelig.

Dyre- og planteliv
Høstning af heltræer såvel i tynding som på renafdrift påvirker også bevoksningens
flora og fauna. Mangelen på dødt ved er et problem for det moderne skovbrugs forhold
til biodiversiteten. Og når man så også fjerner grene, toppe, små- og vragtræer forvær-
res sagen. Igen må vi konstatere, at der, så vidt det er mig bekendt, ikke findes megen
konkret viden om sagen. Også dette er derfor et emne for forskningen, hvis meget
intensive træfyringsprogrammcr iværksættes.
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Vækstforsøg
En vurdering af disse enkeltfaktorers samlede indvirkning på skovenes bæredygtighed
er praktisk taget umuligt. Dels påvirker faktorerne hinanden og dels er der samspil med
høstudtagets størrelse per hugst og ialt og dyrkningsbetingelserne iøvrigt. Det ligger
derfor lige for, at supplere undersøgelser af enkeltfaktorer med undersøgelser af den
samlede virkning af heltræhøst på tilvæksten ved anlæg af faste produktionsforsøg.

I nordisk samarbejdsregi er der i 1983-87 anlagt 9 faste forsøg med skovfyr og 6
faste forsøg med rødgran i Finland, Norge og Sverige. I disse forsøg sammenlignes
forskellige former for heltræhøstning med almindelig skovning. Parceller med og uden
gødskning indgår i forsøgsdesignet. Uheldigvis deltager Danmark ikke i dette forsøgs-
samarbejde, men har anlagt to nationale forsøg i 1989-90 med forskellige former for
heltræhøst i kombination med gødskning i tynding i rødgran.

Forsøgene i Danmark og forsøgene i Finland, Norge og Sverige har (endnu) ikke
været i stand til at påvise konsekvenser af heltræhøsten. Dette kan skyldes, at forsø-
gene har varet i for kort tid (10 til 15 år) i relation til en bevoksnings normale livs-
længde (100 år).

Konklusioner
I Danmark er heltræflis og heltræhøst et nyt sortiment og en ny metode, som indebærer
mange fordele for skovbruget. De store tilplantninger af heder og klitter - halvdelen af
det danske skovareal - har frembragt store mængder af træer, som ikke kan anvendes til
andet end heltræflis. Rydning, sanering og gentilplantning lettes derfor meget af flis-
ningen. Fordelene ved heltræhøstningen er så store, at de betaler for nogle kortvarige
økologiske ulemper.

Høst af heltræer i 1. og 2. tynding i gran indebærer et så beskedent ekstra dræn på
næringsstofferne - under forudsætning af, at træerne tørrer i bevoksningen i 1/2 år
inden flishugning - i sammenligning med produktion af almindelige rundtræsortimen-
ter, at der efter min opfattelse ingen betænkeligheder er herved.

Rydning af renafdrifter ved flishugning af hugstaffald erstatter ofte en almindelig
rydning eller afbrænding af kvaset. Også i dette titfælde forekommer fordelene ved
rydning i form af billigere jordbearbejdning og plantning så store, at den beskedne fjer-
nelse af plantenæringsstoffer og mermasse ikke giver umiddelbar anledning til betæn-
keligheder - under forudsætning af, at hugstaffaldet ikke oparbejdes grønt, men tørres i
løbet af mindst en sommer.

Recirkulering af aske bør introduceres og gøres til en betingelse for flishugning af
heltræer.
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