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Sammanfattning

IVL har beskrivit effekter av fern olika scenarier for framtida skogsbruk under en
skogsgeneration pa markens och avrinningens &terhiimtningfr~n forsurning. Studien
har utforts med hjalp av den dynamiska datamodellen MAGIC. BerWningarna har
tilltipats p&valstuderat skogsbesttid i norra Sk5ne med fihsurad mark och bordig
granskog som ar mycket vanligt i sydvlistra Sverige.

Skogsmarken p5 den studerade Iokalen forsurades kraftigt under en period i mitten av
1900-talet med okande deposition av firsurande lufifororeningar, i synnerhet svavel,
enligt modellberakningarna. Sarntidigt etablerades dessutom ett bordigt granbesttid
som med tiden okade upptaget av baskatjoner, vilket bidrog till markforsurningen.
Den krafiigt minskade depositionen av svavel efier 1980 gav ett utrymme for en &er-
hamtning frti forsurning, indikerat av stigande ANC och minskande halter av oorga-
niskt alurninium i markvatten, som kommer att vara markbar under de niirrnaste de-
cenniema oavsett typen av skogsbruk. Enligt ber%ingama planar z%erhtitningen
dtirefier ut pa en nivh som i%k%gt frh utg~ngslaget for mer an 100 5r sedan med av-
seende p?isurhetstillsttid.

Modellberdcningama visar att kombinationen deposition och vaxande skog har resul-
terat i ett underskott av baskatjoner pa 36 mekv/m2 och & under perioden 1850 till
2015. Motsvarande framtida underskott med Iagre deposition, men med effekter av
skogsbruk med hog intensitet (uttag av starnved och GROT inklusive barr), kan be-
raknas till 15 mekv/m2 och & under perioden2015 till 2085 (en omloppstid) utan
kompensationsgodsling.

Mangden kvar15mnade awerkningsrester har stor betydelse for den hhgsiktiga balan-
sen av baskatjoner i skogsmarken enligt berakningarna i denna studie. Skillnaden i
genomsnittliga nettofbrluster i nasta skogsgeneration frti z%2015 i den studerade
skogsytan beraknades variera mellan 4 och 15 mekv/m2 och ~r beroende p~ awerk-
ningsaltemativ utan kompensationsgodsling. Denna studie indikerar att skogsbruk
med uttag av GROT, men aven enbart uttag av stamve~ kan motverka en 5terhamt-
ning frti forsuming. Kompensationsgodsling kan minska denna phverkan och sanno-
likt ytterligare motverka forsuming om dosen okas S5att den aven motsvarar uttaget
av stamved.

Modellberakningar av forsumingsutveckling med olika typer av skogsbruk har vissa
osakerheter som beror p/i sakerheten i ingbgsdata, gjorda antaganden och modellens
forrmiga att beskriva dynamiska fbrlopp. I denna studie infirs fler moment i modell-
beriikningama som teoretiskt kan oka osakerheten; den Mnga tidsrymden i prognosen,
effekter av uttag av biomassa och kvarliirnnade awerkningsrester saint kompensa-
tionsgodsling i form av aska. Trots det visar resultaten p5 en meted for att skapa un-
derlag fir bedomningar av mojlighetema att underlatta ~terhiimtning frtin firsuming
med anpassat skogsbruk, saint aven behovet av ytterligare minskning av utslappen av
Iufifororeningar utover de nuvarande intemationella avtalen. Metoden behover dock
utvecklas och till%npas vidare for att generalisera resultaten.
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Summary

IVL has described the effects of five scenarios of future forest management on recov-
ery from acidification of soil and run off during a rotation. The study was (conducted
by use of the dynamic model MAGIC. The calculations were applied on a forest site
in the South part of Sweden with acidified soil and a productive s,pruce forest, which
is common in the Southwest part of Sweden.

The soil of the studied site was acidified several decades ago when the emissions of
air pollutants in Europe, especially sulphur, increased according to the model calcula-
tions. At the same time a productive spruce forest was established, which also con-
tributed to the acidification by cation uptake and ion exchange with H+. The reduction
of the emissions of sulphur after 1980 enabled a recovery process, indicated by, for
example, increased ANC and decreased concentrations of inorganic alurninium in soil
water. But the recovery will not be complete and the achieved degree of recovery will
be depending of the type of forest management according to the calculations.

The model calculations show that the combination between deposition of air pollut-
ants and growing forests have resulted in a yearly net loss of 36 meq/m2 of base ca-
tions (resulting in soil acidification) from the soil during the peric}d1850 to 2015. The
future yearly net loss of base cations, with lower deposition, could reach 15 meq/m2
with whole tree harvesting (including needles) during one rotation between 2015 and
2085. The amount of branches, tops and needles left after clearcutting and thinning
contribute to the variation between 4 and 15 meq/m2 in average yearly net loss of base
cations from the soil depending of the amount of biomass removed by harvest.

The model calculations of the historic and future development of acidification in this
study involve several sources of uncertainty. The long time span, assumed removal of
biomass by harvest and compensatory fertilisation contributes to the uncertainties. In
spite of that the method has proved to be a valuable tool to assess the need of additio-
nal reductions of emissions of air pollutants and also the impact of different forest
management methods on future soil and water acidification. But the method need to
be further developed and applied to assess the role of acidif~ng air pollutants in rela-
tion to forest management for recovery in acidified areas.
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Inledning

Forsumingen av mark och vatten uppmarksammades pa allvar i Sverige i slutet av
1960-talet (Staaf, 1996). Orsaken till forsurningen ar till stor del lufHi5roreningar
(svaveldioxid och kvaveoxid), friimst fr~n forbranning av fossils branslen. En gradient
med minskande deposition stracker sig fr~n sodra Sverige till norra. Depositionen av
starka syror Ieder till utkdcning av baskatjoner (Ca2+,Mg2+,Na+ och K+) fib markens
utbytbara forrfid genom jonbyte, saint en tillforsel av aciditet. Den forhojda utlakning-
en av katjoner sker genom en uttransport tillsammans med rorliga anjoner, framst sul-
fat.

Skogsbruk bidrar ocksil till markforsurning genom upptag av naringstien (och till-
f6rsel av aciditet) som delvis overg?ir i en permanent forlust dfi traden awerkas och
biomassa fors bort. Stor tillfirsel av aciditet frti Iuftfiroreningar och skogsbruk, jiim-
fort med tillskott av syraneutraliserande formiiga i form av deposition av alkali och
vittring, kan sanka markens basmattnadsgrad. Det innebar att andelen baskatjoner i
procent av alla utbytbara katjoner minskar medan vate- och alurniniumjoner i mar-
klosning och pi?imarkpartiklar okar.

Depositionen av starka syror har minskat krafiigt de senaste 15 5ren pa grund av ut-
slappsbegriinsningar i hela Europa (Warfvinge & Bertills, 2000). Detta ger mojlighet
till en iiterhamtning friin forsuming som dock kan vara Eingsam pa grund av att olika
markkemiska processer fordrojer forloppet. Aven skogsbrukets framtida tillforsel av
aciditet har sannolikt stor betydelse for ~terhtitningen. Hur stor pi%erkan blir, med
teoretiska utgtingspunkter, beror framst pii biomassauttagets storlek saint om n5igon
form av kompensationsgodsling utfbrs. Denna studie beraknar effekter av flera olika
scenarier for framtida skogsbruk under en skogsgeneration pa markens och avrinning-
ens iiterhamtning fr?mforsuming. Dessutom beskrivs ett troligt historiskt forsurnings-
forlopp under 150% fram till i dag. Berakningama har utforts i ett valstuderat skogs-
bestiind med firsurad mark och bordig granskog som iir representative for sydvastra
Sverige. Resultaten utgor ett underlag fir bedomningar av mojligheterna att underlatta
i%erhamtning fi%nforsurning med anpassat skogsbruk, saint aven behovet av ytterliga-
re minskning av utslappen av luftfororeningar utover de nuvarande intemationella
avtalen.

Studien har finansierats av IVLS samfinansierade forskningsprogram, med Elforsk
som ntingslivsintressent, saint av Energimyndigheten inom ramen for myndighetens
deprogram “UthNlig production av skogsbransle”.

Bakgrund

Markens historiska forsurning

Marken har forsurats Eingsamt under mtiga tusen h genom naturliga processer.
M5nga markomr5den i Iandet har aven pi%erkats i olika riktningar av mansklig akti-
vitet.
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Undersokningar i 14 svenska sjoar med hjalp av bland annat diatomers forekomst i
sjosediment (Renberg m. fl., 1993) visar pH-variationen i sjovattnet sedan istiden. Dar
konstateras fyra firsumingsfaser i omr~den som p&senare tid hall en hog belastning
av forsurande h.dlfororeningar enligt foljande:

I. 12000 f. Kr – 2300 f. IQ-,naturlig forsuming, pH sjunlmr friln 7 till 5,5. Den
blottade mineraljorden efter istiden var rik pii basiska amen. Vegetationens
invandring startar jordrm%bildningen som med tiden forandrar utlakningen av
baskatjoner, vatekarbonat och organiska syror. Upplagringen av oorganiska
syror i marken okar markens totala jonbyteskapacitet och tidra.r successive
forhNlandet mellan sura och basiska iinmen.

Ir. 2300 f. Kr till 1900-talet, antropogen alkalisation, pH okar frti. 5,5 till 6 i
mtiga omriiden. Mer intensiv markanvandning borjar p~,verkama,rktillstidet
utover naturliga jordniinsbildande processer. Jordbruk olchbriinning av mark
okar omsattningen av m5nga olika amnen i marken, vilket sannolikt kan ha
medfort okningar av pH i ytvatten under relativt Einga perioder.

