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Sammanfattning 

Ett av målen för att nå ett mer hållbart samhälle är att minska användandet av fossila bränslen, 
vilket har gjort det intressant att utöka biobränsleproduktionen i Sverige. Detta arbete har haft 
som mål att utvärdera biobränsleproduktionens inverkan på växthusgasbalansen samt 
övergödning beroende på vilken marktyp som använts, och utifrån detta välja en optimal mark 
för odling av granskog för biobränsleändamål. De faktorer som utvärderats är klimat (norra, 
mellan och södra Sverige), grundvattennivå, kvävegödsling och innehåll av organiskt material i 
marken. 
 
Scenarion av marktyperna med de tillhörande faktorerna har utvärderats med hjälp av ett 
datorsimuleringsprogram, CoupModel, samt med hjälp av referensmarker för respektive 
klimattyp. De flesta marker med tillhörande skog tog upp mer koldioxid än de släppte ut 
växthusgaser (utsläppen av i form av koldioxid från marken och förbränning av skörden, samt 
lustgas). Markerna med nettoutsläpp var övervägande mineraljordar. Markerna med högst 
läckage av kväve var blöta organogena jordar. 
 
Resultaten har sedan diskuterats ur ett hållbarhetsperspektiv för att hitta den bäst lämpade 
marken för biobränsleproduktion. Utifrån ekologiska och ekonomiska hållbarhetsaspekter har 
slutligen två marker valts ut som mest lämpliga, en dikad, organogen mark i området vid Nässjö 
(södra Sverige) och en gödslad, dikad, organogen mark vid Mora (Mellansverige). Skillnaden 
mellan dessa är att marken i Nässjö är bättre ur kväveutsläppssynpunkt, medan marken i Mora är 
bättre ur växthusgassynpunkt.  
 
 
  



 

Abstract 
One of the goals for achieving a more sustainable society is to reduce the use of fossil fuels, 
which has made it attractive to expand biofuel production in Sweden. This work has aimed to 
evaluate the impact of the growing of spruce for use as biofuel on the greenhouse gas balance 
and eutrophication depending on the type of soil used. The factors evaluated include climate 
(northern, middle and southern Sweden), ground water level, nitrogen fertilization and organic 
matter content in the soil. 
 
Scenarios of soil types and associated factors were evaluated using a computer simulation 
program, CoupModel, and using the reference soil for each climate type. Most soils and 
associated forests took up more carbon dioxide than they let out greenhouse gases (carbon in the 
form of carbon dioxide from the soil and burning of harvest, and nitrous oxide). The soils with 
net emissions were predominantly mineral soils. The soils with the highest leakage of nitrogen 
were wet organic soils. 
 
The results were then discussed in terms of sustainability in order to find the most suitable land 
for biofuel production. Focusing on ecological and economic sustainability, two soils have been 
selected as most appropriate. The most appropriate soils were a drained, organic soil in the area 
of Nässjö (southern Sweden) and a fertilized, drained, organic soil in the area of Mora (central 
Sweden). The difference between these is that the soil in Nässjö is better from nitrogen emissions 
point of view, while the soil in Mora is better from a greenhouse gas perspective. 
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1 Inledning 
1987 kom rapporten “Our Common Future”, framtagen av FN:s Världskommission för miljö och 
utveckling. Rapporten kallas ofta “Brundtlandrapporten”, eftersom kommissionen leddes av Gro 
Harlem Brundtland (Nationalencyklopedin, u.d. A). I rapporten definierades för första gången 
begreppet hållbar utveckling. Definitionen löd: “en utveckling som tillfredsställer dagens behov 
utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov" 
(Nationalencyklopedin, u.d. B). Hållbar utveckling anses av många bestå av tre dimensioner: 
social hållbarhet, ekonomisk hållbarhet samt ekologisk hållbarhet. Social hållbarhet innebär att 
samhället på kort och lång sikt ska byggas så att alla människors nödvändiga behov kan 
tillgodoses. Det handlar alltså om välfärd, men där fördelningen av välfärden är så rättvis som 
möjlig. Ekonomisk hållbarhet däremot handlar om att hushålla med resurser, vilket också ska ha 
ett långsiktigt perspektiv. Resurser innefattar allt som människan behöver, från mat och vatten 
till byggmaterial och energiresurser. Ekologisk hållbarhet handlar istället om att ekonomisk 
tillväxt och dylikt inte får ske på bekostnad av djur, natur och hälsa. Alla tre dimensioner är lika 
viktiga ur hållbarhetssynpunkt och måste samverka för att nå en hållbar utveckling (Gröndahl & 
Svanström, 2010). 
 
Baserat på begreppet hållbar utveckling beslutade riksdagen 1999 om 15 miljökvalitetsmål som 
Sverige ska sträva efter. 2005 tillkom ytterligare ett mål, och miljökvalitetsmålen blev 16 
stycken - det antal de varit sedan dess. Bland dessa mål har redan från början målet om 
“Begränsad klimatpåverkan” funnits med. I detta mål ingår det så kallade “Tvågradersmålet”, det 
vill säga att jordens medeltemperatur inte ska öka mer än 2 grader Celsius från förindustriell 
nivå. Att de globala klimatförändringar som sker just nu beror på antropogena utsläpp av 
koldioxid till atmosfären är idag föga omstritt bland forskare. FN:s klimatpanel IPCC beskriver 
det som “extremt sannolikt” att mer än hälften av den uppmätta ökningen i global 
medeltemperatur mellan 1951 och 2010 beror på antropogena utsläpp av växthusgaser (IPCC, 
2013, s. 17). Därför är begränsningar av utsläppen av växthusgaser högst nödvändiga för att 
begränsa den globala uppvärmningen.  
 
Diskussioner kring utsläpp av växthusgaser brukar ofta koncentreras kring koldioxidutsläpp från 
fossila bränslen så som kol och olja. Ett vanligt argument för att minska användningen av fossila 
bränslen är att fossila bränslen består av kol som lagrats i form av organiskt material och sedan 
omvandlats till exempel olja under en tidigare geologisk tidsperiod. Hastigheten med vilken 
oljan förbränns och dess kolinnehåll tillförs atmosfären vida överstiger nybildningshastigheten 
för olja och den hastighet med vilken kolet åter lagras i form av olja. När denna olja förbränns 
skapas alltså en nettotillförsel av koldioxid till atmosfären. 
 
En annan aspekt av problemen med fossila bränslen är att de på grund av den låga 
nybildningshastigheten - storleksordningen hundra miljoner år - är en ändlig resurs. Teorin om 
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“peak oil” menar att lagret av den för människan utvinningsbara oljan i världen är på väg att sina. 
2011 stod fossila bränslen för ungefär en tredjedel av den totala energitillförseln i Sverige 
(Energimyndigheten, 2013, s. 11). Av världens totala energitillförsel stod fossila bränslen för 
ungefär 80 % år 2011 (International Energy Agency, 2013). Att förlita sig på en ändlig resurs för 
större delen av jordens energiförsörjning går rakt emot kriterierna för en hållbar utveckling. Ett 
skifte mot förnyelsebara, och därmed hållbara, alternativ till fossila bränslen måste ske. 
 
Biobränslen är en samling bränslen som ökat i betydelse för Sveriges energitillförsel de senaste 
årtiondena (Energimyndigheten, 2013, s. 30). Biobränslen bildas alla biogent med en relativt hög 
nybildningshastighet (storleksordning <100 år) (Tester et al., 2012). Exempel på biobränslen är 
förädlade och oförädlade trädbränslen, jordbruksprodukter så som spannmål och halm, och 
etanol (Energimyndigheten, 2013, s. 67). I Sverige dominerar trädbränslen bland biobränslena.  
Inom industrin är det biobränsle som används mest restprodukter från pappersmassatillverkning. 
Fjärrvärmeverk använder istället till största del trädbränsle. Under 2011 stod trädbränsle för ca 
20 TWh av totalt ca 147 TWh producerad värme i fjärrvärmeverk i Sverige (Skogsstyrelsen, 
2013). 
 
Förutom att biobränslen är förnyelsebara anses de också ofta som ett bra alternativ till fossila 
bränslen på grund av att nettotillskottet på koldioxid vid förbränning är samma som växternas 
upptag under tillväxtfasen. Det är dock en något förenklad bild av livscykeln, eftersom de 
koldioxidutsläpp som sker vid transporter och skörd inte räknas in. Dessutom kan andra 
växthusgaser än koldioxid avgå till atmosfären vid biobränsleproduktion, bland annat lustgas. 
Lustgas, med den kemiska beteckningen N2O, skapas naturligt i marken, men processen har 
påskyndats och ökat i omfattning på grund av mänsklig påverkan. Detta sker på marker som 
tillförts kväve, N, vilket bland annat sker vid gödsling (Palmberger & Klemedtsson, 2009, s. 16).  
 
Sverige har stora arealer skog - drygt hälften av Sveriges yta är täckt av skog (Skogsstyrelsen, 
u.d.). Ungefär 10 % av Sveriges skog växer på torvmarker (Morén, 2007).  Torvmarker, som 
även kallas organogena marker, bildas av organiskt material som inte bryts ner helt, och 
långsamt (storleksordning några hundra år) ombildas till torv. Torvmarker har naturligt en hög 
grundvattennivå. Den höga grundvattennivån innebär att marken i naturligt tillstånd är för blöt 
för att framgångsrikt kunna odla skog på. (Andréasson (red.), 2006) Torvmarker måste alltså 
dikas (för att sänka grundvattennivån) innan de kan användas för skogsbruk. För att öka 
produktionsnivån i skogen kan skogsmarker gödslas med kväve, dock inte organogena marker. 
Anledningen till att torvmarker inte gödslas med kväve är att torvmarker inte är 
kvävebegränsade. Tillförsel av kväve på en torvmark påverkar därför inte produktionen. (Ståhl & 
Skogsstyrelsen, 2009)  
 
Gödsling med kväve har även negativa effekter. Bland annat kan gödsling leda till kväveläckage 
från marken till närliggande vattendrag som då riskerar att övergödas, samt ge ökade utsläpp av 
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lustgas från marken (Skogsstyrelsen, 2007). Andelen lustgas som avgår till atmosfären kan dock 
variera mellan olika marktyper. Marker som tenderar att producera mer lustgas än andra är 
vanligen dikade våtmarker med högt organiskt innehåll och marker med hög fuktighet där 
grundvattennivån också delvis varierar. Dessutom kan lustgasproduktionen bero delvis på det 
rådande klimatet på platsen (Bergkvist, 2008, ss. 20-21)  

1.1 Syfte och avgränsningar 
Syftet med detta kandidatexamensarbete är att undersöka hur biobränslen från skogsproduktion 
påverkar växthusbalansen, detta med fokus på kvävegödsling av olika typer av skogsmarker. 
Utöver detta är arbetets huvudsakliga syfte att bestämma vilken sorts mark som lämpar sig bäst 
för odling av biobränslen i form av skog, samt om denna skog bör gödslas eller inte. Även 
kväveutsläpp från markerna kommer att studeras. Kväveutsläpp kan vara relaterat till gödsling 
och kan påverka övergödningen (mer om detta i kapitel 2). För att lättare undersöka detta finns 
följande specifika frågeställningar: 
 

• Hur påverkar klimatet (breddgraden)? 
• Hur påverkar markens fuktighet (grundvattenytans läge)? 
• Hur påverkar andelen organiskt innehåll i marken? 
• Hur påverkar mängden tillfört kväve till marken? 

 
Ett flertal processer kan tänkas påverka lustgasutsläppen, men då markens fuktighet och 
organiska halt är en vanligt förekommande orsak har detta blivit en viktig utgångspunkt för 
arbetet. Arbetet har därför begränsats till att undersöka två huvudtyper av marker: organogena 
jordar och mineraljordar, dikade och odikade. Dessutom är arbetet begränsat till tre geografiska 
typområden, alla tre i Sverige (mer om vilka under metoder), eftersom Sverige har stora 
skogsarealer och marker som lämpar sig för produktion av biobränslen. Biobränslen används i 
relativt stor utsträckning i Sverige och användningen ökar, vilket ger en orsak att hitta lämpliga 
marker för ökad produktion. Eftersom markerna också gärna gödslas ur ett ekonomiskt 
perspektiv ska även detta utvärderas. Kunskaperna om hur gödsling i kombination med markens 
egenskaper påverkar växthusbalansen samt kväveutsläppen från markerna kan sedan användas 
för att bestämma vilka marker som ur ett hållbarhetsperspektiv lämpar sig för ökad 
skogsproduktion och inte.  
 
