Temanummer om Klosterhede forsøgene

82. 'rgang, hatfte 3 Udgl
m

af

1887

k Skovforenl

Temanummer om
Klosterheden forsøgene
Indledning til temanummer om Klosterheden forsøgene ..................... 414
Karin Hansen, Claus Beier, Per Gundersen, Bjørn R. Andersen og Lennart Rasmussen:
l. Beskrivelse af Klosterhedeprojekterne ................................ 416
Karin Hansen, Claus Beier, Bjørn R. Andersen, Per Gundersen og Lennart Rasmussen:
2. Forsuring og skovens sundhed .......... .. .......................... 424
Per Gundersen, Karin Hansen og Bjørn R. Andersen:
3. Kvælstofs rolle i skovøkosystemet
- tilvækst, næringsstofbalancer og udvaskning ............................ 439
Claus Beier: 4. Brug af modeller til generalisering af Klosterhede data .......... 449
Lennart Rasmussen: 5. 0kosystemundersøgelser.
Hvad har vi lært og hvad kan vi bruge det til? .............. . ............. 459
Litteratur om Klosterhede projekterne . ............................... . .. 467

413

Indledning til temanummer om
Klosterheden forsøgene
På Klosterheden statsskovdistrikt stod
der i en periode på 8 år en stor tagkonstruktion midt i skoven. Det 1200 m 2
store tag var opstillet under trækronerne
i en ældre rødgranbevoksning.
Mange mennesker har sikkert undret sig
over konstruktionen midt i skoven, og
mange har været på rundvisning på
Klosterheden og har hørt om "tagprojektet" og dets forhistorie fra skovrider J.E.
Handberg eller den lokale naturvejleder.
Taget blev bygget som et led i en række
internationale forskningsprojekter. Projekterne begyndte i 1983 på initiativ af
Lennart Rasmussen og hans forskergruppe. Dengang startede man de første
undersøgelser af næringsstofbalance på
Klosterheden og i Danmark.
Var luftforurening en af årsagerne til
mange nåleskoves dårlige sundhedstilstand i 1980' erne? Formålet med projekterne var at belyse og vurdere luftforurenings og specielt "syreregns" indflydelse på jorden og dermed skovenes
sundhedstilstand. Desuden ønskede vi
at kortlægge næringsstofkredsløbet i
nåleskove og at undersøge mulighederne for at forbedre sundheden gennem
gødskning.
Ved hjælp af tagkonstruktionen blev
effekten af nedsat forurening, forbedret
tilførsel af vand og næring samt tørke
undersøgt igennem en række forskellige
behandlinger af jorden. I andre felter
udenfor taget blev ekstra kvælstof tilført
for at følge effekten af kvælstof fra luftforurening.
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Nu er de fleste af projekterne afsluttet
og taget fjernet. Enkelte projekter
fortsætter endnu en tid . Resultaterne er
beskrevet og evalueret i en række internationale detaljerede publikationer (se
publikationslisten bagerst i dette temanummer), der behandler måletekniske
landvindinger og miljø- og skovøkologiske resultater. I dette temanummer
forsøger vi at sammenfatte de resultater
fra Klosterhede projekterne, der kan
være relevante for dansk skovbrug og at
diskutere, hvordan resultaterne kan bruges fremover.
Dette temanummer indeholder fem
artikler om projekterne på Klosterheden.
Den første artikel beskriver baggrunden
for de forskellige projekter, herunder
årsagerne til, at projekterne blev startet.
Desuden præsenteres bevoksningen på
Klosterheden samt opbygningen af de
forskellige forsøg.
Artikel nr. 2 handler om jordens forsuring og træernes sundhedstilstand som
følge af forskellige behandlinger af jorden i tagprojektet (fjernelse af luftforurenende stoffer, tilførslen·af ekstra vand
og næringsstoffer samt tørke). I artiklen
illustrerer vi behandlingernes effekter
dels på jorden, dels på træerne. Herudover behandler vi jordens evne til at
modstå jordforsuring samt grænser for,
hvor meget skovøkosystemet egentlig
tåler (tålegrænser).
I den 3. artikel problematiseres kvælstofs rolle i skovøkosystemet. Kvælstofs
kredsløb bliver forklaret, og vi beskriver