III. 1950-1960, den senaste forsurningsperioden, pH sjunker snabbt ffiin 6 till 4,5-
5 i vissa ornrfiden med forsumingskiinsliga marker. Industrialiserin.g som med-
fir utslapp av luftfororeningar och aven forandrad markanviindning (jord-
bruksmark overges och beskogas) ar huvudsaklig orsak till denna forsurning.

Iv. Friin 1970 och fram~t i tiden, kalkningsperioden, pH okar fr~n 41,5till 6-7 i
kalkade vattendrag.

Bade arealen och volymen skog har okat under 1900-talet, i synnerhet i sodra Sverige,
pii bekostnad av ~ker- och betesmark. Foriindringen fi-?mett relativt oppet landskap i
sodra Sverige till brukade barrskogar p5verkar i sig markforsumingen. Denna utveck-
Iing kan komma att fortsatta, vilket gor att markfiorsurningen kan oka genom uttag av
baskatjoner via skord, saint uppbyggnad av organiskt material i marken.

Nedfallets forsurande inverkan och avtal om minskningar av 1uftf6r-
oreningar

Studier fi-h de senaste decermiema visar att pH i sodra Sveriges skogsmaiker minskat
med 0,3- 1,0 pH-enheter och forr~den av utbytbara baskatjoner minskat med 30–70 0/0

fr~n 1950-talet (Staaf m.fl., 1996). Det ar inte forlusten av baskat.oner som i sig orsa-
kar forsurning utan det faktum att de ersatts av vate- och aluminiurnjoner. lForand-
ringar av mangden baskatjoner % dock en indikator pa markforsuming orsakad av
starka syror. En stor del av foriindringen forklaras med nedfallet w framfo:r ant svavel
i form av stark syra. Tillforseln av stark syra forsurar bade mark och vatten[genom att
den rorliga sulfatjonen bidrar till att utlaka baskatjoner och nar basmattnaden sjunker
okar forekomsten av vate- och alurniniumjoner.

k 1985 undertecknades ett forsta protokoll i Helsingfors om minskade svaveldioxid-
utslapp i Europa. Utslappen skulle minskas med minst 30 YO mellan 1980-1993 (jiirn-
fort med 1980&s utslapp). Ett andra protokoll upprattades i Oslo 1994 M de skandi-
naviska landema i EU iltog sig att minska svaveldioxidutslappen ]med80 % till &
2010 (jamfort med 1980 $irsutslapp). For kvaveoxid frystes utslappen till 1988 iirs
niv& I december 1999 skrevs det sii kallade Goteborgsprotokollet under, diir de totala
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utslappen i Europa ska minskas med 63 ‘Yo for svaveldioxid, 40 ‘Afor kvaveoxider, 40
0/0 for kolvaten saint 17 0/0 for ammoniak (jamfort med 1990 &s utslapp).

Sverige & ett av f~a lander i Europa som ar nettoimportor av bide forsurande och
eutrofierande fororeningar (de ovriga tre iir Osterrike, Lettland och Norge). Utslappen
av SOXkommer frtin forbriinningsindustri och dess processer, allman kraftproduktion,
kraftviirmeverk och fjarrvarme. Nedfallet av svavel i Sverige beraknas minska med
cirka 50-60 0/0 fiwn till % 2010 jamfort med 1990 &s niv?i.Utslapp av kvaveoxider
har samma utslappskallor som svavel med tillagg fir utslappen fi%ntransporter
(EMEP, 1998). Jordbruket stt%for huvuddelen av arnmoniakutslappen. De forviintade
minskningarna av kvavenedfallet till 5r 2010 efter det senaste avtalet om utslappsbe-
gransningar ar inte lika stora som for svavel. Det medfor att depositionen kan komma
att ligga kvar pii en forhojd niv~ i stora delar av Sverige aven efter2010 och miilet att
undvika forsurnings- och eutrofieringseffekter pa grund av kvavedeposition kan vara
sw%tatt nil.

Skogens tillvaxt och marldlorsurning

Den okade skogstillvaxten i Sverige under 1900-talet kan ha orsakats av ett flertal
faktorer som till exempel fbrbattrad skogsskotsel, okat kvavenedfall, markawattning
och beskogning av tidigare odlingsmark. Traden har anpassat sig till en situation dar
kvave ar begriinsande och konkurrerar alarmed med andra vtiter om kvavet. For att pzi
Eing sikt vaxa optimalt Waver traden att narings&rmena stiir i viss proportion till var-
andra och det nodviindiga amne som firms i minst miingd i marken bestiimrner till-
vaxten. Nedfall av forsurande Iuftfororeningar och skogens tillvaxt kan minska bas-
mattnaden i marken. Nedfallet av starka syror leder till en borjan till okade koncent-
rationer av baskatjonerna Ca2+,Mg2+och K+ i marklosningen. Losta baskatjoner kan
sedan lakas ut till grund- och ytvatten.

Forlusten av baskatjoner kan orsaka naringsobalans i marken som pa liing sikt kan
orsaka minskad tillvaxt om niigot annat iimne an kvave blir tillvaxtbegransande (Ro-
st%i,1988; Sverdrup & Rosen 1998). For narvarande firms det inte n@-a belagg for att
en utbredd naringsobalans som pi?iverkarskogstillviixten har uppsti%tpa mineraljordar
i Sverige (Johansson m. fl., 1999). Diiremot har den minskning av skogsmarkens
basmattnadsgrad som noterats i stora delar av sodra Sverige orsakat en kraftig forsur-
ning av avrinnande vatten, med Eiga pH-varden och hogs halter av oorganiskt alumi-
nium som foljd (Nilsson & Tyler 1995; Moklan m. fl., 1999).

Skogens tillvaxt & forsurande i sig. Vatejoner frigors dii rotterna tar upp naring
(fi%mstbaskatjoner och ammoniumjoner) frti marken. Ju snabbare tillvaxt desto stor-
re blir tillskottet av vatejoner till marken. I ett system som inte skordas ar denna for-,,
surningseffekt reversibel. Nar traden dor och bryts ner ~terfors baskatjonerna.

Bildning och upplagring av organiskt material i ytliga marklager i samband med sko-
gens tillvaxt har ocks5 en fi%surande effekt genom tillskottet av organiska syror, saint
en fastlaggning av baskatjoner (Skyllberg m fl., 2000). Tillskottet av syra beror ph att
organisk substans inneh~ller en hog concentration av protonerade, potentiellt sura
fimktionella grupper. Ett okat tillskott av organiskt material i mineraljordshorisonter
leder i de fiesta fall till en minskad basmattnadsgrad pa grund av en utspadning av
redan existerande organiskt bundna baskatjoner. Utspadningen innebiir att mangden
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baskatjoner i marken ar ofortidrad, men markpartiklarna har f%t ett tillskott av friimst
vatejoner (och den totala mangden utbytbara katjoner har okat). Det gor att forand-
ringar av miingden baskatjoner inte &en lika bra indikator pa forsurning nar den sker
genom organiska syror, istallet for starka syror.

En forsurning av mark med organiska syror har inte en Iika tydlig effekt pa avrinnan-
de vatten som tillfirsel av starksyra, eftersom de organiska syrornas anjoner inte ar si?i
rorliga i markprofilen. Okad miingd organiska syror och siinkt pH minskar dock kol-
syrasystemets vittring, vilket leder till ett minskat tillskott av alkalinitet till vatten i
form av vatekarbonatjoner. Den syraneutraliserande 17imigan (ANC) forskjuts fi%n
vatekarbonat till organiska amnen som kan upptrada bade som syra och has.

Skogsbrukets uttag och markflorsurning

Flera studier har visat att skogsmarkens basmattnadsgrad och forr/id av baskatjoner
minskar vid skogsbrukets uttag av biomassa. Intensiteten i uttaget piiverkar foriind-
ringarnas storlek (Egnell m. fl., 1998). Bordiga marker med gran ~arstorre relativa
fortidringar av basmattnaden an RQproduktiva tallskogar, trots clerikare rnarkerna p5
de bordiga stfindorterna. Uttag av awerkningsrester (GROT, Grenar Och Toppar) ger
relativt stora forluster av naringsamnen i forh/illande till den mangd bioma,ssa som
skordas. Den relativa skillnaden av niiringsforlust mellan enbart stamvedsuttag och
heltradsutnyttjande tenderar att vara mindre pii battre boniteter i sodra Sverige med
hogt kvavenedfall. Det beror sannolikt p5 att kvarlarnnat ris efter slutawerkning kan
oka nitratutlakningen som i sin tur okar utlakningen av baskatjoner.

Flera regionala och nationella beriikningar av massbalanser av ba~skatjonerhar pekat
ph risken for nettoforluster av baskatjoner i samband med skogsblruk. Heltradsuttag
kan leda till utarmning av kalcium, magnesium och kalium i maiken i svenska skogar
enligt en studie av Olsson m. fl., 1993. Berakningarna bygger enbart pfi vittring och
upptag av baskatjoner. Oftast ar utlakningen storre an depositionen i Sverige, vilket
okar forlusterna av baskatjoner fr%nskogsmarken.

En annan massbalans beriilcnad for svenska skogar visar att vittring och baskatjonde-
position inte racker till for att kompensera for utlakning och tradcns upptag av bas-
katjoner (Sverdrup och Rosen, 1998). I undersokningen ar tradens upptag dock inte
begransat av naringstillg~ngen i marken vilket kan leda till att upptaget overskattas.
Heltradsuttag utan %erforsel av baskatjoner riskerar att p5tagligt minska tillg~ngen p5
naringsarnnen i form av baskatjoner i marken inom en till tv~ omloppstider i storre
delen av landet.

Forenklade och yttackande massbalanser i brukad skogsmark innehtiller stora osaker-
heter pii grund av bristen pa underlag i form av siikra m~tt pa de olika kom,ponenter
som ing& i beriikningarna (Egnell m. fl., 1998). Darfor ar det vik.tigt att kc)mplettera
bilden med berakningar fR!invalundersokta Iokaler.