Hållbarhetsperspektivet som arbetet i första hand kommer att relatera till är ekologisk hållbarhet. 
Detta för att den globala uppvärmningen och övergödning idag är relativt stora miljöfrågor som 
är viktiga att debattera. Dessutom kommer ekonomisk hållbarhet att diskuteras. Detta för att 
produktionen inte endast kan ske utifrån ett ekologiskt hållbart synsätt utan även ur ett 
ekonomiskt perspektiv. Är ett projekt inte ekonomiskt hållbart kommer det troligen inte att 
genomföras, eftersom företag då inte är villiga att satsa på det. För ökad biobränsleproduktion i 
Sverige är det därför inte enbart viktigt att den sker med så stor respekt för miljön som möjligt 
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utan även att den är ekonomiskt hållbar så att företag kan tjäna på produktionen. Social 
hållbarhet kommer inte att diskuteras ingående, även om skogen givetvis påverkar även den 
sociala aspekten av hållbarhet. För att hitta bästa möjliga mark för biobränsleproduktion, samt 
för att besvara frågan om huruvida marken bör gödslas eller inte, behöver alla aspekter (men 
främst den ekologiska och ekonomiska) av hållbar utveckling utvärderas. 

1.2 Metoder 
Arbetet kommer att utföras dels i form av en litteraturstudie, för att kunna beskriva och förklara 
de processer i marken som sker i samband med skogsbruk för biobränsleändamål. Dessutom 
kommer marker för tre breddgrader i Sverige att undersökas med hjälp av datormodellering: 
södra Sverige, norra Sverige och Mellansverige. I varje område kommer en 
referensundersökning ske och sedan en undersökning av hur lustgas- och koldioxidutsläppen 
förändras med gödsling och/eller högre fuktighet och/eller högre halt organiskt material (se 
Tabell 1 nedan).  För att se vilken faktor som har största påverkan har faktorerna mer organiskt 
material i marken, ökad fuktighet och gödsling delats upp, för att sedan kombineras. Dessutom 
kommer det undersökas hur bra skogen växer på respektive mark och vilken ekonomisk vinst 
skogsbruket på marken kan ge. 

1.2.1 Modellen 
För att modellera hur lustgas-, och koldioxidutsläppen samt hur bra skogen växer beroende på 
fuktighet, organisk halt och gödsling används verktyget CoupModel.  CoupModel är ett 
datorprogram för att simulera, processer i mark, vatten och växt. Systemet bygger på 
parametervärden och använder meteorologiska data för att driva modellen. En del parametrar är 
även möjliga att modifiera för att skapa önskade scenarier i forskingsyfte. Modellen kan även, 
utifrån den givna metrologiska informationen och parametrarna, simulera växtdynamiken samt 
omsättning av kol och kväve (Mer om dessa processer i kapitel 2 Bakgrundsteori).  
 
Programmet bygger på några grundläggande teorier. Dessa är Darcys lag, Fouriers lag samt 
lagen om bevarande av massa och energi. Darcys lag beskriver med vilken hastighet vatten tar 
sig genom olika porösa jordar och Fouriers lag beskriver värmeledningsförmågan. För mer 
information om verktyget CoupModel, besök gärna http://www2.lwr.kth.se/CoupModel/.  

1.2.2 Modelleringsansats 
Modelleringen utgår från sju referensmarker (med mark menas här egentligen en uppsättning av 
egenskaper, till exempel hydraulisk konduktivitet, kornstorlekar och andel organiskt material). 
De första sex referenserna för mineraljordar (referens 1 och 2) bygger på en samling av vanliga 
markegenskaper för svenska mineraljordar, sammansatta till en jordprofil i CoupModels egen 
databas (Lundmark & Jansson, 2009). Jordprofilen heter i databasen 320:1. Den organogena 
referensmarken – referens 3 – bygger på data från ett forskningsprojekt på Göteborgs 
Universitet. Forskningsplatsen heter Skogaryd, och ligger i södra Sverige. (Institutionen för 
biologi och miljövetenskap, Göteborgs Universitet , 2011) Även denna jordprofil finns i 

http://www2.lwr.kth.se/CoupModel/
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databasen i CoupModel, och heter där 514:1.  
 
De tre referenstillstånden kommer slutligen att modifieras för att stämma överens med de olika 
scenarierna som finns listade i tabell 1 nedan. De olika scenarierna beskrivs enligt följande: 
 
Referens 1 – Mineraljord - dikad.m 
Referens 2 – Gödslad mineraljord - dikad.m.g 
Referens 3 – Dikad organogen mark, Nässjö (ej Mora och Lycksele) - dikad.org 
Scenario 1 – Fuktig mineraljord - odikad.m 
Scenario 2 – Gödslad fuktig mineraljord - odikad.m.g 
Scenario 3 – Dikad organogen mark, Mora och Lycksele (ej Nässjö) - dikad.org 
Scenario 4 – Odikad organogen mark - odikad.org 
Scenario 5 – Gödslad odikad organogen mark - odikad.org.g 
Scenario 6 – Gödslad dikad organogen mark - dikad.org.g 
 
Då det inte finns färdiga data från organogena referensmarker till områdena runt Mora och 
Lycksele används istället den organogena Nässjömarken för att modellera även dessa marker. De 
organogena markerna i Lycksele och Mora har exakt samma markegenskaper som den 
organogena referensen från Nässjö, men med andra klimatdata. Detta förklarar också varför 
Nässjö har en referens 3, medan Lycksele och Mora istället har ett Scenario 3. 
 
Klimatdatan som driver modellen kommer från Sveriges meteorologiska och hydrologiska 
institut (SMHI). Data för kvävedeposition på de tre olika platserna är framtagen av IVL Svenska 
Miljöinstitutet. Den växtlighet som modelleras är granskog. Eftersom tillräckliga mätdata för att 
kunna simulera metanprocesserna i marken saknas, kommer metan inte att studeras i detta arbete. 
Övriga intressanta värden för referenserna tabelleras i tabell 1 nedan. Utöver detta har 
medelgrundvattennivån (medel - GVY) för de odikade markerna satts till 0,3 m med ett fel på 
max 0,05 m. Övriga värden är inte ändrade då scenarierna byggs upp av referenserna förutom de 
värden som nämnts i styckena innan.  
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Tabell 1 - Värden för referenser 

 
Tillväxt-
period 

år 

Årsmedeltemp. 
°C 

Nederbörd 
mm 

Acc- 
kväve dep. 

gN/m2 

CN-
kvot 

Medel- 
GVY 

m 

Acc- 
gödslingsgiva 

gN/m2 
Ref 1 

Nässjö 
Dikad.m 

70 5,3 809,2 54,3 40,1 -1,53 0 

Ref 1 
Mora 

Dikad.m 
80 3,3 627,7 28,1 40,8 -1,70 0 

Ref 1 
Lycksele 
Dikad.m 

90 0,7 631,3 13,7 42,4 -1,75 0 

Ref 2 
Nässjö 

Dikad.m.g 
55 5,3 809,2 42,7 40,1 -1,55 83,1 

Ref 2 
Mora 

Dikad.m.g 
60 3,3 627,7 21,0 40,8 -1,82 100,8 

Ref 2 
Lycksele 

Dikad.m.g 
65 0,7 631,3 9,8 42,4 -1,91 125,8 

Ref 3 
Nässjö 

Dikad.org 
70 5,3 809,2 53,8 29,2 - 1,34 0 

Tabell 1 – Sammanställning av antal års tillväxtperiod, årsmedeltemperaturer, nederbörd, 
ackumulerad kvävedeposition, kol/kväve-kvot, medelgrundvattenytans nivå (medel-GVY) och 
ackumulerad gödslingsgiva för alla referenser. Här innebär ackumulerad kvävedeposition och 
gödslingsgiva den totala kvävedepositionen och givan som marken fått under hela 
tillväxtperioden. 
 
Resultaten av simuleringarna kommer att presenteras i form av diagram och tabeller i kapitel 3, 
vilka även kommer att analyseras med hjälp av litteraturstudier. Arbetet avslutas sedan med en 
jämförelse mellan de olika alternativen med en återkoppling till hållbar utveckling för att se 
vilket alternativ som är mest optimalt för biobränsleproduktion. 

1.2.3 Beräkning av vinst 
För att kunna diskutera det ekonomiska hållbarhetsperspektivet kommer även en vinst att 
beräknas fram, både en för själva skogsägaren, men också en för samhället. Några antaganden 
har gjorts för dessa beräkningar vilka tas upp nedan.  
 
För att beräkna företagarens vinst antas att hela skörden säljs som bränsleved för 
uppvärmningsändamål. Eftersom virke består av ungefär 50 % kol kommer skörden att (som 
mäts i gram C per kvadratmeter) multipliceras med två för att få skörden i gram ved per 
kvadratmeter. Försäljningspriset för bränsleved antas till 210 kr/m3fub (Stora Enso, 2013). 
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Skördens vikt per m2 räknas om till m3fub/m2 med densiteten 800 kg/m3fub (Neova, u.d.). 
Volymen ved multipliceras sedan med försäljningspriset, vilket ger en intäkt i kr per 
kvadratmeter skog. Modelleringen ger också vikten använt gödsel per kvadratmeter skog. I 
modelleringsprogrammet sker gödslingen med rent kväve. Vikten gödsel räknas då om från kg 
rent kväve till kg SkogCan, med vetskapen om att SkogCan innehåller 27 % kväve (mer 
information om SkogCan finns i kapitel 2.1). Vikten SkogCan multipliceras sedan med ett 
inköpspris per kg SkogCan, i detta fall 2,39 kr (Borgeby fältdagar, u.d.). I verkligheten 
tillkommer fler kostnader än enbart inköpspriset på gödsel – till exempel spridningen av gödseln 
- men de kostnaderna försummas i denna beräkning. Slutligen beräknas vinsten för en företagare 
som skillnaden mellan intäkter från försäljningen av veden och utgifter i form av inköp av 
gödsel, omräknat till per hektar istället för per kvadratmeter. Notera även att samtliga siffror 
nämnda i detta stycke är per år. 
 
En ”samhällsekonomisk vinst” kan räknas ut om ytterligare några antaganden görs. I detta arbete 
definieras samhällsekonomisk vinst som något som gynnar hela samhället och dess invånare. 
Observera att alla samhällets invånare inte kommer att gynnas, men fler kommer att gynnas än 
missgynnas av åtgärden. Det första antagandet som behöver göras är antagandet att en större 
inbindning av växthusgaser är önskat av samhället och ger människor tillfredsställelse. Att 
pengar är önskvärt för människor ses här som allmänt accepterat och är därför inget antagande. 
Det andra antagandet är att systemet för handel med utsläppsrätter sätter ett korrekt och rimligt 
marknadspris på växthusgaser. Det tredje antagandet är att priset på utsläppsrätter kan användas 
för att ekonomiskt värdera utsläpp och upptag av växthusgaser. Liksom för den tidigare 
beräkningen av vinst försummas kostnader för till exempel spridning av gödsel, skörd och dylikt. 
 
Ett liknande beräkningssätt för att samhällsekonomisk vinst med avseende på kväveläckage och 
resulterande övergödning är i teorin möjligt. Ett tillräckligt tillförlitligt marknadspris på 
kväveläckage anses dock inte finnas för att enkelt kunna räkna om kväveläckage till monetära 
termer. Istället bör andra miljöekonomiska metoder för värdering av miljöproblemet 
övergödning användas, till exempel enkätstudier (där tillfrågade människor får uppskatta sin 
betalningsvilja för att minska övergödningen). I detta arbete saknas kunskap och resurser för att 
korrekt kunna beräkna ett monetärt värde på övergödning och kväveläckage, och därför finns 
ingen sådan beräkning med i arbetet. 
 
Den samhällsekonomiska vinsten räknas ut som vinsten (som liksom tidigare är skillnaden 
mellan intäkterna från försäljningen av skörden som bränsleved och utgifterna från inköp av 
gödsel) adderat med växthusgasupptagets värde i utsläppsrätter. För en jämförelse varierar priset 
på en utsläppsrätt (rätten att släppa ut ett ton CO2-ekvivalenter) mellan 7€ och 30€. (Svensk 
Energi, 2012) Priset har dock varit nere i 4€ per ton CO2-ekvivalenter, vilket är ungefär lika med 
36 SEK. 
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1.3 Ord och begrepp 
Nedan listas ord och begrepp som kan vara till hjälp för förståelsen av rapporten. Det 
uppmuntras att ha läst genom dessa innan fortsatt läsning. 
 
Tabell 2 - Ord och begrepp 

Ord och begrepp Beskrivning 

Denitrifikation En process som sker i syrefria miljöer i mark 
och vatten, där NH4

+ omvandlas till NO3
-. 

Deposition När ett ämne överförs från atmosfären till 
marken. 

Fotosyntes En process där växter omvandlar ljusets 
energi till kemiska bindningar.  

Försurning Försurande ämnen tillförs till ett område i 
snabbare takt än de kan reduceras. 

GROT Grenar och toppar, en vanlig biprodukt av 
skogsbruk som ofta används för energi 

Kvävefixering En process som utförs av organismer, där 
kvävgas binds in från atmosfären och bildar 
bland annat ammonium. 

m3fub Vanlig volymenhet för skogsprodukter. ”fub” 
står för ”fast under bark”, och syftar till 
volymen fast material under barken. 

Nitrifikation En process som utförs av organismer där NO3
- 

omvandlas till N2. 