effekten af øget kvælstofnedfald på
træer og jord.
Den 4. artikel anskueliggør en række
matematiske modeller og beskriver,
hvordan sådanne modeller kan bruges til
at generalisere indsamlede data og til at
se ud i fremtiden med. Specielt kan
modellerne anvendes til at beskrive
forsuring og tab af næringsstof ved
udvaskning under forskellige luftforureningsniveauer og forskellige driftstiltag
i fremtiden.
I den 5. og sidste artikel diskuteres værdien af økosystem-undersøgelser som
Klosterhede projekterne. Endvidere fokuseres på, hvad projekterne egentlig
har lært os, og hvilke forsøg man i fremtiden bør satse på for at få yderligere
svar på uløste problemer.
Vi håber, at vi med disse artikler har formået at give en overskuelig og forståelig
gennemgang af Klosterhede projekternes indhold og resultater.
Et så omfattende projekt har selvfølgelig
krævet solid økonomisk støtte. Størsteparten af finansieringen til Klosterhede
projekterne er kommet fra EU's miljøforskningsprogrammer. Desuden er
der kommet bidrag til finansiering af
projekterne fra Danmarks Tekniske
Universitet, herunder Grundvandscentret, Forskningsrådene, Forskerakademiet, Det Strategiske Miljøforskningsprogram og Miljø- og Energiministeriet,
herunder Energistyreisen, Skov- og NaturstyreIsen og Forskningscentret for
Skov & Landskab.
Projekternes udførelse har samtidig
været helt afhængig af en lang række
menneskers interesserede og ansvarlige
indsats. Vi vil derfor udtrykke en meget
stor og varm tak til de mange laboranter,
teknikere, studerende og samarbejdspartnere, der har bidraget til projekterne

gennem årene. Endelig vil vi udtrykke
en særlig tak til Skovrider lE. Handberg
for hans engagerede medvirken til at
projektet kunne gennemføres.
København d. 17/2-1997

Bjørn R. Andersen, Forskningscentret for
Skov & Landskab
Per Gundersen, Forskningscentret for
Skov & Landskab
Karin Hansen, Forskningscentretfor Skov
& Landskab
Claus Beier, Forskningscenter RiSØ
Lennart Rasmussen, Forskningscenter
RiSØ
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1. Beskrivelse af
Klosterhedeprojekterne
Af Karin Hansen, Claus Beier, Per Gundersen, Bjørn R. Andersen
og Lennart Rasmussen

I begyndelsen af 80'erne rasede en debat
om skovenes sundhedstilstand. Store
arealer med nåleskov over hele Europa
var skadet i betydelig grad, og man talte
om skovdød.
Også i Danmark viste nåleskovene dårligere sundhedstilstand end tidligere , og i
slutningen af 1980' erne dukkede fænomenet "røde rødgraner" op. Navnlig
luftforureningens indflydelse på skovens sundhed kom i fokus, og det blev
diskuteret om luftforureningen kunne
være en medvirkende årsag til den nedsatte vitalitet i skovene.
Med udgangspunkt i de alvorlige observationer af forringet skovsundhed blev
der iværksat en lang række forskningsprojekter både i udlandet og i Danmark.
Ved at undersøge nælingsstofkredsløbene i skovøkosystemer søgte man svar på
generelle spørgsmål om skovenes økologi og fysiologi, om de langsigtede
konsekvenser af fortsat luftforurening
og forsuring, om muligheden for
"førstehjælp" gennem kalkning og
gødskning og om muligheden for at vende den negative udvikling gennem nedbringelse af luftforureningen.
På figur l er vist en principskitse hvor
der er angivet puljerne af stoffer i skovøkosystemet - jord, stamme, krone osv.
- samt stofstrømmene mellem puljerne pilene. For hvert enkelt stof, som cirkulerer rundt i skoven, kan der opstilles en
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næringsstofbalance for økosystemet - en
slags husholdningsregnskab, hvor tilførsel og fraførsel af stof vil influere på
næringsstofbalancen i systemet.
Tilførsel af næringsstoffer kommer fra
atmosfærisk nedfald af luftforurening
og havsalte eller fra forvitring af jordens
mineraler og eventuel gødskning. Fraførsel af næringsstoffer sker ved hugst
og ved udvaskning til grundvandet.
En bæredygtig skovdrift vil blandt andet
betyde, at der på langt sigt skal være
balance mellem tilførslen og fraførsIen
af stoffer til økosystemet. Jorden som
dyrkningsgrundlag må ikke forringes .
I Danmark påbegyndte Danmarks Tekniske Universitet undersøgelser over
næringsstofbalancen på Klosterheden
statsskovdistrikt i 1983 med støtte fra
forskningsrådene, Miljøstyrelsen, Skovog NaturstyreIsen og Energistyreisen.
Sidenhen fulgte bevillinger fra EU til
projekterne EXMAN1 1, NITREX 2 \
NIPHYS 31 og fra Nordisk Ministerråd til
NORN 4 1- projektet.
EXMAN = EXperimental MANipulation of
forest ecosystems in Europe
2 NITREX = NITRogen saturation EXperiments
3 NIPHYS = Nitrogen PHYSiology of fores t
pJants and soiJs
4 NORN = NORd ic project on Nitrogen in
arable and forest soils

Atmosfærisk tilførsel

Hugst

Gødskning

Grundvand
Figur l. Principskitse af stofkredsløb (pilene) og stofpuljer (kasserne) i et nåleskovsøkosystem.