Markens iiterhamtning

Om nedfallet av starka syror minskar tillrackligt mycket kan skogsmarken till viss del
iiterhamta sig fi-iinforsurning. Hur mycket, och med vilken hastighet, kan bland annat
modellberakningar ge en uppfattning om. Ett scenario som tidigare studerats h hur
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markens tidigare forsurning och eventuella Merh%ntning i 20 skogsytor i sodra Sveri-
ge p~verkas av ett okat och sedan reducerat nedfall (Moldan, m. fl., 1999). Scenariot
innebiir att det andra svavelprotokollet foljs fi.dltut, det till saga svavelnedfallet redu-
ceras med ca 70 0/0 (fr~n 1980), och skogen awerkas inte niir den dir hog iilder utan
stiir kvar med lag tillviixt. Med f%undantag sker en viss forbattring av vattenkvaliten i
avrinningen, men basmattnadsgraden i marken fortsatter att sjunka i de fiesta skog-
sytorna. Avrinningsvattnet i de mest forsurade omriidena kan inte uppnii en acceptabel
kvalitet fore& 2020 erdigt dessa beriikningar. Den syraneutraliserande firniigan
(ANC) kommer inte att uppn~ forindustriella niw$ieri n~gon av de 20 ytorna. M5nga
skogsytor kommer att fortsatta att vara forsurade under l?mgtid framover. Om skogen
awerkas, i synnerhet med uttag av GROT (grenar och toppar) utan kompensations/d-
garder, och nya generationer med hog tillvtit p5verkar skogsmarken kan forsurningen
oka ytterligare i fi-amtiden.

Studiens syfte

Syftet med denna studie iir att med hjalp av den dynamiska datamodellen MAGIC
(Model of Acidification of Groundwaters in Catchments, Cosby m. fl., 1985) beskriva
den framtida fortsatta forsurningen, eller fiterhiimtningen, i en skogsmark. Olika grad
av bortforsel av stamved och GROT, med och utan barr, saint kompensations&giirder
i form av askiiterforsel utgor olika scenarier. Avtalade minskningar av luftfororening-
ar ing5r som grundforutsattning i scenarierna. Beriik.ningarna har utforts pa en repre-
sentativelokal i Sk5ne med bordig granskog pii forsurad moriinmark. Scenariema om-
fattar brukningsmetoder som anvands i praktisk drift idag och utfallet av modellering-
en ger en uppska~ing av en trolig framtida utveckling av markens och avrinnings-
vattnets kemiska status om brukningsmetodema tillampas under en skogsgeneration.

Modellbeskrivning

Lokalen

Lokalen som utnyttjats for modellberiikningama ar en permanent provyta med gran-
skog som har anvtits inom nationell och regional miljoovervakning for nedfallsmat-
ningar och undersokningar av skogsskador (Hallgren Larsson m. fl., 1997). Speciella
undersokningar av skogens tillviixt och markkemi & aven utforda pii lokalen (Orlan-
der m. fl., 1994). Skogsytan, som ligger i norra Sk?me,beniimns L7 Vastra Torup.
Granskogen planterades 1941 och den har ett relativt hogt sttidortsindex pii G32.
Skogen ligger pii 120 meters hojd over havet och jordarten & sandig moran med
jordmiinen brunjord/podsol. Nedfallet /ir 1994 var 9 kg kvave och 20 kg svavel
(krondropp) per ha och &, vilket motsvarar 64 resp 62 mekv. per m2 och &.

Scenarios

Nedfall

Framtida nedfall i modellberiikningama foljer Goteborgsprotokollets avtal. For sodra
Sveriges del innebar det att utslappen tir 2010 av svavel ska ha minskat med ca tv~
tredjedelar av 1990 lirs niv~.
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For nitrat galler en minskning med ca halften och for ammoniak Icaen tiondel. Efter
2010s & nedfallet i modellen konstant, det vill saga pa 2010 5rs nivii, dii det inte firms
underlag for liingre prognoser (figur 1).
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Figur 1, Depositionen i modellen av baska~oner och sulfat (dd bidraget.frcin havs-
salt ar bortraknaij, saint nitrat och ammonium.

Depositionen av baskatjoner (dil havssaltsbidraget & bortriiknat) bkar mycket lite un-
der modelleringsperioden, fnln 8,7 till 11,4 mekv/m2/&. Nedfallet av havssalt, som
dominerar baskatjonbidraget, ar diiremot konstant och det har en kloridrnangd pil 101
mekv/m21&.

Skogsbruksmetoder

Modellberiikningarna antar att den befintliga granskogen slutawmkas vid 74 &r-siilder
(& 2015) och plastering sker &et diirp~ med gran. Under den sim,ulerade skogsgene-
rationen kornmer gallring att ske vid 25- respective 40 &s alder (dvs & 2040 och
2055). Slutawerkning sker vid 70 i?irsalder (iir 2085). Modellberihingarn.a utfors
mellan 5ren 1850 och 2085. De fern skogsbruksscenarierna skiljer sig & forst efter ~r
2015.

De fern skogsbruksscenariema for &en2015 till 2085 iir foljande:

1.

2.

Vid slutawerkning bortfors 100 ‘XO av stamveden, OYO av GROT och O ‘%0 av bar-
ren (100/0/0). Ingen ask~terforing (effekten av compensation for stamvedsuttag
redovisas i avsnittet om baskatjonbalans med fullstiindig kompensationl for uttag).

Vid slutawerlcning bortfors 100 YO av stamveden, 70 ‘?40 av GROT och 30 YO av
barren. (100/70/30). Ingen aski%etioring.

10
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3. Vid slutawerkning bortfors 100 ‘Yo av stamveden, 70 ‘%0 av GROT och 30 % av
barren. (100/70/30A). Ask%erforing motsvarande uttag av baskatjoner friln GROT
och barr sker vid forsta gallringen.

4. Vid slutawerkning bortfors 100 YO av stammarna, 70 ‘?40 av GROT och 70 ‘?Lo av
barr. (100/70/70). Ingen askiitefioring.

5. Vid slutawerkning bortfors 100 ‘-XO av stammarna, 70 ‘%0 av GROT och 70 ‘%0 av
barr. (100/70/70A). Ask5terforing motsvarande uttag av baskatjoner fr~n GROT
och barr sker vid forsta gallringen.

~teforingen av baskatjoner ar tidsmassigt olika i scenariema. Naringen kommer
marken till godo antingen direkt efter awerkning da awerkningsrestema fir ligga
kvar pa marken och brytas ner, eller vid firsts gallringen W den del av GROT och
barr som togs ut vid slutawerkningen hterfirs i form av aska (figur 2 och tabell 1).
Modellbertingama antar att gallringsrestema alltid ligger kvar efter gallring, vilket
ger ett naringstillskott till marken. I scenario 1,2 och 4 %erfors ingen aska vilket leder
till att naringstillforseln fr?mGROT och barr vid tidpunkten for gallring & lika. Na-
ringsforlusten vid slutawerkningen varierar dock med uttaget av GROT och barr och
scenario 3 och 5 kompenserar for denna naringsforlust vid tidpunkten for gallring.

I studien antas att GROT bryts ner linjart pzlfemton & efter awerkning, saint att mot-
svarande tid for barr & fern ti. Nedbrytningshastighet for aska (O. Westling, pers.
medd.) kan beroende p5 behandling av askan variera friin ett till hundra &. I detta ex-
empel har en linjar nedbrytningshastighet pa trettio i%antagits. Beroende pa niir i
omloppstiden som marken I%rtillgtig till den /iterforda naringens~ kommer en in-
bordes forskjutning ske i tre av scenariema (m 1,3 och 5). Summan av tillsatt niiring
ar allts~ Iika for dessa tre scenarier. I de tv~ scenariema utan ask5tetiorsel iir ntirings-
forlusten storre under en omloppstid, jamfort med ovriga scenarier.

Kalibrering av MAGIC

MAGIC-modellen som utnyttjas i denna studie & kalibrerad sedan tidigare med data
frtin den skogsyta som utnyttjas for beriikningama (Moldan m. fl., 1999). Den tidigare
studien var inriktad pa att beskriva effekten av minskande deposition pa &erhamt-
ningen friin forsurning. Denna studie utnyttjar resultaten av dessa berNcningar, men
adderar effekten av olika skogsbruk till de faktorer som p~verkar framtida forsur-
ningsutveckling.

Ett nytt avtal om minskade utslapp undertecknades i Goteborg i slutet av & 1999 vil-
ket modellberiikningarna anpassats till. Det innebii.ratt depositionen minskar n~got
mer till 2010, jiirnfort med den tidigare studien. En annan skillnad mot tidigare mo-
dellberiilming ar att SkogForsks naringssnurra (excel baserat program for beriikning
av askgivor) utnyttjats for att berakna skogens upptag av niiringsamnen (data pziupp-
tag & hiimtade Ilh Egnell m. fl., 1998) i st~let for data framtagna av Ros+n (1988).
Modellen kalibreras om for att motsvara de nya forhNlandena, vilket fir konsekvenser
for bland armat markens beriiknade basmattnad och vittring.

11
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Berakning av massbalans for baskatjoner

Skogens upptag

SkogForsks niiringssnurra beraknar upptaget av baskatjoner i skogsytan i clenna studie
till att vara ca 2,5 ghger hogre an genomsnittligt varde for sodra Sverige beraknat
fifinRos6n(1988). Det beror huvudsakligen pii den relativt hogs bordigheten i Vastra
Torup. Snurran beriiknar mangden n&ings5mnen som fors bort frti olika typer av
sttidorter vid varierande awerkningsintensitet och anvands huvudsakligen till att be-
riikna kompenserande askgivor. Naringssnurran tar hansyn till Iage (sodra (ellernorra
Sverige), stbdortsindex, tradslagsblandning saint uttag av grenar och toppar vid gall-
ring och slutawerkning. Uttaget per hektar och omloppstid riiknas i denna studie om
till milliekvivalenter per kvadratmeter (mekv/m2).