Organogen Innehåller en hög halt av organiskt material. 

Övergödning Uppstår när ett område tillförs för mycket 
gödande ämnen så som kväve och fosfor. 

Tabell 2 - Samling av ord och begrepp som återkommer senare i rapporten. 
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2 Bakgrundsteori 
I detta kapitel presenteras bakgrundsinformation som är viktig att veta inför modelleringen. 
Kapitlet behandlar information om skogens naturliga växthusbalans, beskriver uppkomsten av 
lustgasutsläpp samt information om hur det svenska skogsbruket ser ut idag.  

2.1 Det svenska skogsbruket 
Skog som brukas i Sverige är idag odlad. Det finns cirka 45 trädarter i Sverige.  Vilka arter som 
odlas beror givetvis på vad virket ska användas till, men den svenska skogen består till stor del 
av tall och gran (SkogsSverige, 2012). Skog odlad för energiändamål består ofta av 
snabbväxande arter så som hybridasp eller contortatall (Skogforsk, 2010). 
 
De två sätt att bruka skog i Sverige som finns är trakthyggesbruk och blädning (som även kallas 
hyggesfritt skogsbruk) (SkogsSverige, 2014a). Blädning är dock ovanligt i Sverige idag 
(SkogsSverige, 2014b). I trakthyggesbruk planteras skog samtidigt på ett område. Dessa 
områden, som också kallas trakter (Vikberg, 2010), kan ha varierande storlek, och en skog kan 
bestå av många av dessa områden. När skogen i en trakt är gammal nog avverkas också skogen i 
trakten samtidigt. Ett praktiskt sätt att bedriva trakthyggesbruk är att ha lika många trakter som 
skogens ålder när den avverkas (till exempel för skog som avverkas efter 60 år består skogen av 
60 trakter). Då avverkas en trakt varje år (se Figur 1). På detta sätt kan skogsägarna ta ut en vinst 
varje år - jämfört med att avverka hela sin skog samtidigt och då kunna ta ut en vinst var 60:e år.  
Vid avverkningen skapas hyggen. Gallring sker ofta när träden är runt 20 år gamla i södra 
Sverige eller runt 50 år gamla i norra Sverige. Slutavverkning kan ske när träden är mellan 45 
och 80 år, beroende på marktyp och breddgrad. Avverkning sker betydligt tidigare i södra 
Sverige än i norra Sverige. (SkogsSverige, 2014a) Blädning är en annan typ av skogsbruk: 
istället för att ta ut ett helt skogsparti på samma gång tas enstaka träd ut när de är mogna. 
(SkogsSverige, 2014b) Den kontinuerliga avverkningen och sådden innebär att träden i ett 
skogsparti är av olika åldrar, till skillnad från i trakthyggesbruk där alla träd i en trakt är 
jämngamla. 
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Figur 1 - Trakthyggesbruk 

 
Figur 1: Beskriver ett exempel av ett trakthyggesbruk. Varje ruta beskriver ett område där 
skogen har samma ålder som siffran i rutan, det vill säga alla träden inom ett område är 
jämngamla. Gallring sker vid 20 års ålder och träden avverkas vid 42 år ålder. (Bild av Elin 
Jutebring Sterte) 
 
De skogsprodukter som används för energiförsörjning är framför allt oförädlat trädbränsle (bark, 
sågspån, flis - produceras från stamved och stubbar), förädlat trädbränsle (träbriketter och 
pellets) och GROT (grenar och toppar) (Energimyndigheten & SCB, 2013). Den stamved som 
används till trädbränsle är i första hand ved som inte duger till massatillverkning eller sågverk, 
för att den blivit rötskadad eller på annat sätt är undermålig (Skogforsk, 2009a). Eftersom den 
stamved som används till energi är en biprodukt av skogsbruk avsett för pappers- eller 
sågverksindustrin, skulle denna stamved ha avverkats oavsett om den blir till energi eller till 
exempel virke. Däremot för GROT och stubbar står valet mellan att ta ut eller lämna kvar. Uttag 
av GROT kan göras både i slutavverkning och gallring, men är att föredra i slutavverkning 
eftersom det finns risk för att näringsförlusterna från marken blir för stora vid GROT-uttag i 
gallring. En annan nackdel med GROT-uttag är minskningen av död ved i skogen, något som är 
viktigt för den biologiska mångfalden (Skogforsk, 2009b). Att ta ut stubbar kan ge en snabbare 
återhämtning av ett hygge (så att det snabbare går att odla ny skog på markpartiet), men det kan 
också ge markskador och en mindre stabil mark full av gropar (Skogforsk, 2009c). All 
skogsavverkning påverkar givetvis skogen och marken i skogen. Förutom det uppenbara - att 
träden försvinner - kan marken skadas när maskiner körs i skogen. När träden tas bort höjs även 
grundvattenytan i skogen (eftersom de träd som annars tagit upp det extra vattnet inte längre 
finns kvar), detta kallas försumpning (Vikberg, 2010, s. iii). 
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Gödsling är en annan viktig del av det svenska skogsbruket. I de skogar som inte är gödslade 
råder oftast kvävebrist. Därför gödslas ofta marker som ska användas för produktion av något 
växtslag med kväve. Ökade lustgasutsläpp skulle kunna ske om kvävehalten i marken överstiger 
det som växterna normalt kan ta upp. Det finns dock teorier om att svensk skog är så pass 
kvävefattig att produktionen teoretiskt skulle kunna öka med 300 % i Norrland och 20 % i södra 
Sverige utan läckage av kväve (Palmberger & Klemedtsson, 2009, s. 15). Ökad effektiv 
skogsproduktion på marker som redan används innebär även att andra outnyttjade marker kan 
lämnas i fred (Skogsstyrelsen, 2007, s. 5). På detta sätt skulle eventuellt viktiga marker bevaras 
och inte utnyttjas trots att skogsproduktionen ökar. Ökad biobränsleproduktion skulle även kunna 
minska användandet av fossila bränslen.   
 
Den vanligaste skogsgödseln i Sverige idag är ett konstgödsel som heter Skog-Can, och består av 
27 % kväve, 5 % kalcium, 2.4 % magnesium och 0.2 % bor. Resterande vikt består till största del 
av syre, eftersom näringsämnena i SkogCan är bundna i kemiska föreningar. Kvävet består i sin 
tur av hälften ammoniumkväve och hälften nitratkväve (Yara, u.d.)  (Fiberskog, 2004). Gödsel 
sprids i skogen antingen med helikopter eller traktor (Fahlvik, Johansson, & Nilsson, 2009). Att 
gödsla marker ökar skogsproduktionen vilket ger en ekonomisk vinst, men som också ger en 
inköpskostnad för själva gödningsmedlet samt kostnader för t.ex. spridning av gödningsmedlet. 

2.2 Skogens växthusgasbalans 
Att det idag finns en vilja att ersätta fossila bränslen som energikälla med bland annat 
biobränslen är klart, detta för att minska de antropogena utsläppen av koldioxid till atmosfären. 
Fokus hamnar därmed lätt på koldioxid, men skogens växthusgasbalans innehåller fler 
växthusgaser. De viktiga - i det avseende att de påverkar växthuseffekten mest - växthusgaser 
som är kända idag är vattenånga (H2O), koldioxid (CO2), fluorgaser (t.ex. freoner), metan (CH4), 
lustgas (N2O) och ozon (O3), där vattenånga är den viktigaste och ozon den minst viktiga 
(Watson et al., 1990). Av dessa ingår vattenånga, koldioxid, lustgas och metan i skogens 
växthusgasbalans. Även om vattenånga oftast beskrivs som den “viktigaste” växthusgasen - 
eftersom den står för en så stor del av den naturliga växthuseffekten - är den inte en antropogen 
växthusgas. Hur mycket vattenånga som finns i atmosfären beror i princip enbart på 
lufttemperaturen (Naturvårdsverket, 2013). Vattenånga har också en väldigt kort uppehållstid i 
atmosfären, bara cirka en vecka (Bengtsson, 2010). Eftersom växthusgasbalansen för vattenånga 
enbart är beroende av klimatet spelar den en mindre viktig roll i frågan om hur en antropogen 
aktivitet så som skogsbruk påverkar växthusgasbalansen. 
 
Kolets kretslopp är en viktig del av skogen. Kortfattat kan kolets kretslopp beskrivas som 
följande: Träden tar upp koldioxid från atmosfären för att genom fotosyntesen omvandla 
koldioxid och vatten till socker och syre. Trädet använder sockret (som bland annat består av 
kol) till att bygga upp sin biomassa, samtidigt som det också avger koldioxid genom sin 
respiration. När trädet dör bryts trädets biomassa ner och kolet som lagrats i trädet frigörs åter till 
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atmosfären via nedbrytarorganismernas respiration. Innan detta organiska material hinner brytas 
ner bildar det ett av markens allra översta lager, förnan. För mineraljordar lagras mycket kol i 
marken ner till cirka en meters djup. Det har dels växt dit som rötter och dels transporterats dit i 
form av DOC (Dissolved Organic Carbon, det vill säga löst organiskt kol). DOC bildas när 
vatten rinner genom förnan och kol löses i vattnet. Organogena jordar (torvmarker) består i 
princip enbart av organiskt material (som i sin tur består av kol) och vatten. (Morén, 2007, s. 11) 
 
Metan, som även den ingår i skogens växthusgasbalans, är en stark växthusgas. Metans Global 
Warming Potential (GWP) är ca 20 gånger högre än för koldioxid för en tidshorisont på 100 år, 
och ca 70 gånger högre för en tidshorisont på 20 år (IPCC, 2007). Skillnaden i GWP beror på att 
metan är relativt kortlivat i atmosfären, med en livslängd på ca 10 år. Detta kan jämföras med 
t.ex. lustgas, som har en livslängd i atmosfären på ca 150 år (Watson, Rodhe, Oeschger, & 
Siegenthaler, 1990).  
  
Metan produceras i syrefria marker genom att metanogena bakterier bryter ner organiskt 
material. Produktionen av metan från organiskt material sker enligt följande: 
 

𝐶6𝐻12𝑂6 → 3𝐶𝑂2 + 2𝐶𝐻4 
 
Reaktionsformeln ovan är en förenkling av processen, som i själva verket sker i flera steg. 
Processen utförs inte enbart av metanogena bakterier, även om det är de som utför det sista 
steget, utan nedbrytningen sker i flera steg av flera olika sorters nedbrytare i marken. Den del av 
processen som utförs av de metanogena bakterierna är reduktionen av koldioxid, som bildar 
metan och vatten enligt följande: 
 

𝐶𝑂2 + 8𝐻+ + 8𝑒− → 𝐶𝐻4 + 2𝐻2𝑂 
 
I de delar av marken där syre finns närvarande kan metan även konsumeras, av metanotrofa 
bakterier. De metanotrofa bakterierna oxiderar metan till koldioxid. Deras process är således 
revers från de metanogena bakteriernas process. (Le Mer & Roger, 2001) 
 
Det står klart att de marker med högst metanproduktion är de marker där metanogena bakterier 
trivs bäst, det vill säga syrefattiga marker så som våtmarker och blöta torvmarker. Den största 
antropogent skapade källan för metanutsläpp från marken är jordbruk, då framför allt risodlingar. 
Ris odlas på mycket blöta marker. Temperaturen påverkar också metanbalansen. Den största 
produktionen av metan sker vid temperaturer mellan 30 och 40 grader Celsius. Metanogena 
bakterier (och de övriga bakterier som hjälper till i processen) är mer känsliga för 
temperaturvariationer och lägre temperaturer än metanotrofa bakterier. Vid lägre temperaturer 
kommer alltså de metanotrofa bakterierna vara mer aktiva än de metanogena (Le Mer & Roger, 
2001).  
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Den tredje och sista växthusgasen i skogens växthusgasbalans (vattenånga ej inräknat) är lustgas, 
N2O. Lustgas kommer att beskrivas i nästa delkapitel. 

2.2 Lustgasutsläpp och kvävets kretslopp 
Kväve finns i olika former i naturen, men alla former är inte tillgängliga för växter. Den största 
källan till kväve finns i luften i form av kvävgas (N2). För att göra kvävgasen tillgänglig för 
växter måste den fixeras genom att först bryta trippelbindningen mellan kväveatomerna. Detta 
görs av speciella organismer i marken som kallas för kvävefixerare (Palmberger & Klemedtsson, 
2009, s. 17) Organismerna består av speciella bakterier och cyanobakterier, vilka har förmåga att 
använda enzymet nitrogenas. Enzymet används för att bryta bindningarna mellan de två 
kväveatomerna i kvävgasen och sedan kombinera kvävet med väte (Burrows et al., 2009). 
Energin för att utföra detta får organismerna från restprodukter från växternas fotosyntes. Den 
nya kväveformen som bildats kallas för reaktivt kväve och ackumuleras i levande celler i 
reducerad form, och en liten del av det reaktiva kvävet bildar ammonium (NH4

+) och nitrat (NO3
-

) som växterna kan ta upp (Palmberger & Klemedtsson, 2009, s. 17).  
 

