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Effekter av ökad skogstillväxt
• Resurser

• Koldioxid

• Miljö

Gröna – Svarta
Lokala - Globala

Upptag – Utsläpp
Fotosyntes - Andning

Miljö Produktion
Naturvård Resurser

Koldioxid
Kretslopp
Bioekonomi



Presenter
Presentation Notes
När tillväxten avtar och blir för långsam kan träden avverkas och lagras på annan plats för att ge plats för nya träd som kan fortsätta att ta upp koldioxid på ett effektivt sätt. Man flyttar då kolsänkan från skogen in i samhället. Trä används till långlivade produkter som hus och möbler, och kan ersätta andra material med sämre klimategenskaper, till exempel plast och aluminium. Dessutom ersätter trädtoppar och grenar fossila bränslen. 



Skogsskötsel och skogstillväxt i ett långsiktigt perspektiv 
- Tre exempel på skogsskötsel i tallskog     

4

0 50 100 150 200 250 300
0

200
400
600
800

1000
1200
1400
1600

0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600

 

 

Sa
m

m
an

la
gd

 ti
llv

xن
t, 

m
3 /h

a

rإ

 Ingen slutavverkning

 

 

 Traditionell skötsel

År

  

 

 

 Tillvنxtoptimering

Slutavverkning

Presenter
Presentation Notes
Tre skogsskötselmodeller under 300 år1.	Ingen avverkning alls: 	ingen omloppstid	totalproduktion 700 m3/ha	 =  950 ton CO2/ha2.	Traditionell skogsskötsel med gallringar, slutavverkning, återbeskogning: 	omloppstid 100 år	totalt 1200 m3/ha	 = 1600 CO2/haTillväxthöjande skogsskötsel: 	omloppstid  75 år	1800 m3/ha	 = 2400 CO2/ha



Hur ökar man tillväxten?

Presenter
Presentation Notes
 Storleken på skogens koldioxidupptagning och tillväxt bestäms i huvudsak av mängden barr och blad, som kan ta upp koldioxid och ta emot solljuset. Med hjälp av skogsskötselåtgärder kan barrmängden ökas, vilket i sin tur resulterar i ökad trädtillväxt. Barrmängden kan ökas med hjälp av ökat stamantal och med näringstillförsel, framförallt av kväve. Det finns flera tillväxthöjande åtgärder som en markägare kan utföra på sin skogsfastighet. Inom projektet är följande tre tillväxthöjande åtgärder aktuella:Föryngring – Fler plantor per hektarUngskogsröjning – Tidig röjning med fler kvarlämnade huvudstammarNäringstillförsel – Gödsling av ung/medelålders skogVid föryngring och efter röjning ökas barr- och bladmassan genom fler stammar. Vid näringstillförsel ökar både barrstorleken och antalet barr på varje träd. Genom att kombinera flera av principerna kan skötselprogram utformas som ökar tillväxten på stora delar av arealen. Rätt utförda tillväxthöjande åtgärder kan resultera i en tillväxtökning på ca 30 % jämfört med traditionell skogsskötsel. Skogens egenskaper som t ex ålder och trädslagsblandning, liksom boniteten på en fastighet, avgör vilka åtgärder som är mest lämpliga ur tillväxtsynpunkt.Den extra koldioxidinbindning (klimatnytta) som erhålls efter tillväxthöjande skogsskötselåtgärder kan mätas och verifieras, och därmed användas av organisationer som på det sättet vill klimatkompensera sina klimatutsläpp. 



ABCD - Projektet

Skötselåtgärder för ökad koldioxidbindning

Presenter
Presentation Notes
Skogsskötselåtgärder för ökad koldioxidbindning- ABCD projektet började 2009 som en logisk förlängning av kolsänkeförsöken. Följande åtgärder är utförda och följs upp med provytor och inventeringar. Sammanlagt med Kolsänkeförsöken finns idag ca 2200 provytor spridda på drygt 5000 ha. där de första resultaten visade på en ökad tillväxt. Men frågan uppstod då om den var lönsam och även om den i vissa fall är direkt lönsam hur ska man motivera en markägare att utföra åtgärden om han eller hon redan i utgångsläget 



Kolsänkeförsöken
• Gödslingsförsök på Sveaskogs mark i 

östra delarna av Norrbotten

• Kontroll, Skog CAN och Bionäring

• Hittills har följande undersökts
• Trädtillväxt efter 2 och 5 år

• Näringsstatus i barr

• Kemiskt innehåll i markvatten

• Tungmetallhalt i Bär, Näbbmöss, 
Skogssork och brun skogssnigel

• Förekomst av syntetiska organiska ämnen 
i luft, humus, markvatten och mineraljord