En funktion fir hur mycket niiringsamnen skogen tar upp vid olika Uder har tagits
fram genom anpassning till matdata fib 20 skogsytor (Moldan m,. fl., 1999). Denna
upptagsfunktion har kombinerats med beriikningen av det ackumulerade n2kingsupp-
taget under en fittiohig omloppstid. Det ackumulerade nettoupptaget av kalcium,
magnesium och kalium under en omloppstid i stare GROT och bau-rvid avverknings-
tillfallena iir 4915 mekv/m2, 1259 mekv/m2 respective 1645 mekv/m2 enligt beriik-
ningama. Den tidsmassiga variationen i upptaget av kalcium, kalium och magnesium i
skogsytan som utnyttjas i modellberakningarna fi-arngi%av figur ;!. I denna studie har
naringsackumuleringen i rotsystemet antagits vara non, det vill saga rotsystemets till-
vaxt ar Iika stort som nedbrytningen av gamla rotter.
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Figur 2. Variationen av nettoupptag i traden av baskatjoner under en omloppstid
(80 i?r). Det ackumulerade upptaget ar beraknat med NcogForsks na-
ringssnurra.
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Baskatjoninnehiill i olika traddelar

Det beraknade irmehiillet av kalcium, magnesium och kalium som ~tefors i form av
kvarliggande GROT och barr efier awerkning och gallring framgilr av tabell 1. I de
fern scenarierna kornmer all naring frtin kvarliggande gallringsrester marken tillgodo
vid de tv~ gallringstillfallena. Gallringen antas ske vid 25 och 40 &s alder pa skogen.
Mangden naringsiimnen fr~n kvarlamnat GROT och barr fri?inavverknhzgen ar olika
fir de fern scenarierna i denna studie.

Tabell 1. NaringsinnehW i awerkningsrester.

Naringi kvarliggande100 % GROT och 100 % barr efter slutawerkning (mekv/m2)
Ca2+ Mg2+ K+

GROT 933 255 312

Barr 704 189 284

summa 1637 444 596

Naring i kvarliggande 30 ‘Y. GROT och 30 Y. barr efter slutawerkning (mekv/m2)
Ca2+ Mg2+ K+

GROT 279 74 92

Barr 210 58 84

summa 489 132 176

N5ring i kvarliggande 30 % GROT och 70 V. barr efter slutawerkning (mekv/m2)
Ca2+ Mg2+ K+

GROT 279 74 92

Barr 494 132 197

summa 773 206 289

Naring i kvarliggande GROT och barr efter gallring (mekv/m2)
Ca2+ Mg2+ K+

GROT 788 214 263
Barr 659 181 263
summa 1447 395 527

Fordelningen av kalciumtillforseln under en omloppstid visas i figur 3 dil slutawerk-
ningsreste~ (~r 1–15)
nats kvar. Den totala
under omloppstiden.

och gallringsrester (~r 25-40, 40-55) och aska (Ar25–55) lam-
miingden tillford kalcium ar lika stor, men fordelningen ar olika

13
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Pigur 3. TiUjorsel av kalcium fr& avverknings- och gallringsrester och aska under
en omloppstid. De antagna nedbrytningstiderna ar 5 c?roch 15 & ftir barr
respective GROT och upplosningstiden for asku ar 30 iir.

Askans baskatjoner

Den askiiterforing som sker i scenario 100/70/30A och 100/70/70A motsvarar bas-
katjonmiingden i de borttagna avverkningsresterna (tabell 2). Ask.an tillfors vid den
forsta galhingen.

Tabell 2. Askans innehiill av baska~oner.

Aska friin 70 % GROT och 70 % barr (mekv/m2)
Ca2+ Mg2+ K+

GROT 654 181 217
Barr 494 132 197
summa 1148 313 414

Asks friin 70 % GROT och 30 % barr (mekv/m2)
Ca2+ Mg2+ K+

GROT 654 181 217
Barr 210 58 84
summa 863 239 302
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Berakning av vittring

Vittringshastigheten har beraknats p~ tvii satt; historisk vittring (Olsson & Melkerud,
1991) och med PROFILE (Sverdrup & Warilinge, 1993). Ber51mingarna ger n~got
olika resultat och kan niirmast ses som ett intervall for sannolik vittring. De olika
metodema riiknar normalt pa olika vittringsdjup ( 1 respective 0,5 m), vilket i sig ger
en skillnad i vittringshastighet (tabell 3). Tabellen visar aven vittringshastigheten med
PROFILE dii andelen finjord reduceras till 40 %, vilken baseras pa en uppskattning av
stenigheten i skogsytan. Norrnalt beraknas vittringen med utgtigspunkt fr/m 100 YO

finjord.

Tabell 3. Vittringshastighet beraknad med olika metoder ochfinjordandel.

PROFILE PROFILE Historisk vittring
Vittring 407’. finjord 100 ?’. tinjord
mekvlm21iir 0,5 m 0,5 m lm

Ca 14 35 14
Mg 3 8 11

Na 6 15 17

K 4 10 16

Vid modellkalibreringen av MAGIC till~ts markens basmattnad (utbytbara baskatjo-
ner dividerat med katjonbyteskapaciteten) och vittring variera inom relativt violain-
tervall (tabell 4). Modellen anpassas till ett miljotillst5nd som var rimligt h 1850 och
1990, vilket irmebar att intervallen for viirden p5 basmattnad och vittring minskas.

Tabell 4. Mojlig variation av basmattnad (BS} & 1850 och 1990 saint vittring vid
kalibrering av modellberakningarna med MAGIC

Fore kalibrering Efter kalibrering Slutligt varde i modell-
berakningarna

Min Max Min Max
Basmattnad(%) Ca 2,6 10,4 5,6 7>9 6,5
1990 Mg 1,1 4,2 1,1 2,0 1,7

Na 0,5 2 1,0 1,0 1,0

K 0,9 3,6 1,3 2,7 2,0

summa 5,1 20>2 9,0 13,6 11,2

Basmattnad (%) Ca 5,2 31,2 21,6 23,6 22,4

1850 Mg 2,1 12,6 5,4 7,0 6,6

Na 1 6 1,8 1,9 1,8

K 1,8 10,8 5,2 7,0 6,1

summa 10,1 60,6 34,0 39,5 36,9

Vittring Ca 5,6 35 15,2 21,4 18,3
(mekv/m21~r) hlg 1,2 7,5 1,2 7,5 2,6

Na 2 15 2,0 3,0 2,2

K 1,6 10 4,5 10,0 7,3

summa 10,4 67,5 22,9 41,9 30,4
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Resultat

De modellberaknade resultatens spridning

Vittring och historisk basmattnad & b~da viktiga faktorer som p~,verkarmodellering-
en och kan vid olika kalibreringar ge skilda resultat. For att undersoka hur stor skill-
naden kan bli utfors flera kalibreringar och som sedan kan jamforas med resultatet for
scenarierna. I detta fall utfors sju olika kalibreringar med rimliga utfall baserat pa de
intervall (tabell 4, kolumn “efter kalibrering”) som vittring och basmattnad kan tilk%as
variera inom. En modellberdming med hogre ursprunglig basmattnadsgrad och Iag-re
vittring kan ge samma resultat kalibrerings&et, i detta fall 1990, ,somen annan ker-
ning med lagre historisk basmattnadsgrad och hogre vittring da ovriga ingiende vari-
abler ar lika.

Basmattnadens fiirandring och spridning

Modellberakningarna indikerar att basmattnaden lag pa ca 37 YO h 1850 varefter den
sjonk till foljd av depositionen av forsurande luftfororeningar och skogens tillvaxt. k
1990 ar basmattnaden mindre iin en tredjedel av ursprungsviirdet. Spridnin.gen i re-
sultaten illustreras av figur 4. Den storsta spridningen for basmattnaden under hela
modelleringsperioden intraffar i mitten av 1970-talet och & + 1,3 0/0 jamfort med me-
delvtidet. Det betyder att oavsett vilken kalibrering som skogsscenarierna slutligen
baseras pas~ kan den maximala variationen i resultat att vara hogst 2,6 % i faktisk
basmattnad.
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Figur 4. Beraknad spridning i basinattnad under den studeradeperioden.
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Oiika amnens fiorandring och spridning

Pa sarnrna satt beriiknai den storsta spridningen for halten av oorganiskt aluminium
(A13+)och ANC i avrinningen till slutet av 1960-talet da koncentrationen varierar
mellan ca 100 + 10 respective–130 + 10 yekv/1 (figur5). Halten vatejoner i avrin-
ningen (figur 6) beriiknas ha en maximala variation pii ca 10 + 5 pekv/1 i borjan av
1930-talet.
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Figur 5. Beraknad spriiining i ha!ten av oorganiskt ahuninium, vatejoner och ANC
under den studerade perioden.
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Figur 6 Spridning for su~at och summan av baskatjoner (d; bidraget friin havssalt
ar bortrabat).



~terhi%ntning avjbrsurad skogsmark med o[ika uttag av biomassa. UZ-rappot-t B1424

Surnman av baskatjoner i avrinningen sjunker i 1970-talets borjan och en ersattning
sker med A13+och H+ enligt beriikningarna (figur 5 och 6). Att pH inte minskar armu
krafiigare beror pa att aluminiumkomplex buffrar pH i detta intervall, varvid A13+
okar kraftigt i avrirmingen. Nedghgen i sulfathalten runt 1990 bmor pa minskad de-
position.