Kvävefixering 
𝑁2 + 2𝐶𝐻2𝑂 + 0,5𝑂2 + 𝐻2𝑂 +  2𝐻+ → 2𝑁𝐻4+ + 2𝐶𝑂2 

(Gustafsson et al., 2010, s.111) 
 
Även nitrat kan direktbildas från kvävgas. Detta sker dock endast vid mycket varma och 
energirika processer, vilka exempelvis kan vara blixturladdningar (Andréasson (red.), 2006, s. 
76). Dessa typer av processer är dock relativt ovanliga och kommer inte att användas vidare i 
arbetet, men kan ändå vara värda att nämna. 
 
Andra källor till kväve i marken är från läckage från gödsel, men även från gaser i luften så som 
ammoniakgas (NH3) och kväveoxider (NOx). Ammoniakgas uppstår vanligen från välgödslade 
jordar medan kväveoxider bildas bland annat vid förbränning i motorer. Gaserna bildar också 
ammonium och nitrat vid deposition över mark, men så länge kvävebrist råder kommer växterna 
att kunna ta upp nitratet och ammoniumet i marken i utbyte mot OH- -joner respektive H+ -joner 
(Gustafsson et al., 2010).  
 
Blir marken ammoniummättad, det vill säga att växterna inte klarar av att ta upp det befintliga 
ammoniumet, kommer ammoniumet, via en process som kallas nitrifikation, att omvandlas till 
nitrat. 
 

Nitrifikation 
𝑁𝐻4+ + 𝑂2 → 𝑁𝑂3− + 𝐻2𝑂 + 2𝐻+ 

(Gustafsson et al., 2010, s. 111) 
 
Vid nitratmättad mark kommer nitratet att via regnvattnet ta sig till grundvattnet. I denna syrefria 
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miljö finns organismer som använder sig av kvävet, istället för syre, för att överleva. Denna 
process kallas denitrifikation och är en process som bildar kvävgas som återgår till atmosfären 
(Gustafsson et al., 2010, s. 111-112).    

 
Denitrifikation 

𝑁𝑂3− + 1,25 𝐶𝐻2𝑂 + 𝐻+ → 0,5 𝑁2 + 1,25 𝐶𝑂2 + 1,75 𝐻2𝑂 
(Gustafsson et al., 2010, s. 111) 

 
Kväve i mark och vatten förklaras närmare i Figur 2 nedan. 
 
Figur 2 - Kväve i mark och vatten 

 
Figur 2: Beskriver kväve i marken (av Elin Jutebring Sterte). Kväve kan tillföras marken via 
kvävefixering från N2 till NH4

+ eller via deposition av NH3 och NOx som bildar NH4
+ och NO3

-. 
I aeroba förhållanden kan NH4

+ nitrifieras till NO3
- och vid kvävemättnad kan kväve läcka till 

grundvattnet. I dessa anareoba förhållanden verkar denitrifikationen som omvandlar kvävet åter 
till N2.  
 
För att nitrifikationen ska kunna ske behövs syre. I förhållanden med mycket ammonium och 
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relativt lite syre kan inte nitrifikationen ske fullt ut enligt formeln ovan, utan istället bildas 
lustgas (N2O) och kväveoxid (NO) (Palmberger & Klemedtsson, 2009, s. 23). 
 
I områden som har hög organisk halt och som också har varit genomdränkta (och därför varit i 
princip syrefria) har nitrifikationen i princip avstannat helt. Vid utdikning, eller om marken på 
annat sätt torkat ut, kan under själva processen då marken går från genomdränkt till fuktig, 
relativt stora mängder lustgas avgå. Detta eftersom syre då tillförs marken som nitrifikationen 
kräver. Dock är denna mängd tillfört syre under själva uttorkningsprocessen inte tillräckligt stor 
för att nitrifikationen ska ske hela vägen, och det är därför som lustgas bildas istället för nitrat 
(Palmberger & Klemedtsson, 2009, ss. 23-25).  
 
Lustgas kan även bildas i denitrifikationen. I denitrifikationen omvandlas nitrat till kvävgas 
genom att först reducera nitrat till lustgas (se reaktionsformel nedan). Svampar som utför 
denitrifikationen saknar dock ofta det enzym som krävs för att slutföra processen helt vilket 
medför att lustgas skapas istället för kvävgas. Även bakteriernas denitrifikation kan stanna 
halvvägs vilket sker när marker inte är helt syrefattiga, utan en del syre fortfarande är 
tillgängligt.  
 

2𝑁𝑂3− + 10𝐻+ + 8𝑒− → 𝑁2𝑂 + 5𝐻2𝑂 

𝑁2𝑂 → 𝑁2 +
1
2
𝑂2 

 
Denitrifikationen skapar mer lustgas än nitrifikationen. Trots syrefria förhållanden blir dock inte 
denitrifikationen nödvändigtvis så stark. Det är för att den är beroende av att nitrifikationen 
skapar nitrat, vilket inte sker i allt för syrefattiga miljöer. Våtmarker släpper därför inte speciellt 
mycket lustgas utan agerar istället som lustgassänka. Våtmarkers funktion som lustgassänka 
förstärks även av att organismerna som utför denitrifikationen använder sig av och omvandlar 
lustgas till kvävgas i brist på nitrat (Palmberger & Klemedtsson, 2009, ss. 24-25).  

2.3 Övergödning 
Marken består till största delen av organiskt kväve som inte är tillgängligt för växter.  Via 
nedbrytning utförd av mikroorganismer kan kvävet mineraliseras till den växttillgängliga 
kväveformen ammonium (NH4

+) via en process som kallas ammonifikation. Ammonium kan 
också bildas från kvävgas av så kallade kvävefixerare vilket är den naturliga källan till nytt 
kväve i mark (se kapitel 2.2).  Förutom ammonium är även andra former av kväve tillgängliga 
för växterna. Dessa kväveformer är nitrit (NO2

-) och nitrat (NO3
-). Nitrit och nitrat skapas av 

ammonium via nitrifikationen (se kapitel 2.2). Trots att ammonium är bäst för växterna ur 
energisynpunkt kan de även ta upp nitrat och nitrit i förhållanden där ammonium är en bristvara. 
Stora delar av kvävet i marken används av mikroorganismer och av växter. Detta gör att kvävet 
sällan lämnar marken, eftersom det ofta bildar organiskt bundet kväve igen, se bild nedan 
(Andersson, 2012, ss. 22-23). Nitrifikationen är en aerob process vilket innebär att 
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mikroorganismerna som utför processen kräver syre, se kapitel 2.2. Ammonifikation kan ske 
både aerobt och anaerobt (Lutz Ehrlich & Newman, 2008). 
  
Det händer dock att överskott på kväve förs ned till grundvattnet. Detta händer främst då 
antropogena källor, så som gödsel och luftföroreningar (se kapitel 2.2), tillfört kväve till marken. 
En del av kvävet som hamnar i grundvattnet kan normalt via denitrifikationen omvandlas till 
kvävgas. Nitrat är den vanligaste kväveformen i grundvattnet. Detta beror på att ammonium 
lättare attraheras till markpartiklar på grund av sin positiva laddning än nitrat och därför stannar 
kvar i marken i större utsträckning. Att nitrit inte är lika vanlig som nitrat beror på att den inte är 
lika stabil som nitrat utan via nitrifikationen snabbt övergår till nitrat (Andersson, 2012, s. 22). 
 
Figur 3 - Kväve i mark (övergödning) 

 
Figur 3. Beskrivning av den del av kvävets kretslopp som påverkar övergödning.  Genom 
kvävefixering av N2 NH4

+ kommer nytt kväve till marken (det kan även ske genom deposition av 
NH3 och NOx, se föregående delkapitel). NH4

+ kan sedan nitrifieras (aerob process) till först den 
instabila kväveformen NO2

- och sedan vidare till NO3
-. Dessa tre kväveformer kallas 

mineraliserade kväveformer och är tillgängliga för växter. Kväve bundet till organiskt material 
kan via ammonifikationen (aerob och anaerob process) göras om till NH4

+. Vid kvävemättnad 
kan kväve i form av NO3

- läcka till grundvattnet. I denna anaeroba miljö verkar denitrifikationen 
som omvandlar kvävet åter till N2.   
 
Övergödning är orsaken till många problem i sjöar i Sverige - och i Östersjön - idag, bland annat 
syrefria bottnar, algblomning (i Östersjön) och minskat siktdjup (Naturvårdsverket, 2012). 
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Övergödning beror på att sjöar och hav får för mycket näring i form av kväve eller fosfor. Det är 
det begränsande ämnet som bestämmer vilket ämne som vattensamlingen är mest känslig av. Till 
exempel brukar sjöar vara fosforbegränsade eftersom de redan har ett överskott av kväve från 
omgivande skogsmarker. Hav (inklusive Östersjön) däremot är ofta kvävebegränsade eftersom 
de har ett överskott av fosfor från avlopp och jordbruksmarker. Organismer i sjöar och hav 
behöver båda beståndsdelarna, kväve och fosfor, för att kunna utvecklas.  I skogsmarker är ofta 
utsläpp av kväve ett problem då detta kan komma att spridas till kvävekänsliga områden. 
Kväveutsläpp sker då denitrifikationen inte klarar av att göra om allt kväve i grundvattnet till 
kvävgas. Detta fenomen uppstår oftast på grund av gödsling av marker med kvävehaltigt gödsel 
och/eller på grund av kvävedeposition från föroreningar i luften (Gustafsson et al., 2010, ss. 113, 
137-138).  

2.4 Sammanfattande konsekvenser av gödsling 
Det finns ett flertal konsekvenser av gödsling varav några av de mer påtagliga listas i tabell 3 
nedan. Positiva faktorer med gödsling har redan tagits upp i tidigare delkapitel. Dessa är att 
gödsling av marker kan minska fossila utsläpp om produktionen ökar. Dessutom finns en 
möjlighet att öka den ekonomiska vinsten om intäkten för den ökade produktionen är större än 
kostnaden för gödseln som behövs för den specifika platsen. Förutom kostnad för gödseln i sig, 
eventuella lustgasutsläpp och påverkan på övergödningen finns också andra negativa effekter av 
kvävegödsling och nedan tas några av de främsta negativa effekterna upp. Även om de 
konsekvenser av gödsling som rapporten fokuserar på är lustgasutsläpp och övergödning kan 
kunskaper om andra effekter av gödsling vara mycket intressant för vidare diskussion om 
hållbarhet. 
 
En av de negativa effekterna med kvävegödsling är försurning. Försurning orsakad av kväve sker 
när markerna blir kvävemättade, det vill säga att markerna innehåller mer kväve än vad växterna 
i området kan ta upp. En process som då sätts igång är nitrifikationen (se mer om denna process i 
kap 2.2). Denna process avger vätejoner och verkar därmed försurande. När ammonium 
nitrifieras kan salpetersyra bildas, vilket är en stark syra. Förutsatt att tillförseln av nitrat är lika 
stor som tillförseln av ammonium till marken kommer denna försurning att neutraliseras av 
denitrifikationen, som tar upp lika många vätejoner per mol som nitrifikationen avger. Risken för 
försurning är störst när nitrifikationen är större än denitrifikationen. Kväveförsurning är 
vanligtvis ett större problem på åkermarker än skogsmarker, eftersom skogsmarker generellt har 
lägre pH. Ett lägre pH-värde missgynnar organismerna som utför nitrifikationen. 
Kväveförsurning är dock något som ändå kan ske i skogsmarker, speciellt vid höga kvävehalter 
(Gustafsson et al., 2010, ss. 111-112).  
 
Hur gödsling påverkar den biologiska mångfalden i skogen är komplext, och kunskap om 
kvävegödslingens påverkan på växt- och djurlivet i skogen saknas i stor utsträckning. Det är 
dock klart att gödsling påverkar framför allt växterna i skogen. Det finns tecken på att t.ex. 
hallon gynnas av gödsling, medan t.ex. blåbär konkurreras ut av den ökade hallonpopulationen. 
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(Olsson et al., 2012, ss. 31-32) Detta får konsekvenser för rekreationsmöjligheterna i skogen. Om 
dessa konsekvenser är positiva eller negativa beror på exakt hur växtligheten på platsen 
påverkas, och på t.ex. bärplockares bärpreferenser. 
 