• Mikrobiell aktivitet i humusprover

• Lakningsegenskaper för olika typer av 
Bionäring

Presenter
Presentation Notes
Försök med syfte att undersöka olika gödselmedels tillväxthöjande effekt och miljöeffekter samt bestämma den ökade tillväxtens koldioxidbindning.Försöken lades ut åren 2006-2008 och består av 22 bestånd om totalt 860 ha med ca 1000 provytor. Samtliga bestånd innehåller behandlingarna kontroll, 150 kg + 150 kg Skog-CAN och Bionäring ca 10 ton (400-450 kg N)Tillförsel av Bionäring till skog, resulterar i en avsevärd tillväxtökning underåtminstone 12 år. Därmed tillgodogör sig träden den tillförda näringenSkogsgödsling med Bionäring resulterar således i att tillförd fosfor tas upp ochutnyttjas som växtnäring av träden.Kvävehalterna i markvattnet har varit mycket låga och i de flesta fall underdetektionsgränsen 0,05 mg/liter efter gödsling med Bionäring. Nitratkvävehalterna harinte varit högre än efter gödsling med mineralnäring, där jämförelse finns på sammaplats. Kvävedoserna i försöken har varit upp till dubbelt så höga som de doser som kankomma ifråga vid gödsling i praktisk skala (450 kg N/ha). Risken för utlakning ochövergödning av kväve efter skogsgödsling med Bionäring i praktisk skala bedöms därförvara ytterst liten, och definitivt inte högre än efter gödsling med mineralnäring.Risken för läckage och övergödning av fosfor bedöms liten mot bakgrund avdessa resultat och erfarenheter av hur hårt fosfor binds i marken. Ytterligare uppföljningav resultaten från Bäcksjön är motiveradeSkogsgödsling med Bionäring förorsakar ej höjda halter i markvattnet ellerutlakning av nämnda metaller.Det innebär ingen hälsorisk ur tungmetallsynpunkt, att plocka och äta bär frånskogsmark som gödslats med Bionäring.Gödsling med Bionäring medför inte att tungmetallhalterna ökar i skogssorkoch näbbmöss som lever på gödslad mark och att metallerna den vägen kan förasvidare via predatorer och anrikas i näringskedjan. Samma sak gäller för skogssnigel,beträffande metallerna kadmium, bly och koppar. För zink, krom, nickel och molybden,kan halterna i skogssniglar bli förhöjda efter gödsling.Skogsgödsling med Bionäring i den dos på 10 ton/hektar, som föreslås vidpraktisk tillämpning, innebär ingen påvisbar höjning av halterna av hormoner, antibiotikaeller PAH i skogsekosystemet. Halterna av triclosan, PBDE och PCB kan bli förhöjdamed endast i humustäcket. För PCB ligger halten klart under gränsvärdet för känsligmarkanvändning. Den pågående utfasningen i samhället av triclosan och PBDE kommeratt minska halterna av dessa ämnen ytterligare.Skogsgödsling med Bionäring påverkar inte mikroorganismernas aktivitet imarken, vare sig negativt eller positivt, vid gödslingsgivor upp till 20 ton/ha, och 5respektive 10 år efter gödslingRisken för utlakning av metaller som bly, kadmium och koppar är mindre förBionäring än för härdad träaska. Det borde innebära att utlakningen av dessa metallerblir mindre när gödslade bestånd slutavverkas, än när bestånd, gödslade med träaskaslutavverkas.



Stam (0,7 ton CO2/m3sk)

Stam+grenar (1 ton)

Stam+grenar+rot (1,3 ton)
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Kväveeffektivitet i boreal skog



Skog, Klimat och Miljö (Sveaskog)
 Återföring av näringsämnen till skogsmark

– Fastmark och Torvmark med 5 olika behandlingar



Askgödsling i Finland

Ogödslad Gödslad



Skogens utveckling i Sverige (SKA 15)

1990 2020 2050

Virkesförråd (milj m3sk) 2600 3100              3700
Tillväxt (milj m3sk/år) 95 120                140
Avverkning (milj m3sk/år) 70 80                100

Upptag av CO2 (milj ton/år)
Stam 66 84 98
Stam + grenar 95 120 140
Stam + grenar + rot 124 156 182



Skogsbrukets klimatnytta
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Presenter
Presentation Notes
Beräkningar visar att det svenska skogsbruket bidrar varje år med en klimatnytta på 60 miljoner ton koldioxid genom fotosyntes och genom att skogsbruksprodukter ersätter andra material som är sämre ur klimatsynpunkt, så kallad substitutionseffekt. En stor del av klimatnyttan sker utanför Sverige genom export av virke. Skogsbrukets klimatnytta är i samma storleksordning som hela det svenska utsläppet av koldioxid.



Norrbotten
Milj ha Milj m3sk

Produktiv skogsmark 3,9
(Produktiv brukad 3,5)
Improduktiv skogsmark 1,9

Summa: 5,8

Tillväxt 11
Avverkning 5,5

Tillväxt: 2,8 m3sk/ha och år
Avverkning: 1,4 m3sk/ha och år



Begrepp:

• LULUCF
Afforestation
Reforestation
Deforestation
Forest management

• REDD++
• ILUC
• EU-ETS



• Upptag – tillväxt - fotosyntes och inte lager 
• Bättre föryngringar och skötsel
• Förbättra näringstillgången
• Avverka för att hålla igång tillväxt och substitution
• Sätt tillväxtmål och genomför dem
• Måste vara ekonomiskt lönsamt för markägaren



Bioekonomi år 2017
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