Berakningar av det framtida skogsbrukets pfiverkan~

De fern scenarierna for fiamtida skogsbruk baseras pfi samma parametrisering av
skogsytan L7 Vastra Torup, vilket ar medelvardet av de olika kalibreringarna (figur 4-
6). Tidsserier for deposition, skogens n5ringsupptag och hydrologi & Iika :fbralla sce-
narier under hela perioden 1850 till 2085. Skillnaderna mellan scenariema uppstir
mellan&2015 och 2085 beroende pa olika &erforande av GROT, barr och aska (ta-
bell 5). Scenario 100/70/70 har ett rkigot Iagre ackurnulerat uppta,g (en minskning med
totalt 122 mekv/m2) av kalcium pa grund av att vittring och basmattnad inte ar till-
rackligt hogs for att forsorja upptaget under en hel omloppstid. Det minskade uppta-
get ar dock relativt litet och kan sannolikt inte orsaka bristniviier iitraden. Den upp-
matta halten av kalcium i barr 1996 i skogsytan vid vastra L7 Torup var 2;4 mg/g
(Torgny Nasholm, pers. medd.), vilket ar relativt kingt fiiin empiriskt framtagna brist-
niv~er som bedoms vara vtiden under 1-1,5 mg/g (Staaf m. fl., 1996).

Tabell 5. Tillforda inangder saint upptag av baskutjoner under perioden i’850-2085 i
de olika scenarierna.

Scenario Ca2+ Mg2+ Na+ K+
(mekv/m2) (mekv/m2) (mekv/m2) (mekv/m2)

Deposition 2176 4900 20,390 1391

Vittring 4311 615 518 1727

Upptag 100/0/0 7928 1994 0 2613
100/70/30 7928 1994 0 2613

100I7OI3OA 7928 1994 0 2613

100/70/70 7806 1994 0 2613

100/70170A 7928 1994 0 2613

Tillforsel 100/0/0 3084 839 0 1123

100/70/30 2220 600 0 816
100170130A 3084 840 0 1117
100/70/70 1936 526 0 703

100170170A 3083 841 0 1117
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Basmattnad efter ~r 2015

Basmattnadens tidsutveckling

Efier i%1850 sjunker den beraknade basmattnaden fr5n ca 37 till ca 9 IXO& 2015 en-
ligt beriilcningarna (figur 4 och 7). Skillnaden melkm scenariema efter 2015 framg5r
av figur 7. Okningar i markens basmattnadsgrad sker vid iiterforing av niirings$inmen
vid slutawerkning, gallring och ask&erforing. For 100/0/0 iir ~terforingen som hogst
efier slutawerkning (for Ca2+1637 mekv/m2, tabell 1) medan bidraget Min gallnngs-
resterna bidrar med n~got mindre (for Ca2+1447 mekv/m2 uppdelat pi?itvii tillfallen,
tabell 1). Sm?iokningar i basmattnadsgrad upptrader efter tillfiksel av barr i gallrings-
restema, men niir enbart GROT i%erstiirefter fern &-snedbrytning borjar basmattnaden
att sjunka. Upptaget av niiringstimnen i traden & som storst ihrn till skogen fi ca 30
&, vilket okar forlusten friin marken under denna tid. Det leder till att basmattnaden
inte okar pa samma satt som vid omloppstidens borjan. Vid 45 %-salder pil skogen
sker en ny gallring som ger ytterligare en liten olcning av basmattnaden, men efter en
kort tid minskar den ~ter.

Under tiden mellan planteringen och den firsts galhingen ar tidsutvecklingen for
basmattnaden parvis lika fir scenariema med och utan asktillfirsel (100/70/30 och
100/70/30A, respective 100/70/70 och 100/70/70A). Slcillnader upptrader vid galhing
och ask~terforing enligt modelleringen (figur 7). Den kvarkinmade ni$ringen i gall-
ringsrestema ger tillsammans med tillforseln fiiln askan en kraftigare okning av bas-
mattnaden jiimfort med scenariema utan aska. Dil barren brutits ner racker naringsin-
nehiillet fib GROT knappt till for att h~lla basmattnaden konstant eller forsta gall-
ringen. Efter andra gallringen vid 45 &s Nder da skogens tillvtit borjat avta uppvisar
de tvi?iscenariema med ask%erfiking en viss okning av basmattnaden, under tiden fir
nedbrytning av GROT. Darefter sjunker basmattnadsgraden Eingsamt igen.
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Figur 7. Fordndring av basinattnadsgrad efter tir 2014 medfem olika scenarier for
framtida skogsbruk. Sorteringen i legenden motsvarar iinjernas ordning
vid berakningens sluttir.
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Scenarier utan askhterfbring (100/70/30 och 100/70/70) visar genomg/iende en lagre
basmattnad an ovriga scenarier. Stora mtigder naringstien tas bort vid slutawerk-
ningen och tillforseln av baskatjoner till marken fib de kvarliggande awerknings-
restema iir liten. Scenario 100/70/30 foljer nastan parallelly med 100/70/70, fast med
niigon procents hogre basmattnadsgrad efier & 2015.

Den ber5knade basmattnadsgradens fortidringar under en omloppstid & relativ stor
da behovet av baskatjoner fib vaxande skog first okar och sedan avtar. Sarntidigt
varierar tillforseln av baskatjoner fr~n nedbrutna awerkningsrester och i vissa fall
ask%erforing. Den Emgsiktiga effekten pfi markens basmattnadsgrad av de olika sce-
nariema kan beskrivas genom att jamfora basmattnadsgraden i%-2,014med h 2085,
det vill saga vid de tvii awerkningstillfallena. Det beriiknade resu.ltatet indikerar en
dryg halvering av basmattnadsgraden fir de tvii scenariema utan asktillforsel (tabell
6). En minskning sker aven i scenariot med bara stamvedsuttag (1.00/0/0), ]meni75r-
andringen ar inte S5stor som med uttag av GROT och barr. Scenarierna med ask5ter-
firing resulterar i en mindre okning av basmattnaden, jtifirt med tidpunkten i%r
slutawerkning & 2014.

Tabell 6. Forandring i basmattnadsgrad efter en omloppstid. Vid slutavverkningen
& 2014 ar skogens 61der 74 t%-och vid efterfoljande slutavverkning 2085
ar ildern 70 &-.

Basmattnads- Scenario
grad i %

100/0/0 100/70/30 100I7OI3OA 100/70/70 100I’7OI7OA

h 2014 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6
& 2085 7,3 4,1 8,7 3,7 9,3
Diferens -1,3 -4,5 0,1 -4,9 0,7

Tidpunkten f6r naringstillf?h-selunder penoden spelar en stor roll fir tillfalliga ok-
ningar och siinkningar sarnt basmattnadens slutliga niv~ efier en olmloppstid enligt
berW.ningarna. Bortfii-seln av baskatjoner med awerkad stamved % Iika i iallafern
scenariema och bortfirseln av baskatjoner i awerkningsrester i scenariema
100/70/30A och 100/70/70A kompenseras till fidlo med aski?derflking.Diirmed iir
scenariema 100/0/0, 100/70/30A och 100/70/70A Iikvardiga med avseende pil total
summa av bortforda baskatjoner, da det bara iir stamvedsuttag som innebti en perma-
nent forlust av baskatjoner. Att det uppstilr skillnader i basmattnadsgraden i slutet av
omloppstiden mellan de tre scenariema beror pil fordelning av upptag och I,illskott av
baskatjoner over tiden. Den stora okningen av basmattnadsgraden i scenariot 100/0/0
efter pkmtering (efter h 2015) okade haltema av baskatjoner i avrinningen och gav
diirmed upphov till hogre utlakning (se tabell 7 nedan). Ett mindre lackage mot slutet
av omloppstiden kompenserar detta till viss del. Den slutliga skillnaden efier en om-
loppstid blir en berZiknadhogre basmattnad pti 2 % @r scenariot 100/70/70.A,jamfbrt
med 100/0/0.
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Avrinningens sammansattning efter %r2015

Avrinningens vatejonkoncentration okar Win borjan av 1900 och n&-sitt maximala
vlirde & 1992 med drygt 60 yekv/1 (figur 5). Darefter sjunker den till knappt 50
pelcdl & 2015 vid tidpunkten for planteringen (figur 8). Halten sjunker d%efter inte
siltmycket att forindustriella v~den uppn% utan den stabiliseras vid ca 2/3 av den
maximala halten enligt beriilc.ningarna.Det beror fi%rnstpil att basmattnadsgraden
fortsatter att ligga pa en Eig nivil. Den nuvarande granskogen ligger pii tidigare kul-
turrnark och beskogningen med barrtrad innebiir i sig en sankning av basmattnadsgra-
den. Till detta kornmer den historiska belastningen av flh.uande lufifiroreningar och
en ofullstiindig ilterhamtning av markens syrahs-status som gor att marken sannolikt
kommer att vara firsurad under overski!idligtid enligt beriikningarna.

Uttag av awerlmingsrester utan askilterftking (100/70/30 och 100/70/70) leder till att
vatejonkoncentrationen i slutet av omloppstiden Mstan M lika hog som & 2015. Di_ir-
emot ger scenariema med ask&erforing och bara stamvedsuttag en viss stinkning av
halten, som omrZik.nattill pH betyder en okning friln ca 4,3 till 4,4 i slutet av omlopp-
stiden.
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Vatekoncentrationen i avrinningen cir 1990-2085. Sorteringen i legenden
motsvarar iinjernas ordning vid berakningens slut&.

oorganiskt alurninium (A13+)i avrinningen foljer samrna monster som va-

21

tejonkoncentrationen. Maximala halten var i%1992228 yekv/1 (figur 5) och en stabi-
lisering sker vid knappt 1/5 av den maximala koncentrationen (figur 9). Aven hiir bi-
drar scenariema 100/70/30 och 100/70/70 nastan inte ails till n5gon minskning av
oorganisk aluminium efier en omloppstid. Den beriiknade halten blir ca 40~eq/1 hogre
w efter ask%erforing, saint ca 30 ~eq/1hogre ti enbart stamvedsuttag.
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Figur 9. Concentration av oorganiskt aluminium (A13’) i avrinningen & 1990-2085.
Sorteringen i legenden motsvarar linjernas ordning vid berakniivgens
slukir.