Tabell 3 - Fördelar och nackdelar med gödsling av mark 

Fördelar Nackdelar 

Öka produktionen  Möjliga utsläpp av lustgas (N2O) 

Ekonomisk vinst Kostnader för gödsel 

Minskade fossila utsläpp Övergödning 

Bättre rekreationsmöjligheter (t.ex. fler 
hallon) 

Sämre rekreationsmöjligheter (t.ex. färre 
blåbär) 

 Kan ge en förlust av biologisk mångfald 

 Försurning 

Tabell 3 - Uppspaltade för- och nackdelar vid gödsling av skogsmark. 
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3 Modelleringsresultat 
De gjorda simuleringarna beskriver en skoglig omloppstid som varierar mellan 55-90 år, 
beroende på breddgrad och gödsling. Skogen gallras och delavverkas flertalet gånger under 
växtperioden, för att sedan slutavverkas. Hur många gånger och vid vilka tidpunkter gallring och 
gödsling sker varierar från scenario till scenario. För kapitel 3.1 skulle det område som simuleras 
kunna beskrivas som en enda trakt i ett trakthyggesbruk – växtförloppet startar vid plantering och 
pågår till slutavverkningen. Detta kallas också för en simulering på beståndsnivå. För resterande 
underkapitel till kapitel 3 (d.v.s. kapitel 3.2 - 3.7) är det snarare en hel skog bestående av många 
trakter som studeras. En sådan simulering kallas simulering på landskapsnivå. Vid gallringen och 
avverkningarna (inklusive slutavverkning) är det endast stamveden som tas bort. GROT och 
stubbar lämnas kvar i skogen. 
 
En praktisk återupprepning av scenarierna finns nedan. För enkelhetens skull har varje scenario 
blivit tilldelad en beskrivande förkortning, för att underlätta förståelse av de diagram  som 
presenteras i detta kapitel. Dikad/odikad betyder att marken är just har låg respektive hög 
grundvattenyta. M betyder att marken är mineraljord, org att marken är organogen. Slutligen 
betyder g att marken är gödslad. 
 
Referens 1 – Mineraljord - dikad.m 
Referens 2 – Gödslad mineraljord - dikad.m.g 
Referens 3 – Dikad organogen mark, Nässjö (ej Mora och Lycksele) - dikad.org 
Scenario 1 – Fuktig mineraljord - odikad.m 
Scenario 2 – Gödslad fuktig mineraljord - odikad.m.g 
Scenario 3 – Dikad organogen mark, Mora och Lycksele (ej Nässjö) - dikad.org 
Scenario 4 – Odikad organogen mark - odikad.org 
Scenario 5 – Gödslad odikad organogen mark - odikad.org.g 
Scenario 6 – Gödslad dikad organogen mark - dikad.org.g  
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3.1 Ackumulerad skörd och total biomassa 
De gjorda simuleringarna beskriver ett förlopp under tidsintervall från 55 till 90 år, beroende på 
breddgrad och gödsling. Det övre diagrammet i figur 4 beskriver hur den totala biomassan (mätt i 
kg C per ha) förändras över tiden, för referens 1 för Nässjö, Mora och Lycksele. Det undre 
diagrammet i figur 4 beskriver hur den ackumulerade skörden förändras över tiden för referens 1, 
även den mätt i gram C. Kurvorna tar slut när den slutgiltiga avverkningen äger rum, vilket sker 
tidigast i Nässjö och sist i Lycksele. Nedgångarna i biomassa och uppgångarna i skörd är vid de 
tidpunkter då gallringar och avverkningar äger rum. Motsvarande data för övriga scenarier ser 
väldigt liknande ut, därför visas bara diagrammet för referens 1 här. 
 
Figur 4 - Referens 1 Total biomassa & Ackumulerad skörd 

 
Figur 4: Total biomassa för referens 1, samtliga breddgrader. De övre kurvorna representerar 
biomassa, och de undre kurvorna representerar den ackumulerade skörden i kg C/ha. 
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3.2 Ackumulerad skörd 
I nedanstående figur, Figur 5, visas den ackumulerade skörden för de olika referenserna och 
scenarierna (observera att detta endast är det ackumulerade kolet som tas ut ur systemet via 
skörd). Den ackumulerade skörden är beräknad per år i kg/ha där högre staplar innebär en större 
skörd. Den största ackumulerade skörden återfinns på de dikade organogena markerna för varje 
separat område, där de gödslade ger som bäst skörd. Jämförs områdenas marker med varandra 
kan det också avläsas att Nässjömarkena har bäst skördeutdelning och därefter Moramarkerna 
följt av Lycksele för varje separat scenario och referens. Maximala skörden fås av Nässjö 
dikad.org.g (cirka 2150 kg C/(ha,år)) och minsta fås av Lycksele odikad.m (cirka 220 kg 
C/(ha,år)).    
 
Figur 5 - Ackumulerad skörd 

 
Figur 5: Figuren visar ackumulerat kol som tas ut via skörd i kg/(ha, år). Figuren är färgkodad så 
att referenser och scenarion från samma område har samma färg (Nässjö – svart, Mora – 
mörkgrå, Lycksele – ljusgrå).  
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3.3 Nettokolflöde in i systemet 
I Figur 6 nedan, beskrivs det ackumulerade nettokolflödet in i systemet. Nettokolflödet är 
beräknat som ett totalt ackumulerat värde över hela växtperioden, och sedan dividerat med 
antalet år, vilket ger ett medelvärde för flödet per år. I Figur 6 beskrivs därför flödet i kg/ha och 
år för de olika scenarierna och referenserna. Nettokolflödet beskriver balansen mellan växternas 
kolupptag från atmosfären samt kolutsläpp från mark och växter via respiration (observera att 
detta kol kommer ifrån/bildar växthusgasen koldioxid). Högre staplar innebär att mer kol har 
kommit in i systemet än vad som släppts ut. Den största nettokolflödet återfinns på de dikade 
organogena markerna för varje separat område, där de gödslade ger störst nettokolflöde in i 
systemet. Jämförs områdenas marker med varandra kan det också avläsas att Nässjömarkena har 
störst nettokolflöde in i systemet och därefter Moramarkerna följt av Lycksele för varje separat 
scenario och referens. Maximala nettokolfödet fås av Nässjö dikad.org.g (cirka 16100 kg 
C/(ha,år)) och minsta fås av Lycksele odikad.m (cirka 2400 kg C/(ha, år)).    
 
Figur 6 - Nettokolflöde 

 
Figur 6: Figuren beskriver nettokolflödet in i systemet i kg/(ha, år) (det vill säga kolupptag av 
växter minus det som går ut ur systemet via respiration från mark och växter). Figuren är 
färgkodad så att referenser och scenarion från samma område har samma färg (Nässjö – svart, 
Mora – mörkgrå, Lycksele – ljusgrå). 
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3.4 Lustgasutsläpp 
Nedanstående figur, Figur 7, beskriver de ackumulerade lustgasutsläppen från referens- och 
scenariomarkerna i kg N2O/ha och år. De största lustgasutsläppen sker på de dikade organogena 
markerna för varje separat område, där de gödslade markerna ger de största utsläppen. Jämförs 
områdenas marker med varandra kan det också avläsas att Nässjömarkena har störst 
lustgasutsläpp och därefter Moramarkerna följt av Lycksele för varje separat scenario och 
referens. Maximala lustgasutsläppen fås av Nässjö dikad.org.g (cirka 1,3 kg N2O/(ha,år)) och 
minsta fås av Lycksele dikad.m (cirka 0,1 kg N2O /(ha,år)).    
 
Figur 7 - Lustgasutsläpp 

 
Figur 7: Figuren visar lustgasutsläppen för de olika referenserna och scenarierna i kg N2O per 
hektar och år. Figuren är färgkodad så att referenser och scenarion från samma område har 
samma färg (Nässjö – svart, Mora – mörkgrå, Lycksele – ljusgrå). 
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3.5 Nettoflöde för växthusgaser 
Ett nettoflöde för växthusgaser sammanställdes genom att kombinera nettokolflödet med den 
koldioxidtillförsel till atmosfären som förbränning av hela skörden skulle ge, samt flödet av 
lustgas till atmosfären. Samtliga siffror är ackumulerade värden omräknade till 
koldioxidekvivalenter. Flöden in i ekosystemet (tillförsel, till exempel upptag av CO2 genom 
fotosyntes) är positiva, och flöden ut ur systemet (uttag, till exempel skörd) är negativa. I Bilaga 
1 kan också värden för varje stapel utläsas, samt hur många koldioxidekvivalenter som 
representeras av koldioxid respektive lustgas.  
 
För nettoväxthusgasupptaget saknas en tydlig trend mellan de olika referenserna och scenarier. 
Klart utläses att de ogödslade mineraljordarna ger lägst upptag av växthusgaser – i vissa fall till 
och med nettoutsläpp av växthusgaser. Bland de största upptagen av växthusgaser återfinns de 
dikade, gödslade organogena markerna samt de dikade, gödslade mineraljordarna. 
 
Figur 8 - Nettoväxthusgasupptag 

 
Figur 8. Nettoupptaget av växthusgaser (upptag av koldioxid genom fotosyntes minus utsläpp av 
koldioxid från respiration och förbränning av skörden, samt lustgasutsläpp från marken) för 
samtliga scenarier och referenser i kg CO2-ekvivalenter / (ha, år). Figuren är färgkodad så att 
referenser och scenarion från samma område har samma färg (Nässjö – svart, Mora – mörkgrå, 
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Lycksele – ljusgrå). 

3.6 Kväveläckage 
Nedanstående figur, Figur 9, beskriver kväveläckaget från referenserna och scenarierna i kg/ha 
och år. Figuren är färgkodad så att scenarier och referenser från samma område har samma färg, 
men där den övre delen på staplarna beskriver det mineraliserade kväveläckaget. Övrigt 
kväveläckage är organiskt kväve. En högre stapel beskriver högre totalutsläpp av kväve. De 
marker med högst kväveläckage är de organogena jordarna för alla tre områden, där Mora 
odikad.org.g är värst (cirka 4,15 kg/(ha, år). De lägsta kväveutsläppen kommer från Nässjö 
odikad.m har som har ett kväveutsläpp på 0,77 kg/(ha, år). 
 
Figur 9 - Kväveläckage 

Figur 9: Figuren beskriver kväveläckaget från referenserna och scenarierna i kg/(ha, år). Figuren 
är färgkodad så att scenarion och referenser från samma område har samma färg, men där den 
övre delen på staplarna beskriver det mineraliserade kväveläckaget. Övrigt kväve är löst i vatten. 
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3.7 Vinst 
Vinsten är beräknad utifrån de värden för skörd och gödsel som modelleringen gett upphov till. 
Tillvägagångssättet för uträkningen av vinsten redovisas i kapitel 1.2. Vinsten är beräknad per år 
i kr/ha och resultatet av dessa beräkningar redovisas i Figur 10 nedan. I vinsten ingår enbart 
intäkterna från skörd såld som bränsleved samt utgifterna från inköp av gödsel. 
 
Figur 10 - Skogsägarens vinst 

 
Figur 10. Vinst (skillnaden mellan intäkter från försäljning av bränsleved och utgifter från inköp 
av gödsel) per kvadratmeter och år för alla scenarier och referenser. Figuren är färgkodad så att 
referenser och scenarion från samma område har fått samma färg (Nässjö – svart, Mora – 
mörkgrå, Lycksele – ljusgrå). 
 
Från Figur 11 utläses tydligt att det är dikad.org och dikad.org.g som ger störst vinst för varje 
breddgrad. Ingen av markerna går med förlust. Allra lägst vinst ger Lycksele odikad.m (ca 117 
kr/(ha,år) och störst vinst ger Nässjö odikad.org.g (cirka 994 kr/(ha,år)). 
 
Den uträknade samhällsekonomiska vinsten för tre olika priser på CO2-ekvivalenter (4€, 7€ 
respektive 30€ per ton CO2-ekvivalenter) illustreras i figur 11 nedan. Den samhällsekonomiska 
vinsten är, likt skogsägarens vinst, beräknad i kr/(ha, år). Den samhällsekonomiska vinsten är 
beräknad utifrån antaganden som redovisas i kap 1.2 och innefattar, förutom företagarens vinst, 
också nyttan av koldioxidupptaget. Nyttan av koldioxidupptaget är här beräknat med hjälp av 
marknadspriset på koldioxidekvivalenter. 
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Figur 11 - Samhällsekonomisk vinst (ekonomisk vinst och klimatvinst) 

Figur 11. Samhällsekonomisk vinst (skillnaden mellan intäkter från försäljning av bränsleved 
och utgifter från inköp av gödsel, plus upptaget av växthusgaser omräknat till kr via tre olika pris 
på utsläppsrätter). Figuren är färgkodad så att referenser och scenarion från samma område har 
fått samma färg (Nässjö – svart, Mora – mörkgrå, Lycksele – ljusgrå). 
 
Staplarna för det lägsta utsläppsrättspriset (4€) i Figur 11 skiljer sig inte nämnvärt från staplarna 
i Figur 10 (Skogsägarens vinst). Det lite högre priset på utsläppsrätter 7€ ger högre staplar än för 
priset på 4€, men de följer samma ”mönster” som för 4€-staplarna. Utsläppsrättspriset på 30€ ger 
staplar som inte följer samma mönster som staplarna för pris på 4€ och 7€. Högst staplar för ett 
pris på 30€ per utsläppsrätt ger de dikade organogena markerna, och de gödslade 
mineraljordarna. Den samhällsekonomiska vinsten är generellt högre i söder än i norr, framför 
allt för utsläppsrättspriset på 30€. 
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4 Diskussion 
I diskussionen kommer ett flertal områden debatteras. I det första delkapitlet kommer resultaten 
från modelleringen diskuteras och utvärderas. Därefter kommer resultaten att relateras till hållbar 
utveckling och till frågeställningarna. Slutligen kommer även begränsningar med modelleringen 
och källkritik tas upp.  

