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Frågor som berör näringsläckage kopplat till Behovsanpassad gödsling 
Uppdaterat 2021-11-08 efter workshop med forskare 

Frågeställning Kommentar från Sveaskog Åtgärd 

Hur påverkar BAG eventuell utlakning av 
kväve till vattendragen? 

Detta bedömer vi vara viktigt att följa upp och det krävs 
empiriska mätningar i Undersvik, liksom att man tar del av 
mätningar som gjorts på andra håll, ffa i Tillväxtpark Asa. 
Bedömningen och erfarenhet från bl.a. Asa pekar mot att 
läckaget blir litet under omloppstiden och att kraftig 
nederbörd påverkar mer (alltså också där det inte gödslats)  

Ett vattenprovtagningsprogram startades i 
juli 2020 med mätningar i små vattendrag, 
liksom längre ner i vattensystemet (inkl. 
referensområde). Denna fråga 
identifierades i tidigt skede och 
programmet är framtaget i samarbete med 
Hjalmar Laudon, SLU. Månatliga mätningar 
startades juli 2020, för att det skulle vara 
påbörjat innan första gödslingstillfället. I 
anslutning till stora mängder nederbörd 
görs extra mätningar 

Hur påverkas mark- och grundvattnet 
(kol/kväve)? Behövs det kompletterande 
mätningar som tittar på detta? 

Vi har inte funderat på att sätta ut lysimetrar för att studera 
mark- och grundvatten, men under workshop framkom att 
det finns en hel del gjort på gödslade områden avseende 
markvatten som kan nyttjas däremot är frågan om 
grundvatten mer outredd. 

Efter diskussion med vattenexperter 
planeras det att sätta ut 3 grundvattenrör i 
behandlade områden och 3 rör i 
obehandlade områden där mätning görs 2 
ggr per år. 

Hur påverkas ev näringsläckage vid 
avverkningar? 

Viktig fråga som dock inte går att studera i Undersvik 
eftersom det inte finns bestånd som påverkats under lång 
tid. Det har undersökts i Asa i fyra parceller där det visar att 
GROT-uttaget har större effekt än själva gödslingen. 
(Hedwall, P-O., m.fl. 2013) Men frågan behöver utredas 
vidare.  

Intervallförsöken och bolagsförsöken med 
BAG skulle kunna användas för detta. Även 
om det inte är dags för avverkning skulle 
det kunna läggas upp försök för att studera 
ev näringsläckage vid avverkning. 
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Frågeställning Kommentar från Sveaskog Åtgärd 

En brist är att det inte finns någon 
klimatstation (främst nederbörd behövs 
kopplat till vattenprovtagningarna) i 
Undersvik - hur kan detta hanteras? 

 Nederbördsmätare är etablerad och 

kontakt med den intilliggande 

vindkraftsparken är tagen för att eventuellt 

kunna få tillgång till klimatdata. 

Hur ser avgången av lustgas ut i 
förhållande till nitratgivor och 
nitrifikation för BAG? Avgång av lustgas 
varierar mycket i tid och rum och 
behöver undersökas mer.  

Studier har gjorts i Toftaholm (utanför Ljungby) och i 
Flakaliden som visar att avgivningen av lustgas är mycket 
liten vid gödsling och förkommer bara de år man gödslar.  

Svårt att hantera mätningar av detta i 
Undersvik då det är en inte finns 
närvarande personal som det finns vid 
SLU:s försöksparker. 

Kvävebudget för BAG: Det vore 
intressant att bättre belysa vilken ökning 
av halter och mängder av kväve i mark 
som BAG medför, hur stort uttaget av 
kväve blir vid avverkning inklusive uttag 
med grot, och därmed hur mycket kväve 
som tas ut med biomassan, hur mycket 
som blir kvar i mark, hur mycket som 
avgår som lustgas, och hur mycket som 
utlakas.  

 Fokusera på att studera andel av påfört 
kväve som når havet. En oklarhet är hur 
man bäst registrerar utgångsvärdet för 
kväve i marken (markprovtagning).  
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Frågeställning Kommentar från Sveaskog Åtgärd 
Försurningsbudget: Det vore intressant 
att belysa försurningsbudgeten vid BAG, 
dels pga. att hög tillväxt leder till hög 
markförsurning, dels pga. risken för hög 
nitrifikation och utlakning av nitrat vilket 
är en försurande process. Vilken 
kompensation med aska det kan komma 
att krävas för att budgeten ska gå ihop? 
 
 
 
 
 
 

En stor uppgift som inte i sin helhet låter sig göras i 
Undersvik, men delar av det finns med i andra 
kommentarer/åtgärder här.  

 

Hur stor är betydelsen av andra 
begränsande näringsämnen? När 
tillväxten ökar på grund av regelbundna 
givor av kväve kan andra näringsämnen 
bli begränsande.  

Det vore intressant att utröna vilka dessa faktorer är genom 
att också inkludera försöksled med tillförsel av andra 
näringsämnen för att se om tillväxten då ökar ytterligare. 
Den erfarenhet som finns kring barranalyser där absoluta 
koncentrationer har analyserats och kvoter av olika 
näringsämnen till N, är det nästan alltid P som blir 
begränsande och därefter K. Bor kan det bli brist på vid 
omgödsling. Man skulle också behöva belysa behovet av ev. 
näringskompensation vid hög tillväxt och högt uttag av 
biomassa (inkl. GROT) 

Vid barranalys (som görs inför varje 
gödslingstillfälle) görs bedömningar av 
eventuell brist på andra näringsämnen som 
behöver tillföras.  
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Frågeställning Kommentar från Sveaskog Åtgärd 

Hur stor är betydelsen av vatten som 
begränsande faktor? Kommer området i 
Undersvik att bevattnas? Bestånd som 
gödslas med BAG kommer att ta upp 
mycket vatten. Hur kan placeringen av 
dessa bestånd i landskapet påverka 
kommunal vattenförsörjning etc? Ökar 
risken för skadeangrepp? 

Flakaliden har man inte sett några effekter av vatten även då 
det växte med 20 m3 per år men man såg effekter av vatten i 
Asa efter torråret 1992. Säkert har riktigt torra år som 1976, 
1992 och 2018 en effekt på tillväxteffekten. Sydöstra Sverige 
kan vatten påverka den potentiella tillväxt effekten av BAG. 
Likaså så har bolagsförsöken visat på stora variationer i 
tillväxteffekt som tros beror på jorddjup och vattentillgång. 
Vatten kan således bli en begränsande faktor och det är 
därför viktigt att, som det står i instruktionen, undvika 
områden där det är risk för vattenbrist  

 Utveckla instruktionen för BAG för att 
säkerställa att metoden inte används i 
områden där det är risk för negativ 
påverkan av grundvattennivån 

Vad händer vid kalamiteter och skador i 
ett bestånd som är laddat med näring, 
ökat läckage? Försök i försöket, man 
kanske kan hugga ner del av bestånd och 
mäta hur läckaget förändras. 
 

Ja, det är viktigt att titta vidare på detta. Går ej att studera i 
Undersvik, där BAG-åtgärderna påbörjas nu, men möjligt på 
andra håll. 

Det är lämpligt att följa upp effekter genom 
att avverka i något befintligt bestånd som 
BAG-behandlats under längre tid. 

Hur påverkas vattenbiologin av BAG? 

 Kontakt tas med Ljusnan/Voxnans 
vattenvårdsförbund och ber om hjälp med 
provtagning av bottenfauna. 

 