& 1850 var summan av baskatjoner (SBC) i avrinningen drygt 450 pekv/1 (SBCex,
exklusive havssaltets bidrag, drygt 100 yekv/1) (figur 6) enligt bertiingarna. Till &
2015 minskar baskatjonhalten till ca 360 pekv/1. Avrinningen i scenario lC~O/O/Ohar
hogst halter av SBC i borjan av omloppstiden i de ingi!iendescenarierna, medan halten
minskar i slutet av omloppsperioden (figur 10). Sarntidigt uppnilr de tvii scenariema
med asktillforsel de hogsta halterna av SBC. Samma tidsutveckling giiller for den sy-
raneutraliserande form~gan, ANC, i avrinningen.
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Figur 10. Summan av halten baska~oner i avrinningen1990-208.5 inklusive havssalt.
Sorteringen i legenden motsvarar linjernas ordning viii berakningens
slut&.
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Hoga halter av baskatjoner i avrinningsvattnet indikerar en krafiig utlakning, vilket i
sin tur minskar markens forrild. Samtidigt iir utlakningen en nodviindig forutsattning
fir en miingd akvatiska organismer, inte minst fir fisk. Skillnaden i SBC i avrinning-
en mellan enbart stamvedsuttag (100/0/0) och maximalt uttag utan askilterforing
(100/70/70) tir relativt stor under hela omloppstiden med en maximal skillnad pa niira
60 pekv/1 (figur 11). Daremot ar skillnadema mellan scenarierna 100/70/70 och
100/70/30 relativt smil enligt bertingarna.
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Figur 11. Summa av halten baskatjoner i olika scenarierjamfort med 100/70/70.
Sorteringen i legenden motsvarar linjernas ordning vid berakningens
slutiir.

~terhiimtningen av ANC efier 1990-talet planar mer eller mindre ut efter etableringen
av en ny skogsgeneration & 2015 enligt bertingarna. Det firms dock relativt stora
skillnader pa vilken niv~ ANC okningen avstannar (figur 12). Mot slutet av omlopp-
stiden har scenario 100/70/70A hogst ANC pa -79 pekv/1 och scenariot 100/70/70
lagst med -126yekv/l. Variationen av ANC under en hel omloppstid har ocksil bety-
delse fir risken fir biologiska effekter i ytvatten. For vattenlevande organismer kan
det vara viktigt att ANC inte sjunker under en viss nivii. Till exempel har scenariot
100/0/0 hogst ANC under storre delen av omloppstiden. Det lagsta vardet for scenario
100/0/0 iirunder hela omloppstiden hogre W det lagsta viirdet fir 100/70/70A.
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Figur 12. ANC i avrinningen. Sorteringen i legenden motsvarar linjernas ordning vid
berakningens slutir.

Baskatjonbalans i marken under iiren 1850 till 2085

Fortidringen av markens innehidl av utbytbara baskatjoner under perioden 1850 till
2085 har berWnats med hjalp av MAGIC, som omfattar dynarniska massbalansberak-
ningar d& bortforseln subtraheras frim tillforseln enligt formeln nedan:

Foriindring = (tillfirsel av awerkningsrester och aska + vittring + deposition) –
(upptag + avrinning)

Av de komponenter som ingzlr i massbalansen & ma uppmatta eller beriilmade och
ing& som “indata” i modellber~ingarna med MAGIC. Modellberakningarna ger ett
m&t pii bortilh-seln av baskatjoner med avrinningen (tabell 7).

Tabell 7. Mangden bortforda baskatjoner med avrinningen under 6ren 1%50 till
2085, mekvlm2 (kg/ha).

Scenario Ca2+ Mg2+ Na+ K+
mekv/m2 (kg/ha)

100/0/0 5848(1172) 5265 (640) 21024 (4833) 2586(101 1)
100/70/30 5443 (1091) 5096 (619) 21034 (4836) 2409 (942)
IOO170130A 5684 (1 139) 5210 (633) 21019 (4832) 2513 (983)
100/70/70 5301 (1062) 5040 (612) 21036 (4836) 2339 (915)
100/70170A 5617 (1126) 5189 (630) 21017 (4832) 2483 (971)

Massbalansen fbr baskatjoner under tiden innan planteringen 2015 (i%1850 till 2015)
utgor utgilngslaget for utvecklingen med de olika scenariema und!erperioden tir 2016
till 2085. Tiden fdre respective under de olika scenariema redovisas sepa.mt i tabell 8.
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Tabell 8. Ackum.ulerad baska~onbalans i mekv/m2 (kg/ha) under perioden 1850 till
2015 saint under 2016 till 2085. Negativa varden betyder forlust frt% mar-
ken, positiva ackumulering.

Scenario Ar Ca2+ Mg2+ Na+ r Summa
mekv/m2 (kg/ha)

Allascenarier 1850-2015 -3792(-760) -1011(-123) -141(-32) -935(-366) -5879
100/0/0 2016-2085 -413 (-83) 105 (13) 26 6) -22 (-9) -305
100/70/30 2016-2085 -872(-175) 35 (4) 16 (4) -153 (-60) -974
100/70130A 2016-2085 -248 (-50) 162 (20) 31 (7) 45 (18) -11
100/70/70 2016-2085 -893 (-179) 18 (2) 14 (3) -195 (-76) -1056
100I7OI7OA 2016-2085 -183 (-37) 183 (22) 33 (8) 75 (29) 108

Den modellbertilmade perioden 1850 till 2015 (165 &) uppvisar ett ackumulerat un-
derskott av baskatjoner pi%knappt 5900 mekv/m2 i marken. Tradens upptag och mar-
kens avrinning har fort bort mer baskatjoner M tillfirseln fi-i!mvittring och deposition.
Forlusten av Ca2+st& fir drygt 60 YO av den totala bortfbrseln av baskatjoner enligt
bertikningarna. Perioden med olika skogsbruksscenarier (70 i%)visar den storsta net-
toforlusten av baskatjoner for skogsbruk med uttag av awerkningsrester utan ask&er-
ilh-ing. Scenariema med uttag av bara starnved, saint de med askiiterfi%ing motsva-
rande 70 0/0 GROT och 30 0/0barr, i% ett mindre underskott av baskatjoner i marken
efter en omloppstid. Enbart scenario 100/70/70A i%rett overskott pZibaskatjoner. En
skillnad mellan perioden 2016 till 2085 och historisk markanviindning ar att Mg2+,
Na+ och i vissa scenarier K+ uppvisar ett overskott och en mojlig okning i marken un-
der den senaste perioden. Skillnaden beror pa att till effekten av den historiska mar-
kanviindningen adderades en hog deposition av forsurande luftfororeningar under
framfir ant perioden 1950 till 1990 som okade utlakningen av baskatjoner. I en fram-
tid med kraftigt minskad deposition kommer utlakningen av baskatjoner via avrin-
ningen att minska, vilket okar forutsattningarna for ett overskott i massbalansen under
ilkutsattning att skord av biomassa inte orsakar nettoforluster. De genomsnittliga f6r-
iindringarna beraknade som medelvtide per ilr framg?ir av tabell 9. m2

Tabell 9. Genomsnittlig baskatjonbalans i mekv/m2/dr (kg/ha/4r) under perioden
1850 till 2015 saint under 2016 till 2085. Negativa varden betyder forlust

friln marken, positiva ackumulering.

Scenario & Ca2+ ME2+ Na+ K+ summa
mekv/m2 (kg/ha) per ~r

Alla scenarier 1850-2015 -23 (-5) -6 (-1) -1 (o) -6 (-2) -36
100/0/0 2016-2085 -6.0 (-1) 1.5 (o) 0.4 (o) -0,3 (o) -4.4

100/70/30 2016-2085 -12.6 (-3) 0.5 (o) 0.2 (o) -2.2 (-1) -14.1

10017OI3OA 2016-2085 -3.6 (-1) 2.3 (0) 0.4 (o) 0.6 (0) -0.2

100/70/70 2016-2085 -12.9 (-3) 0.3 (o) 0.2 (o) -2.8 (-1) -15.3

100I7OI7OA 2016-2085 -2.7 (-1) 2.7 (0) 0.5 (o) 1.1 (o) 1.6
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En stor ackumulerad nettofirlust av baskatjoner har skett framfir ant under perioden
1940 till 1990 enligt berakningama, fiamst pa grund av hog deposition av svavel men
aven pil grund av skogens tillvaxt. B&dedessa faktorer varierar under &en fi-amtill
1990, vilket ger upphov till en iirlig variation i baskatjonbalans sc]mframgiir av figur
13. Forsumingsbelastningens roll fir baskatjonbalansen borjar synas efter 1900-talets
borjan. Vid 1940 okar nettofirlusten av baskatjoner kraftigt efter det att skogen plan-
teras 1941. Efier 2015 uppvisar baskatjonbalansen en mycket kraftig variation pi?t
grund av slutawerlming, gallringar och ask~terftking. Under kortare perioder med
hog skogstillviixt efier & 2015, men fire I13rstagallring, kan nettoforlusten av bas-
katjoner ntirma sig nivilema ptl 1970-talet dii depositionen av svwel var som hogst.

400

II

— 100/70/70A

— 100/70/30A

300 --- ~~~~~100/70/70

I I—100/70/30
200- — 100/0/0

2
~ 100

~
o

-1oo

-200 I i

1850 1900 1950 2000 2050 2100

Figur 13.

Iu

~rlig variation i baskatjonbalans, i mekv/m2 under perioden 1850 till 2085.
Sorteringen i legenden motsvarar linjernas ordning vid berakningens
slutc%.