4.1 Resultatdiskussion 
I detta delkapitel kommer resultaten från modelleringen tas upp och diskuteras samt slutsatser 
kommer att dras från varje delresultat. 
 
Ännu en praktisk återupprepning av scenarierna: 
Referens 1 – Mineraljord - dikad.m 
Referens 2 – Gödslad mineraljord - dikad.m.g 
Referens 3 – Dikad organogen mark, Nässjö (ej Mora och Lycksele) - dikad.org 
Scenario 1 – Fuktig mineraljord - odikad.m 
Scenario 2 – Gödslad fuktig mineraljord - odikad.m.g 
Scenario 3 – Dikad organogen mark, Mora och Lycksele (ej Nässjö) - dikad.org 
Scenario 4 – Odikad organogen mark - odikad.org 
Scenario 5 – Gödslad odikad organogen mark - odikad.org.g 
Scenario 6 – Gödslad dikad organogen mark - dikad.org.g 

4.1.1 Ackumulerad skörd 
I Figur 5 i kapitel kan det tydligt ses ett mönster i hur mycket skörd som kan fås ut från de olika 
marktyperna. För det första växer det som bäst i södra Sverige (Nässjö) i jämförelse med samma 
referens- och scenariotyp för de andra områdena. Det vill säga i jämförelse med exempelvis 
referens 1 för alla områden. Den ackumulerade skörden blir också mindre ju längre norr ut 
området är beläget. Detta kan innebära att klimatet i södra Sverige är bättre lämpat för odling av 
träd och är alltså att föredra ur ekonomisk synvinkel medan norra Sverige är sämst. 
 
Jämförs referenserna och scenarierna inom ett område med varandra kan också tydliga skillnader 
synliggöras. Exempelvis ger scenario 6 (dikad.org.g) störst utdelning medan scenario 1 
(odikad.m) ger sämst utdelning. Variationerna mellan marktyperna beror på ett flertal faktorer. 
Exempelvis så ger mineraljordar som är gödslade mer utdelning än ogödslade, vilket tydligt kan 
ses mellan referens 1 och 2. Dessutom ger marker med högre organisk halt också bättre 
utdelning, vilket visas tydligt mellan referens 1 och scenario 3 (dikad.org). Detta för att med 
ökad organisk halt ökar även näringen i marken. En högre grundvattennivå däremot ger en sämre 
utdelning (se exempelvis referens 1 och scenario 1 (odikad.m)) vilket tyder på att träden inte 
trivs lika bra i alltför blöta miljöer. Att scenario 6 (dikad.org.g) ger som bäst utdelning har att 
göra med att den var en kombination av flera positiva faktorer, både organisk halt och gödsling, 
medan scenario 1 (odikad.m) som var sämst har inverkan av den negativa faktorn fuktighet. 
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Ett resultat som eventuellt var lite oväntat var det faktum att även de organogena markerna 
gynnades av gödsling med kväve. En vanligt förekommande “sanning” är att organogena marker, 
och framför allt markerna i södra Sverige, är så gott som kvävemättade och därför inte påverkas 
ytterligare av tillförsel av kväve i form av gödsel. Simuleringarna visade dock att gödsling ger en 
större skörd även på de dikade organogena markerna. Detta tyder på att markerna som 
simulerades i själva verket inte alls var kvävemättade. Alternativt har modellen överskattat 
effekten av tillfört kväve (kväveresponsen). En noggrannare känslighetsanalys av detta är en 
möjlig uppföljning. De gödslade odikade organogena markerna ger däremot sämre utdelning än 
de dikade ogödslade organogena markerna, vilket tyder på att fuktigheten i marken har en större 
negativ påverkan än gödsel har en positiv påverkan. Detta samband finns inte för 
mineraljordarna: även om de gödslade fuktiga mineraljordarna (scenario 2) är sämre än de torra 
gödslade mineraljordarna (referens 2) är de fortfarande bättre än de torra ogödslade jordarna 
(referens 1). För de organogena markerna är tvärtom de gödslade blöta markerna sämre än de 
ogödslade torra markerna. Skillnaden i beteende mellan de organogena jordarna och 
mineraljordarna beror rimligtvis på att de organogena markerna har ett mindre behov att 
näringstillförsel än mineraljordarna. Från detta kan slutsatsen dras att fuktigheten har en i princip 
lika stor negativ påverkan för de olika marktyperna, medan gödsling har en mindre positiv 
påverkan för de organogena markerna.  

4.1.2 Kolflöde 
Storleken på det ackumulerade nettokolflödet in i systemet (det vill säga ut ur atmosfären) 
korresponderar i resultaten tydligt med temperaturgradienten - störst nettokolflöde erhölls i 
Nässjö och lägst i Lycksele. Det ackumulerade nettokolflödet hör också ihop med den 
ackumulerade skörden. Diagrammen för ackumulerad skörd och ackumulerat kolflöde (Figur 5 
respektive Figur 6) har snarlika utseenden och verkar följa samma mönster. Vad som skiljer är 
däremot skalan, de ackumulerade kolflödena är generellt lite större än den ackumulerade 
skörden. Liksom för den ackumulerade skörden är de ackumulerade kolflödena oftast större för 
gödslade marker än ogödslade, lägre för blöta marker än torrare, samt högre för organogena 
marker än mineraljordar. När de olika scenarierna jämförs framgår att gödsel verkar ha en lika 
stor fast motsatt påverkan på kolflödet som fuktighet. Den negativa effekt som en blöt mark har 
på kolflödet verkar kompenseras av den positiva effekt på kolflödet som en gödsling av den 
fuktiga marken har. Som exempel på detta kan Mora dikad.org jämföras med Mora odikad.org. 
Dessa två kan sedan jämföras med Mora odikad.org.g. När Mora odikad.org gödslas (det vill 
säga blir odikad.org.g) upphävs den negativa effekt på kolflödet som den ökade fuktigheten haft, 
och kolflödet kommer upp i nästan samma nivå som för dikad.org. 
 
Något som bör noteras är att nettokolflödet är just ett nettovärde. När ett kolflöde är mindre än 
ett annat betyder det därför inte alltid att intaget av kol genom fotosyntesen är mindre, utan det 
kan också bero på att utsläppen av kol genom respirationen är större i marken. 
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4.1.3 Lustgasutsläpp 
Variationerna i lustgasutsläpp (se Figur 7), har ett visst mönster. För det första har Nässjö relativt 
högre utsläpp jämfört med Mora och Lycksele vilket kan bero på att södra Sverige i större 
utsträckning utsätts för kvävedeposition från övriga Europa än de norra delarna av Sverige. Mora 
har också mer lustgasutsläpp än Lycksele, vilket kan ha samma orsak. Detta pekar på att marker i 
norra Sverige är bättre att odla på i lustgasutsläppssynpunkt än marker längre söder ut. 
 
Lustgasutsläppen ökar också med gödsling, vilket åskådliggörs mellan referens 1 och 2. Detta för 
att marken får mer kväve att ta hand om och processer som nitrifikation och denitrifikationen har 
då större sannolikhet att producera lustgas.  Denitrifikationen är också den process som skapar 
mest lustgas vilket sker i syrefattiga miljöer. Den behöver dock en fungerande nitrifikation för att 
kunna fungera och är därför som mest effektiv när grundvattenytan fluktuerar. Jämförs scenario 
3 och 4 för Mora och Lycksele (dikad.org respektive odikad.org) därför med Nässjös referens 3 
och scenario 4 så beror troligtvis Nässjös utstickande resultat för referens 3 på att dess 
grundvattenyta har stora fluktuationer. Scenarierna däremot har relativt stabila grundvattennivåer 
vilket gjort denitrifikationen mindre effektiv. Skillnaden mellan Lyckseles och Moras scenario 3 
och 4 beror istället på att den högre grundvattennivån i scenario 4 troligen gör att 
denitrifikationen mer effektiv. Denitrifikationen kan också fortgå eftersom marken inte är helt 
syrefattig (grundvattennivån ligger på 30 cm) vilket gör att nitrifikationen delvis kan fortgå, dock 
i mindre utsträckning än i scenario 3. Slutsatsen som kan dras av detta är att en högre 
grundvattennivå ger mer lustgasutsläpp om det inte faller sig så att den lägre grundvattenytan 
fluktuerar relativt mycket i jämförelse med de högre grundvattennivåerna. Detta i enlighet med 
kap 2.2. 
 
För alla områden ger scenario 5 (odikad.org.g) de största lustgasutsläppen. Detta för att den både 
är gödslad, fuktig och organogen. Organogena marker innehåller redan mer kväve än 
mineraljordar, och därför ger scenario 5 sämst resultat då den var en kombination av alla 
studerade negativa faktorer. Referens 1 däremot ger som minst utsläpp, detta på grund av att den 
har som minst inverkan av de negativa utvärderade faktorerna. Enligt detta resultat är det därför 
som mest optimalt att odla på torr mineralmark i Norra Sverige för att minimera utsläppen av 
lustgas.    

4.1.4 Nettoflöde av växthusgaser   
Nettoflödet av växthusgaser berättar hur mycket växthusgaser (i CO2-ekvivalenter) som systemet 
bundit in respektive släppt ut. Ett positivt värde för det ackumulerade nettoflödet innebär att mer 
växthusgaser har tagits upp än släppts ut, vilket är önskvärt.  
 
Diagrammet för det totala flödet av kol och lustgas (Figur 8) uppvisar inte ett lika tydligt mönster 
för de olika scenarierna som de andra diagrammen i rapporten gör. Vissa tendenser går dock att 
utläsa direkt: bland de lägsta staplarna återfinns referens 1 och scenario 1 (odikad.m) för 
samtliga breddgrader, samt scenario 4 (odikad.org) för Mora och Lycksele. Referens 1 och 
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scenario 1 är båda ogödslade mineraljordar. Bland de högsta staplarna är en övervägande del 
gödslade marker. Att döma av diagrammet verkar gödsel vara den faktor som påverkar det 
ackumulerade växthusgasflödet mest. Det faktum att scenario 1 har ett högre nettoflöde än 
referens 1 för Mora och Lycksele kan vid första anblicken tyckas vara märkligt. Jämfört med 
tidigare resultat, som visat på att fuktiga marker har lägre produktivitet än torrare, är det lite 
motsägelsefullt att en blötare mark skulle ge större inbindning av växthusgaser än en torrare. 
Detta beror dock på att kolflödena för de båda markerna är ungefär lika stora (om än lite mindre 
för det blötare scenario 1), medan skörden för scenario 1 är betydligt lägre. Eftersom nettoflödet 
är kolflödet minus koldioxidutsläpp i form av förbränning av skörden och lustgasutsläpp, ger en 
större skörd också ett lägre nettoflöde av växthusgaser.  
 
För att avgöra vilket scenario som faktiskt är bäst - utifrån målet att släppa ut så lite växthusgaser 
som möjligt till atmosfären - måste även det andra målet, d.v.s. att få ut så mycket biobränsle 
som möjligt, tas i beaktning.  
 
Viktigt att notera är skillnaden i storleksordning mellan koldioxidutsläppen och lustgasutsläppen. 
Även omräknat till koldioxidekvivalenter är lustgasutsläppen mycket lägre än utsläppen och 
inbindningen av koldioxid. Detta innebär att nettoflödets storlek i princip kommer att avgöras av 
koldioxidbalansen.  

4.1.5 Kväveläckage 
Kväveläckage i mark, som visas i Figur 9, påverkas främst av grundvattenytans nivå samt hur 
mycket som gödslas, men även på hur mycket växterna i området klarar av att ta upp i form av 
näring. För att påverka övergödningen i så liten grad som möjligt är en jord med små utsläpp 
(eller helst inga alls) den mest optimala jorden. Detta för att kväve används av växterna som 
näring, se kap 2.3. Mineralkvävet (ammoniak, nitrit och nitrat) är det kväve som växter kan ta 
upp direkt som näring, men även organiskt kväve kan verka gödande. Organiskt kväve bryts med 
tiden ner till mineralkväve. 
 
Referens 1 och 2 har relativt höga mineralkväveutsläpp då de båda är mineraljordar. Dessutom är 
också referens 2 gödslad vilket förklarar varför den har mer mineralkväveutsläpp än referens 1. 
Vid en högre grundvattennivå minskar mineralkväveutsläppen. Detta kan bero på att marken blir 
mer syrefattig. Syre krävs för att nitrifikationen ska kunna fungera (se kap 2.2). Utan syre skapas 
mindre nitrat, vilket är den kväveform som enklast kan transporteras ut i grundvattnet. 
Ammonium attraheras däremot lättare till markpartiklarna på grund av sin positiva laddning och 
hålls därför kvar i marken i större utsträckning. Utsläpp av organiskt bundet kväve ökar också 
med förhöjd grundvattennivå.   
 