Baskatjonbalans med fullstandig compensation for uttag

Kompensationsgodsling efter awerkningar har i firsts hand diskuterats, och tilliim-
pats, som meted att motverka ni$ringsfirluster efier GROT uttag. Pa senare tid har
aven stamvedsuttagets effekt pa niiringsbalansema i skogsmark uppmarkmmmats,
men for niirvarande firms ingen praktisk verksamhet med compensation fbr den na-
ringsforlusten. Till skillnad mot GROT, som tas ut som skogsbriinsle, firms ingen aska
att tillg5 for kompensationsgodsling i ett kretslopp (reed undantag for en viss mangd
aska fiiln eldning av lutar, bark och s@erksavfall). Separat fihn ovriga scenaner,
som speglar en phg~ende verksamhet med skord av skogsbriinslen med och utan
aski%erforing,utfordes en speciell analys av ett scenario diir stamvedsuttaget kompen-
serades med avseende pa baskatjoner genom en tiinkt kompensationsgodsling vid tid-
punkten for firsts gallring. Kompensenngen innebiir att den Rmgsiktiga fdrlusten av
baskatjoner pii grund av uttag av biomassa ~ non. Detta scenario ger aven en uppfatt-
ning om utvecklingen i en forsurad skogsmark da inget uttag av biomassa sker.
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Full kompensering av stamvedsuttag (och inget uttag av GROT) kan medfora en tyd-
lig okning av basmattnadsgraden efter en omloppstid enligt berakningarna (tabell 10).
Resultaten indikerar att basmattnadsgraden kan kornma att stiga Min knappt 9 % till
over 15 0/0under omloppstiden. Den massbalans som ligger till grund for ber%ning-
arna ger ett utrymme for denna okning eilersom den enda forlustposten tir utlakning.
Ovriga scenarios som redovisats tidigare (tabell 6) medfir ytterligare minskningar av
basmattnadsgraden eller en liten okning vid compensation av uttag av GROT.

Tabell 10. F&andring i basmattnadsgrad efter en omloppstid. Det inramade scenari-
ot (100/O/OA(stam)) innebar att uttag av stamved kompenseras med askzi-
terforing vid tidpunkten for forsta gallring. Vid slutawerbingen iir 2014
ar skogens ilder 74& och vid efterfoljande shitawerbing 2085 ar hldern
70 c!r.

Basmiittnads- Scenario
grad i %

100/O/OA(stam) 100/0/0 100/70/30 100/70/30A 100/70/70 100I7OI7OA

h 2014 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6
k 2085 15,4 7,3 4,1 8,7 3,7 9,3
DljXerens 6,8 -1,3 -4,5 0,1 -4,9 0,7

Den mojliga okningen i basmattnadsgrad i scenariot med kompensering av stam-
vedsuttag phverkar utvecklingen av avrinningsvattnets kvalitet enligt berlilcningarna.
Resultaten indikerar att vatejonhalten kan komma att sjunka (vilket inneb% att pH sti-
ger) utan att utvecklingen planar ut som i de andra scenarierna. Awerkningar utan full
kompensering av baskatjonf6rlustema gor att ilterhi.imtningsilh-loppetefier 1990 med
minskande vatejonkoncentrationer planar ut pil en niv~ som irmebiir fortsatt liiga pH-
v%den mellan 4,3 och 4,4. Stabiliseringen kring dessa l?igapH-varden beror pil att
basmattnadsgraden inte okar piitagligt i nilgot scenario utan fi,dlcompensation av bas-
katjoner efier uttag.

Halten av oorganiskt aluminium & beroende av pH-utvecklingen i mark och avnn-
nande vatten, vilket gor att fill kompensenng av baskatjonforlusterna vid uttag av
biomassa aven kan minska dessa halter successive under en kommande omloppstid
enligt berdcningarna. Ovriga scenarios uppvisar en stabilisering pa en niv?i som fortfa-
rande iir krafiigt forhojd med en tendens till okning med tiden for alternativemed uttag
av GROT utan kompensering.

Modellberiikningarna av utvecklingen av ANC i avrirmingen efter den tiinkta slutav-
verkningen 2014 indikerar att scenarios utan full kompensering av baskatjonfdrluster-
na kan innebara att ANC aldrig niir positiva viirden (figur 14). Med kompensenng av
stamvedsuttag (scenario 100/O/OA(stam))kan ANC i avrirmingen nZirmasig non un-
der slutet av omloppstiden. Eftersom okningen beror pti att basmattnadsgraden suc-
cessive stiger med tiden firms forutsattni.ngar att ANC kan fortsatta att oka i n~ta
skogsgeneration under forutsattning av uttag av biomassa kompenserar fullt ut med
avseende pa baskatjoner.
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iv

ANC i avi-inningen med kompensationfor starnvedsuttag (100/O/OA(stam)),
jamfort med andra scenarios for skogsbruk. Sorteringen i legenden mot-
svarar Iinjernas ordning vid berakningens slut&-.

Slutsatser och discussion

Modellberakningarnas osakerhet

Modellberakningar av firsumingsutveckling med olika typer av skogsbruk har vissa
osiikerheter som beror pii ingilngsdata, gjorda antaganden och mc)dellens fijrmiiga att
beskriva dynarniska forlopp. I denna studie infirs fler moment i modellberiiknhgarna
som teoretiskt kan oka osakerheten; den Einga tidsrymden i prognosen, effekter av
uttag av biomassa och kvarliinmade awerkningsrester saint kompensationsgodsling i
form av aska.

Den historiska markanviindningen i ett specifikt skogsbestiind & oils okand eller upp-
gii?ema iir osiikra. Det galler aven den studerade provytan i V. Torup. Det p~verkar
bland annat bedomningen av miljotillsttidet i mitten av 1800-talet. En annan osiiker-
het & ingiingsvarden pii vittring. Metodema fir berhing av vittring med utgtigs-
punkt Mm markegenskaper bygger pii genomsnittliga sarnband rnellan vittring sarnt
geokemi och textur i hela Sverige. Pa en enskild plats kan sambanden awika och den
bertiade vittringshastigheten kan bli ostier. Detta var sannolikt fallet i provytan i V.
Torup diir det var sdirt att i%rimliga resultat ird?ormodellbertiingarna m.ed ber~ad
vittring fib uppmatt geokemi och textur (Wideberilkningar enlig~“PROFH.J3” och
“Historisk vittring”).

PAgrund av ostikerhetema i historisk basmattnad och bertiad vittring utidrdes upp-
repade kalibreringar for att analysera vilka intervall som gav nmliga resultat med hiin-
syn till att de modellberiiknade forloppen milste passera genom uppmatt tillstilnd un-
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der 1990-talet. Kalibreringarna utgick frh stora intervall fir ingbgsparametrama
historisk basmattnadsgrad och vittring, men de berakningar som gav rimliga resultat
minskade det mdjliga intervallet lcraftigt,

Modellberiikningarnas variation var mindre an spridningen mellan scenarierna. Trots
detta bor det noteras att kalibreringen av modellen kan ge vissa skillnader i fiamfirallt
niw!inpa slutresultatet, och det gor att slutsatser baserade pil tolkningen av skillnader-
na mellan scenarier ar Wkrare iin den absoluta nivti p5 beriiknade halter och floden.

Osiikerheten i upplosningstid av kvarlamnade awerkningsrester och tillfird aska p&
verkar frlirnst tidsutvecklingen, Iiksom aven tidpunkten for askilterforingen, eller om
fler gallringar introducers under omloppstiden.

Det firms en osakerhet i alla ingtigsparametrarna i modellberakningarna. Markens
totala jonbyteskapacitet och upptaget av baskatjoner per producerad mangd biomassa
iir sanuolikt dynamiska forlopp i en skog som genomgi% stora forhdringar i form av
beskogning och krafiigt minskad basmattnadsgrad och tillg?mg till niiringsarnnen. Till
exempel har forsok med kalkning och asktillforsel visat att granskog tar upp mer kal-
cium nar tillg?ingen okar, trots att niviiema i barr & lilngt fib en bristsituation (Lars-
son m. fl., 1999). De genomsnittliga upptagshastigheter som anviints for baskatjoner
per producerad volym biomassa baseras pa att haltema av baskatjoner i olika traddelar
ar sarnma i hela landet (de varierar dock mellan olika traddelar). Anviinda halter i
traddelarna & inte sjalvklart representative fir den forsurade skogsmarken i V. Torup.
I denna studie visade sig det si-irskiltfir kalcium d~ upptaget justerades ner for att fi
rimliga bertikningsresultat. Om upptaget av baskatjoner minskar som en funktion av
minskad basmattnad kommer forsurningsutvecklingen att bli mindre uttalad j&nfort
med om upptaget per producerad m2ingdbiomassa ar opi%erkat under hela beriikning-
sperioden i modellen. Samtidigt firms det griinser for hur mycket upptaget kan mins-
ka, i ett visst lage uppsti?tren bristsituation i tradet som i sin tur p~verkar pa ett dyna-
miskt satt genom fiamfor ant minskad tillviixt.

Dynamiska berakningar av skogsmarkens forsumingsutveckling med olika typer av
skogsbruk kommer sannolikt att vara ett viktigt verktyg i frarntiden for att kunna be-
doma miljokonsekvensema av olika altemativa utvecklingar av sektorerna skog och
energi. Darfor ar det angelaget att forbattra metodema och minska ostierhetema ge-
nom ett fortsatt utvecklingsarbete.

Effekter av minskad belastning av luftfororeningar

Skogsmarken i provytan vid V. Torup Rirsurades kraftigt, enligt modellberiik.ningama,
under en period med okande deposition av forsurande Iuilfororeningar, i synnerhet
svavel. Samtidigt etablerades dessutom ett bordigt granbesti?indsom med tiden okade
upptaget av baskatjoner, vilket bidrog till markforsumingen. Den kralligt minskade
depositionen av svavel efler 1980 gav ett utrymme fir en %erhiimtning fi-iinf6rsur-
ning, indikerat av stigande ANC och minskande halter av oorganiskt alurninium i
markvatten, som kommer att vara m~kbar under de n&nmste decenniema oavsett ty-
pen av skogsbruk. D&refterplanar &erh&ntningen ut pti en niv5 som tir k?mgtfr?mut-
g5ngslaget f6r mer M 100&r sedan med avseende pa surhetstillstbd.
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Den stora skillnaden ar att basmattnadsgraden sjunkit krafiigt och en okning med ti-
den iir mycket l~ngsam eller obefintlig. De firbattringar som trots ant uppstilr under
borjan av 2000-talet ar knutna till att depositionen och flodet av starksyra genom
skogsmarken minskar. Den Eiga basmattnadsgraden fir aven effekten att haltema av
baskatjoner i avrinnande vatten fi-iln50 cm i marken blir mycket liiga nar belastningen
av starksyra via Iuftfororeningar minskar. Kvoten mellan baskatjcmer och clorganiskt
alurninium i mark- och ytvatten anvands ofia som m&t pa forsumingsgraden och ris-
ken for skadliga effekter. Kritiska griinser iir dock svi%tatt faststalla, i syrmerhet ef-
fekter pa skogstradens tillvaxt och vitalitet (Orlander m. fl., 1995). Halterna M sanno-
likt betydligt lagre an n~gonsin tidigare i omrzldet,vilket gor att kvoten mellan bas-
katjoner och aluminium forblir lhg eller till och med minskar ytterligare. Detta utgor
sannolikt en fortsatt risk for biologiska forsumingseffekter, inte minst i vattendrag
nedstroms skogsmarken.

Effekter av skogens tillvaxt och skord

Skogens bordighet i provytan vid V. Torup & sannolikt p~verkad av luftfiroreningar,
fiiimst genom att kvavedeposition har okat skogstradens tillviixt. Det firsvtiar en
tydlig uppdelning mellan luftfororeningamas och skogsbrukets bidrag till markforsur-
ningen. Tillvtit och skord har dock en betydande potential att forsura marken. Mo-
dellberiikningama i denna studie indikerar att i?derhtitningen kan komma att brytas
kring 2030 nar tillvaxten &er okar i det nya bestilndet som etablerats 15 & tidigare.
Detta galler for alla awerkningsaltemativ, men i synnerhet heltradsuttag utan kom-
pensationsgodsling. Modellberiikningarna visar att kombinationen deposition och
v~ande skog har resulterat i ett underskott av baskatjoner pa 36 mekv/m2 och & un-
der perioden 1850 till 2015. Motsvarande fiarntida underskott med lagre deposition,
men med effekter av skogsbruk med hog intensitet (scenario 100/’70/70),kan beraknas
till 15 mekv/m2 och & under perioden 2015 till 2085 (en omloppstid) utan kompensa-
tionsgodsling. Det bor dock noteras att depositionen av starka syror inte ar utan bety-
delse frti och med 2010, utan fortfbrande forhojd om an pli en mycket lagre nivi?iW
perioden 1960 till 1990.

Ber&ningarna av uttag av biomassa fiiin skogen utan kompensering av n2ringsfir-
lusten visar att i%rsumingseffektema % betydande i ett Mngsiktigt perspektiv i ii3rsu-
rad skogsmark med hog tradtillvaxt och begransad vittringskapacitet, aven med lag
framtida deposition av lufifiroreningar. Modellberiikningarna av ett scenario med fidl
kompensering av baskatjoner (aven compensation av uttag av stamved) indikerar en
framtida firsurningsutveckling som iir relativt optiverkad av biomassauttag och dti
iiterhtimtningen fortskrider, om iln i Eingsam takt. Uttag av biomassa utan (ellerbe-
griinsad kompensering leder enligt beriikningarna till att i%erh~tning sore.beror p?i
minskad starksyradeposition efier 1980 stannar av pa en niv~ som fortfarande innebar
ett forsurat tillsti?md.Med full kompensering av baskatjonforlustema efter awerkning-
ar skapas ett teoretiskt utrymme for en successiv forbattring. For att n/i ett stabilt till-
sti?mdsom inte iir forsurat (till exempel uttryckt som ANC over 20 uekv/1 i avrinning)
kravs sannolikt en utveckling under mer iin en omloppstid pa den studerad.e lokalen.
Hur stort utrymrnet ar fir en i?derhiimtningmed olika typer av skogsbruk ar i hog grad
beroende av markens vittringskapacitet. Marker med geologiska f?kutsattningar till en
hog vittringshastighet har teoretiska mojligheter att klara bi3detiterhiimtning och
skogsbruk utan full kompensering. Detta & viktigt att ta hansyn till vid generalise-
ringar av resultaten fiiln denna studie.
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Massbakmsberiikningarna under en omloppstid efier den tiinkta slutawerkningen Z%
2014 visar aven att sm~ firiindringar i flodet av baskatjoner kan i%stora konsekvenser
pii Iiing sikt. Om balansen mellan tillforsel och bortfirsel ligger ntira non, som den
ofta gor med scenariema i denna studie, kan en liten okning eller minskning av tillfor-
sel respective bortforsel av baskatjoner innebiira att en ~terhiimtning overg5r i okad
i%rsurning eller tvart om. Om forsumingen okar eller minskar enligt modellberiik-
ningarna kan vara svilrt att avgora, om massbalansen ligger n~a non, med tanke pi?ide
osiikerheter som firms i dataunderlaget. Denna studie, med de forenklingar som mo-
dellberlikningar alltid innebiir, indikerar dock klart att de tvh ytterligheterna i scenari-
ema; fill kompensering av ant uttag av biomassa respective uttag av heltrad dar en
mindre del awerkningsrester kimnas (tekniskt spill), medfor stora skillnader i mar-
kens Eingsiktiga firsumingsutveckling. Generella bedomningar av behovet av kom-
pensationsiitgiirder i Sverige kraver firbattrat dataunderlag, en utveckling av modell-
berdcningama saint tillampningar pa m?mga olika marktyper och st~dorter.

Beriikningarna indikerar aven att basmattnadsgrad och avrinningskemi kan komma att
variera relativt mycket under en omloppstid beroende pa volymtillvaxt och &erforing
av narings&nnen efter awerkningar under olika faser av skogsskotseln. Den starkaste
forsurningen bertiknas till det awerkningsmogna besttidet, vilket overensstihnrner
med faltobservationer i olika skogstyper (Hallgren Larsson m. fl., 1997). Det firms en
mojlighet att modellberdcningarna overskattar variationen i avrinningskemi under en
omloppstid. Berakningarna forutsatter att frigjorda niiringsiimnen Min awerknings-
rester, saint upplost aska i altemativen med kompensationsgodsling, fordelas jtit i
markprofilen momentant efier upplosning. Avrinnande vatten fr?mfastmark med en
grundvattenyta som ligger djupare iin 50 cm pi%erkas i stor utstrackning av djupare
markskikt, samtidigt som en tillforsel Mn ytan av Mringsanmen tar Eing tid att nii
dessa skikt. Det kan i verkligheten verka utjtiande pii variationen under en omlopp-
stid utan att den slutliga niv?mpti halter i avrinningen p~verkas.

Effekter av askiiter~oring och kvarlamnade awerkningsrester

Modellberakningama utforrnadess~ att baskatjonfirlustema vid awerkning av GROT
och barr i tvii altemativ kompenserades med en tiinkt askgiva. Om ask~terforingen
skett direkt efter slutawerkning bade beriikningsresultaten varit Iika som for enbart
stamvedsuttag (100/0/0). Skillnaden som uppstilr i berakningama i denna studie beror
belt pii ii%-drojningenp/i 25 h av askiiterforingen som ar tankt att ske efier ilksta gall-
nngen. Den beraknade effekten att avrinningen frh altemativen med askiiterfonng
kommer att vara mindre sur vid slutpunkten p?tmodellberakningen (i%2085 d?iom-
loppstiden tar slut), jiimflh-t med enbart stamvedsuttag, ~ aven det en effekt av den
fbrdrojda kompensations%gtiden. Under flera omloppstider med aski?derfi%-ingvid
tidpunkten for forsta galhing kommer den skillnaden att forsvinna om inte niigra and-‘,
ra forhilllanden iindras samtidigt,

Miingden kvarliirnnade avverkningsrester har stor betydelse for den Eingsiktiga balan-
sen av baskatjoner i skogsmarken enligt ber~ingarna i denna studie. Skillnaden i
genomsnittliga nettoforluster i nasta skogsgeneration ii% & 2015 i den studerade
skogsytan berdcnades variera mellan 4 och 15 mekv/m2 och & beroende pil awerk-
ningsaltemativ. Speciellt i redan markforsurade omriiden ar det angelaget att tillstiin-
det inte ytterligare forvti.rras.Da iir det viktigt att skogens tillvaxt och skord kompen-
seras med ask%erforing eller annan form av godsling. Denna studie indikerar att
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skogsbruk med uttag av GROT, men aven enbart uttag av stamve(i, kan motverka en
5terh&ntning fi-iinforsuming. Kompensationsgodsling kan minska denna p~verkan
och sannolikt ytterligare motverka forsuming om dosen okas sii att den awn motsva-
rar uttaget av stamved.

Denna studie & Mrnst ett firs~k att tilltipa ett modellverktyg och visa pii en mojlig
vag att analysera liingsiktiga konsekvenser av frarntida markam%ndningsaltemativ.
Det g& inte att gora li?mgtg~endegeneraliseringar frti ett exempel pa granbestiind i
norra Skiine. Den undersokta skogsytan % dock inte extrem for kraftigt markforsurade
omrilden med granskog i sodra Sverige utan vald fib ett datamatmial som omfattar ca
20 valundersokta provytor (Orlander m. fl., 1994).
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