Organogena marker har till synes större utsläpp av organiskt bundet kväve än mineraljordarna, 
vilket kan studeras i figur 9. Kanske kan det vara så enkelt att en högre halt av organiskt material 
i marken ger högre utsläpp av organiskt bundet kväve (som ju är organiskt material). Att Nässjö 
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Scenario 6 (dikad.org.g) har så pass utstickande värden för mineralkvävet kan bero på att marker 
i södra Sverige (se kap 2.1) utsätts för kvävedeposition i större utsträckning än marker i norr och 
därför mättade på kväve. Detta medför att det tillförda mineralkvävet från gödseln försvinner 
med ut i grundvattnet i högre grad.   
 
Marken med minst utsläpp av kväve är Nässjö Scenario 1 (odikad.m), och kan därför anses vara 
den bäst lämpade marken för odling ur ett övergödningsperspektiv. För markerna längre norrut är 
scenario 1 bäst lämpat för både Mora och Lycksele. 

4.2 Hållbarhetsperspektiv och sammanfattande diskussion 
För att återkoppla till hållbar utveckling kan nu resultaten diskuteras ur en ekonomisk och en 
miljömässig synvinkel. Viktigt att komma ihåg är att alla marker inte ser exakt ut som den mark 
som bedöms som bäst utifrån denna studie, och det är i princip omöjligt att odla all skog på den 
specifika marken. Skogen står där den står i Sverige, och en skogsägare äger den mark hen äger. 
Alla skogsägare i området runt Mora kan inte plötsligt byta ut sin mark mot skogsmark i södra 
Sverige, ej heller kan de påverka klimatet på platsen för sin befintliga mark i särskilt hög 
utsträckning. Analysen och slutsatsen av resultaten i denna studie ger däremot en fingervisning 
om för vilka marker, och på vilka platser, som i första hand bör (och inte bör) utnyttjas för 
skogsbruk. Simuleringarna för de olika scenarierna ger också en bra ledning för hur olika 
metoder för skogsbruk kan användas för att nå så bra resultat som möjligt för en befintlig mark. 
Till exempel kan en ägare av skogsmark på mineraljord i närheten av Lycksele påverka sin skogs 
växthusgasupptag och kväveläckage i relativt stor utsträckning genom att välja att dika eller inte 
dika, gödsla eller inte gödsla. Just för mineraljord i Lycksele ger gödslingen en enorm positiv 
skillnad för växthusgasupptaget (se Lycksele referens 1 och 2 i Figur 7) och även en ökning av 
vinsten (se Figur 10), men även en negativ skillnad i mängden läckande kväve (se Figur 9). 
 
Ur ett ekonomiskt perspektiv är de bästa markerna de som under kort tid kan producera mycket 
skörd. Från diskussionen i kapitel 4.1.1 kan slutsatsen dras att södra Sverige har de bästa 
klimatförhållandena för odling av skog där speciellt scenario 6 (dikad.org.g) är det bästa 
alternativet, det vill säga gödslad dikad organogen mark. Figur 10, som visar den ekonomiska 
vinsten för alla olika marker, visar tydligt att markerna i södra Sverige ger högre ekonomisk 
vinst än de andra breddgraderna. Vidare är vinsten för odling på de organogena markerna 
konsekvent högre än vinsten för odling på mineraljordar. Det enda undantaget från den regeln är 
den odikade organogena marken i södra Sverige, som ger en lite lägre vinst än den gödslade 
dikade mineraljorden för samma geografiska läge. Ett annat tydligt mönster i figur 10 är det 
faktum att gödsling av en mark nästan konsekvent ger en högre ekonomisk vinst. Undantagen 
från detta är de odikade organogena markerna (scenario 4) i Mellansverige och norra Sverige, 
där gödsling av de odikade organogena markerna (scenario 5) ger en lite lägre vinst jämfört med 
att behålla dem ogödslade. För alla andra marker är gödsling att rekommendera för en 
skogsägare som vill maximera sin vinst. Den mark som ger allra högst vinst är - kanske föga 
förvånande - den mark som ger störst skörd, det vill säga scenario 6 (dikad.org.g) för Nässjö 
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(södra Sverige). 
 
Ponera att ett biobränsleföretag som vill köpa mark för att bruka skog har fullständig information 
om kostnader och utgifter för marken och att företaget är vinstmaximerare i enlighet med den 
perfekta marknadsteorin. Företaget kommer att välja marken som ger mest vinst oavsett 
nettoupptaget av växthusgaser från marken i fråga. Företaget kommer alltså välja att plantera träd 
på marker likt Nässjö scenario 6 (dikad.org.g) eller referens 3 (dikad.org). Om antagandet att ett 
upptag av växthusgaser ger en nytta för samhället görs behöver företagets brukande av marken 
de valt inte vara samhällsekonomiskt lönsamt, eftersom även nyttan av växthusgasupptaget 
måste räknas med. Det behövs ett pris på växthusgasupptaget. Vanligtvis är miljönyttor så som 
minskad global uppvärmning svårt att prissätta i monetära termer, och det finns många olika 
metoder för värdering av resurser och nyttor saknar marknadspris. I samband med införandet av 
EU-ETS-systemet för handel med utsläppsrätter fick dock koldioxidutsläpp ett marknadspris. 
Även om systemet och dess priser varit omdebatterat och ifrågasatt antas priserna här vara 
rimliga nog för att användas i diskussionssyfte. 
 
Beräkningssättet för att räkna ut privatekonomisk och samhällsekonomisk vinst är teoretiskt med 
ett flertal antaganden, men ger ändå en tankeställare i hur värdena kan tänkas jämföras. 
Antagandenas rimlighet kan diskuteras: Antagandet om olika försäljningspriser är det första 
relativt stora antagandet. Försäljningspriser kan förändras med tiden, eller i fallet med ved och 
gödsel vara olika beroende på kvalitet och liknande. Beräkningarna bortser också från en del 
kostnader som finns i verkligheten, till exempel driftskostnader för spridning av gödsel, gallring, 
avverkning, transporter med mera. Gällande de ekonomiska antagandena är antagandet om att 
alla företag (och skogsägare) strävar efter att maximera sin vinst ett av de antaganden som hela 
nationalekonomin, och därmed i förlängningen västvärldens marknadsekonomi, är uppbyggd 
runt. Detta antagande ses därför som relativt okontroversiellt, även om det naturligtvis finns 
exempel på företag som inte är ute efter att maximera sin vinst, utan har andra mål med sin 
verksamhet. Gällande den nytta för samhället som upptaget av växthusgaser ger är det inte säkert 
att samhället ens känner ett värde av växthusgasupptaget, vilket gör det till ett antagande snarare 
än fakta. De europeiska mål som finns för att minska utsläppen av växthusgaser, och det faktum 
att det överhuvudtaget finns ett system för handel med utsläppsrätter, vittnar dock om att 
samhället åtminstone på något plan värderar en minskning av växthusgasutsläppen. 
 
Resultaten av medräknandet av priset på växthusgasupptag i de ekonomiska beräkningarna, som 
redovisas i Figur 11, har ingen lika tydlig trend som resultaten i Figur 10. Störst 
samhällsekonomisk vinst erhålls vid det högsta priset på utsläppsrätter (30€). Det verkliga priset 
på utsläppsrätter har dock under den senare delen av 2000-talet befunnit sig närmare 4€, varför 
de resultaten kan anses viktigare. För det lägsta priset på utsläppsrätter (4€) är den gödslade, 
dikade organogena marken i Nässjö scenario 6 (dikad.org.g) den som ger högst 
samhällsekonomisk vinst. För det lägsta priset på utsläppsrätter blir påverkan av klimatnyttan 
relativt liten i beräkningarna - därför korrelerar den samhällsekonomiska vinsten för ett 
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utsläppsrättspris på 4€ starkt med skogsägarens vinst. Däremot för högre pris på utsläppsrätter - 
något som många miljövänner framhållit som en nödvändighet för att EU-ETS-systemet ska leda 
till verklig minskning av växthusgasutsläppen i Europa - blir resultaten lite annorlunda. De 
gödslade dikade och odikade mineraljordarna i Mora och Lycksele tillhör definitivt inte de 
högsta staplarna i Figur 10, men för utsläppsrättspriset 30€ ger de plötsligt en hög 
samhällsekonomisk vinst i Figur 11. Att skogsägare och samhället, förutsatt att samhället 
värderar klimatnytta högt, väljer olika skogsmarker att bruka leder ändå egentligen inte till att en 
konflikt uppstår. Både den privatekonomiska och samhällsekonomiska vinsten blir högre av 
gödsling och dikning. Organogena marker ger både högre privatekonomisk och 
samhällsekonomisk vinst jämfört med mineraljordar. Antagandet om att skogsägaren alltid vill 
vinstmaximera innebär att skogsägaren aldrig kommer stå över en möjlighet att öka sin vinst. 
Därför kommer skogsägaren nästan alltid att gödsla sin mark (undantaget den odikade 
organogena marken i Mora och Lycksele), vilket nästan alltid ger en högre samhällsekonomisk 
vinst. Vissa skillnader mellan den privatekonomiska vinsten och den samhällsekonomiska 
vinsten står dock att finna: skogsägaren förlorar vinst på att gödsla sin odikade organogena mark, 
däremot ökar den samhällsekonomiska vinsten för ett utsläppsrättspris på 30€. Från diagrammen 
utläses att skogsägaren förlorar ungefär 50 kr/ha, medan samhället vinner ungefär 200 kr/ha. Bör 
marken då gödslas eller inte? Ska samhället kompensera skogsägaren för den minskade 
privatekonomiska vinsten? Frågan om kompensation är en politisk fråga som tål att diskuteras 
länge. För svaret på frågan om marken “bör” gödslas eller inte måste många fler parametrar tas 
med i beräkningen - bland annat problemet med övergödning. 
 
Utsläpp av kväve från mark bidrar till övergödningen och bör därför undvikas i så hög grad som 
möjligt. Nässjö scenario 1 (odikad.m) har de minsta totalutsläppen av kväve och är därför bäst ur 
denna synpunkt. Tyvärr finns det inte finns en tydlig korrelation mellan de marker som är bäst ur 
växthusgasperspektiv, och de marker som är bäst ur ett övergödningsperspektiv. Mora scenario 6 
(dikad.org.g) ger exempelvis höga utsläpp av kväve vilket inte gör den till det bästa alternativ 
som det verkat vara hittills. En mark som är bäst ur alla synpunkter blir svår, om inte omöjlig att 
hitta. Frågan blir då hur ökad övergödning ska kunna vägas mot mindre växthusgasupptag. Det 
blir två olika miljöproblem som ställs mot varandra, vilket alltid är svårt. Det bästa alternativet är 
dock det som har relativt hög vinst för både samhälle och företag (låg vinst för företaget kan leda 
till att produktionen inte ens startar) och låga kväveutsläpp. 
 
Mora scenario 6 (dikad.org.g) är marken med allra högst växthusgasupptag. Den ger också en 
relativt hög vinst (framför allt för ett utsläppsrättspris på 30€, då vinsten blir en av de högsta). 
Kväveläckagen från marken är däremot relativt stora - om än inte bland de högsta utsläppen i 
Figur 9. Mora scenario 6 är inte bäst ur alla synpunkter, men överlag mycket bra och har inte 
några större negativa effekter. Mora scenario 6 kan därför anses vara den bästa marken om 
växthusgasupptag värderas högre än övergödning. En mark med hög samhälls- och 
privatekonomisk vinst och relativt låga kväveutsläpp är den dikade organogena marken i Nässjö 
(referens 3). Den har inte ett lika högt upptag av växthusgaser som Nässjö scenario 6, men är 
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ändå överlag en mycket bra mark. Nässjö referens 3 kan därför anses vara den näst bästa marken 
om övergödning värderas högre än växthusgasupptag, eller den bästa marken om 
växthusgasupptag anses vara viktigare än övergödning. 

4.3 Begränsningar i modelleringen samt källkritik 
Några relativt stora begränsningar i diskussionsdelen har redan tagits upp. Det vill säga när 
slutsatser dras mellan de olika resultaten utefter priser och marknadsvärden (se förra kapitlet), 
men det finns även andra begränsningar. CoupModel är exempelvis en begränsning i sig själv, 
just eftersom det är en modell. Då det i princip är omöjligt att kunna förutse alla förändringar på 
en mark i oändlig tid framöver kan aldrig en modell exakt beskriva verkligheten. Den kan 
beskriva en kvalificerad gissning som kan vara mer eller mindre bra och väl utförd, men inte mer 
än så. Den kan exempelvis inte förutse eldsvådor, stormar eller om marken i framtiden skulle 
upphöra vara en skogsmark utan istället göras om till ett bostadsområde. I modellerna har istället 
antaganden gjorts så som att marken står orörd (förutom vid skötsel av skogen) och där klimatet 
följer en kvalificerad gissning på hur väder och temperaturer kommer se ut i framtiden. Dessa är 
framtagna genom att se på mönster i klimatet från förr. Eftersom modellen drivs av klimatdata 
kan klimatdatans tillförlitlighet spela en stor roll för slutresultatet. Då simuleringarna med långa 
tidsintervall bygger på uppskattningar snarare än faktiska mätdata blir osäkerheten större i dessa, 
än i t.ex. simuleringarna med kortare tidsintervall. Detta på grund av att klimatdatan för de 
kortare tidsintervallerna består av en större andel uppmätta värden. 
 
Andra modelleringsbegränsningar gäller de organogena markerna i Lycksele och Mora. Det 
fanns inga mätdata från någon organogen mark att ta värden ifrån i dessa områden utan istället 
användes den organogena marken i Nässjö, som istället flyttades klimatmässigt till Mora och 
Lycksele. Det finns inga mätvärden på att denna organogena mark skulle kunna finnas i Lycksele 
och Mora, men kan ändå ses som en kvalificerad gissning. Detta är dock en förklaring till varför 
Nässjö referens 3 är en referens medan Mora och Lycksele är scenarion. 
 
Det faktum att gödsling ökar tillväxten även på organogena marker kan antingen bero på att de 
organogena markerna inte är kvävemättade, eller på att modellen överskattar kväveresponsen av 
tillfört gödsel. Skulle det senare vara fallet kan det tänkas att gödslingen inte borde fått så stor 
effekt på skörden, utan endast bidra till ökade kväveutsläpp. Gödslade organogena marker skulle 
då fått liknande resultat som ogödslade organogena marker. Det finns en osäkerhet i detta som 
därför påverkar resultaten och de slutsatser som dragits från resultaten. Om gödsling av 
organogena marker inte ger en ökad skörd, utan endast negativa konsekvenser, bör organogena 
marker inte gödslas. En utredning av kväveresponsen av tillfört gödsel på organogena marker 
vore därför önskvärt för framtiden.  
 
Ytterligare en möjlig begränsning med modelleringen är att den växtlighet som modellerats 
enbart är en form av barrträd som visserligen liknar gran, men inte till fullo är gran. Funktionen 
för att modellera växtlighet i CoupModel är inte så finkänslig att specifika trädarter med alla dess 
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egenskaper kan modelleras. Det ”typträd” som använts i simuleringarna kan dock anses ha 
tillräckligt många av granens egenskaper för att ge en god bild av hur gran interagerar med resten 
av ekosystemet. Att variera scenarierna med olika trädarter (till exempel någon form av lövträd) 
hade varit en intressant påbyggnad, för vilken det tyvärr inte fanns tid i detta arbete. Även om 
granskog inte är den vanligaste trädarten för biobränsleändamål förekommer gran ändå som 
biobränsle. Dock kan till exempel contortatall kan vara mer frekvent förekommande som 
energiskog. Det faktum att gran faktiskt förekommer som biobränsle i kombination med att 
skillnaden mellan gran och contortatall är relativt liten i CoupModel gör att valet av gran ändå 
kan anses vara motiverat. 
 
Ett överraskande resultat av modelleringarna är den ackumulerade biomassan för de odikade 
markerna. I inledningen (kapitel 1) påstås att mycket blöta marker är olämpliga att odla skog på 
eftersom skogen växer så dåligt, och att dessa marker måste dikas för att de ska kunna användas 
till skogsbruk. Modelleringarna visar visserligen att skogen växer betydligt sämre på de odikade 
markerna än på de dikade, men skogen växer ändå överraskande bra. En möjlig förklaring till 
denna skillnad mellan resultaten från modelleringar och litteraturstudie kan vara hur modellen 
hanterar den konstgjort höjda grundvattenytan och växternas interaktion med den. För en 
grundvattenyta 30 cm under markytan räknar modellen bort den del av rötterna som befinner sig 
i den mättade zonen, men låter delen av rötterna som är i den omättade zonen fungera som 
vanligt. I verkligheten skulle kanske hela roten påverkas av att en del av den är i den mättade 
zonen, med följden att växten inte kan växa lika effektivt. Däremot har gran grunda rötter, som 
snarare går ut horisontellt från växten än vertikalt. Granens grunda rötter ger därför en högre 
sannolikhet att klara höga grundvattenytor, vilket innebär att resultatet trots allt kanske inte är så 
otroligt. 
 
De källor som används i rapporten är i huvudsak vetenskapliga rapporter och böcker. Dessa 
anses som tillförlitliga att bygga arbetet på, då de troligen är noga faktagranskade samt har givna 
författare och årtal. Källorna har dock granskats kritiskt för att hitta underliggande motiv och 
bristande argumentation. Även en del hemsidor har använts som källor i rapporten. Gällande 
hemsidor har principen tillämpats att statliga myndigheter generellt är tillförlitliga och objektiva. 
Givetvis finns inga garantier för att all information från statliga myndigheter är helt ovinklad, 
men det anses ändå vara ett rimligt antagande. De använda hemsidorna är också utvalda med vikt 
på att hemsidorna har tydliga, seriösa avsändare. En del av de använda hemsidorna, till exempel 
SkogsSverige och Skogforsk, drivs helt eller delvis av intresseföreningar. I dessa fall finns det 
risk för att informationen kan vara vinklad. Informationen som hämtats från dessa hemsidor är 
dock till största del fakta om rena sakfrågor (till exempel hur blädning fungerar), och därför 
bedöms risken för att den använda informationen ska vara vinklad som relativt liten. 
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5 Slutsats 
Vid bestämmande av den mest lämpade marken för biobränsleproduktion har flera faktorer spelat 
stor roll. Däribland grundvattennivå, gödsling och andelen organogent material i marken. 
Förhöjd grundvattennivå har både en negativ påverkan på växthusgasupptaget samt den 
ekonomiska vinsten eftersom skogen växer sämre då, däremot har högre organisk halt positiva 
effekter på båda. Gödsling av marken har också en positiv påverkan på växthusgasupptaget men 
inverkade både positivt (genom ökad tillväxt) och negativt (genom ökade kostnader) på vinsten. 
Dessutom har också klimatet inverkan på resultatet. I de södra delarna växer det till exempel 
bättre än de norra delarna. Denna faktor har därför också inverkan på vinsten, upptag av 
växthusgaser samt utsläpp av växthusgaser och kväve. En mer sammanfattande bild över 
faktorernas inverkan kan ses i tabell 4 nedan. 
 
Tabell 4 - Sammanfattade slutsatser 

 Koldioxid-
upptag 

Lustgas-
utsläpp 

Skörd Kväveläckage Skogsägarens vinst 

Breddgrad Områden 
belägna längre 
norrut ger 
mindre CO2-
upptag än 
områden längre 
söder ut. 

Områden 
belägna längre 
norrut ger lägre 
lustgasutsläpp 
än områden 
längre söder ut. 

Områden 
belägna längre 
norrut ger 
mindre skörd 
än områden 
längre söder 
ut. 

Breddgrad verkar inte 
påverka 
kväveläckagen 
nämnvärt. 

Områden belägna 
längre norrut ger 
lägre vinst än 
områden längre 
söder ut. 

Fuktighet Högre 
grundvatten-
nivå ger lägre 
CO2-upptag. 

Högre 
grundvatten-
nivå ger högre 
lustgasutsläpp. 

Högre 
grundvatten-
nivå ger 
mindre skörd. 

För org. marker finns 
en tendens till att 
högre grundvatten-
nivå ger högre 
kväveläckage, för m. 
marker ger högre 
grundvatten generellt 
lägre kväveläckage. 

Högre 
grundvattennivå ger 
lägre vinst. 

Gödsling Gödsling ger ett 
ökat CO2-
upptag. 

Gödsling ger 
större 
lustgasutsläpp. 

Gödsling ger 
en större 
skörd. 

Gödsling ger större 
kväveläckage. 

Gödsling ger en 
större vinst. 

Andel 
organiskt 
material 

Ökad organisk 
halt ger ett ökat 
CO2-upptag 

Ökad organisk 
halt ger större 
lustgasutsläpp. 

Ökad organisk 
halt ger en 
större skörd 
(dikad.m.g är 
ett undantag).  

Ökad organisk halt 
ger större 
kväveläckage. 

Ökad organisk halt 
tenderar att ge en 
större vinst. 

Tabell 4 – Tabellen visar en sammanfattande översikt av hur olika faktorer påverkat koldioxid- 
och lustgasutsläppen, skörden, kväveläckaget samt skogsägarens vinst utifrån resultaten som 
tagits fram i detta arbete. 
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För en företagare skulle Nässjömarken scenario 6 (dikad.org.g) vara den mest lämpade marken 
för skogsbruk eftersom den ger relativt god vinst (enligt antaganden som tas upp i diskussionen 
kapitel 4.2). Detta för att marken är belägen i södra Sverige där klimatet lämpar sig bättre för 
skogsbruk. Dessutom är marken relativt näringsrik och är relativt torr. Däremot vid inräknandet 
av faktorer som växthusgasupptag och kväveutsläpp är Nässjömarken scenario 6 inte längre 
bland toppkandidaterna. Istället visade sig marken i Mora enligt scenario 6 (dikad.org.g) bäst 
lämpad ur växthusgassynpunkt, och Nässjömarken enligt referens 3 (dikad.org) bäst ur 
kväveutsläppsynpunkt. Detta för att de har relativt höga växthusgasupptag respektive låga 
kväveutsläpp medan de fortfarande ger tämligen bra vinst. Dessa marker är alltså att föredra vid 
produktion av biobränslen. Ytterligare undersökningar av kväveresponsen av gödsling på 
organogena marker bör dock genomföras för att säkert veta om kväveresponsen överskattas eller 
inte i modellen. Om så är fallet ger dikad.org.g troligen fler negativa konsekvenser än positiva, 
jämfört med dikad.org, och är därför inte att rekommendera. 
 
Trots att all produktion av biobränslen inte kan ske på marken i Nässjö referens 3 eller Mora 
Scenario 6 kan de ändå ge en bra utgångspunkt för vilka marktyper som är de mest lämpade. 
Dessutom kan simuleringarna ge bra information till hur andra marker bör skötas eller inte, till 
exempel om de ska dikas och/eller gödslas eller inte. 
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6 Bilaga 1 – Nettoväxthusgasupptag 
Nedan visas Tabell 5 vilket är en bilaga till resultatet i kapitel 3.5. Den beskriver 
koldioxidekvivalenter för de olika markerna, både total och hur mycket av totalen som 
representeras av koldioxid respektive lustgas. 
 
 Tabell 5 - Nettoväxthusgasupptag 

  Kolflöde (kg 
CO2-ekv/ha) 

Ackumulerad skörd 
(kg CO2-ekv/ha) 

N2O-utsläpp (kg 
CO2-ekv/ha) 

Netto per år (kg 
CO2-ekv/ha) 

Nässjö ref 1 3686,67174 3398,0278 87,3710145 201,272918 

Nässjö ref 2 7087,03913 5161,44709 94,1035686 1831,48847 

Nässjö scenario 1 3116,12514 2828,56374 165,109428 122,451975 

Nässjö scenario 2 6120,36053 4397,43802 175,085058 1547,83745 

Nässjö ref 3 7973,83514 6205,47805 334,862434 1433,49465 

Nässjö scenario 4 5244,34614 3857,86723 271,459988 1115,01892 

Nässjö scenario 5 8678,74135 5729,557 391,573996 2557,61036 

Nässjö scenario 6 10732,8301 7870,56438 188,300142 2673,96555 

Mora ref 1 1794,88849 1808,03666 45,9848756 -59,133046 
Mora ref 2 5903,53572 3617,14043 60,5458809 2225,84941 

Mora scenario 1 1560,86893 1450,47794 110,477632 -0,0866453 
Mora scenario 2 5187,16328 3071,45582 157,216231 1958,49123 

Mora scenario 3 5841,58545 4436,9954 174,296106 1230,29395 

Mora scenario 4 3575,2632 2822,23602 286,378064 466,649114 

Mora scenario 5 5774,4302 3846,18323 355,145149 1573,10182 

Mora scenario 6 9120,19609 6050,68914 204,625237 2864,88171 

Lycksele ref 1 1101,50756 1124,32097 36,1425531 -58,955971 
Lycksele ref 2 5323,53811 2831,09635 49,3281164 2443,11364 

Lycksele scenario 1 974,119636 813,790868 59,3574911 100,971277 

Lycksele scenario 2 5178,4049 2409,24766 137,51062 2631,64661 

Lycksele scenario 3 3853,30127 3148,84408 155,756578 548,700609 

Lycksele scenario 4 1854,09334 1839,07806 217,826698 -202,81143 
Lycksele scenario 5 4253,69625 2879,98971 258,695386 1115,01116 

Lycksele scenario 6 6857,02466 4486,85848 176,6941 2193,47207 
Tabell 5 – Tabellen visar värden av koldioxid- och lustgasutsläpp samt ackumulerad skörd 
omräknat i koldioxidekvivalenter. Dessutom visas nettovärdet av dessa i den högra kolumnen.  
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