Det lykkedes at tiltrække og drive denne
række af projekter på Klosterheden ved
til stadighed at omformulere, tilpasse,
forny og supplere undersøgelserne og
deres formål. Selvom der var perioder
med lav finansiering findes der nu en
ubrudt og omfattende tidsserie af regn,
gennemdryp og jordvæske data fra
Klosterheden.
De grundlæggende dataindsamlinger
fortsætter nu i EU' s skovovervågningsprogram som et såkaldt level II punkt

(Skov- og Naturstyreisen, 1996). Flere
danske og udenlandske forskere har
benyttet Klosterheden som værkstedsområde for at udnytte de tilgængelige
baggrundsdata.

1.1 Forsøgsområdet på Klosterhedens statsskovdistrikt
Den eksperimentelle del af projekterne
blev udført i en ældre rødgranbevoksning (Picea abies L.) på Klosterhedens
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statsskovdistrikt. Bevoksningen er i dag
78 år gammel (1997). Da undersøgelserne begyndte i 1983 var bevoksningen
således 64 år gammel.
Bevoksningen er homogen, og normal
tynding blev foretaget indtil 1985, hvorefter bevoksningen ikke siden er blevet
tyndet. Det gennemsnitlige antal træer
er 858 per ha, og alle træer er ca. 20
meter høje. Bevoksningen er anden
generation skov efter at heden i første
omgang blev tilplantet med bjergfyr
sidst i 1800-tallet.
Området er fladt og ligger 27 meter over
havets overflade. Grundvandet befinder
sig i en dybde af 5-8 meter. Den gennemsnitlige årlige nedbør er ca. 860
mm, hvoraf en meget lille del er sne . Det
blæser ofte voldsomt fra vest, og middeltemperaturen i januar og juli er henholdsvis 0,3 °C og 16°C.
Jorden er sandet og meget næringsfattig
med lavt indhold af ler « 5%). Inden
bevoksningen blev plantet, blev jorden
pløjet, så lyngtørven kom ned i ca. 20

cm dybde. Et organisk lag over mineraljorden på 7 cm er blevet dannet efter tilplantningen.
Nåleskove har generelt en stor og meget
ru overflade (f.eks. sammenlignet med
en almindelig mark), hvilket medfører,
at nedfaldet af luftforurenende gasser og
partikler til skoven er ret stort. Nedfaldet på Klosterheden er domineret af store mængder salt fra Vesterhavet, som
ligger 15 km derfra (tabel I) .

1.2 EXMAN projektet
Hovedprojektet på Klosterheden har
været et internationalt forskningsprojekt, som blev kaldt for EXMAN eller
"tagprojektet". Forkortelsen EXMAN
står for "EXperimental MANipulation
of forest ecosystems in Europe". Projektet blev startet i 1987 og afsluttet i 1995.
EXMAN var et EU-projekt, hvor tyske,
hollandske, irske, svenske og danske
forskere arbejdede sammen i seks forskellige skovøkosystemer i Europa. På

Tabel L Nedfald af luftbårne Sloffer til skoven på Klosterhedens statsskovdistrikt. Vandmængden er angivet i mm/år og stofmængden i kg/ha/år.
År

Na

NH,

1985-86
1986-87
1987-88
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995

148
94
71
128
167
221
161
155
155
158
103

8
7
7
12
15
18
12
12
9
7

24
37
36
44
35
32
33
32
17

164

13

36

11

SO,

NO,

Mg

34

8
6
4
6

18
13
11
19

27

Ca

K

Cl

H

Vand

13

23
23

0,4
0,4
0,4
0,4
0,3
0,2
0,4
0,4
0,3
0,4
0,2

773
639
814
750
563
906
554
700
625
708
436

0,3

687

10

23

23
37
29
28
32
21

231
170
12J
249
300
412
310
282
272
309
199

29

305

II

Il

22

Il

29

12

22

13
IO

8

21
20
20
12

15
14
19
16
14
13
15
8

Il

22

15

Il

27

27

Snit

1988-94

418

Figur 2. Taget på Klosterheden, EXMAN projektet.

europæisk plan dækkede de 6 eksperimentelle områder meget forskellige luftforureningsniveauer lige fra meget forurenede områder i Centraleuropa til
næsten forureningsfrit miljø i Irland.
Formålet med EXMAN projektet var
især at belyse og vurdere luftforurenings
indflydelse på skovenes sundhedstilstand, samt at undersøge mulighederne
for at forbedre sundheden dels gennem
nedsættelse af luftforurening, dels gennem forbedret tilførsel af vand og
næringsstoffer. En vigtig opgave i projektet var desuden at samarbejde med
andre lande om disse spørgsmål.
Inde i bevoksningen på Klosterheden
blev bygget et 1200 m 2 stOlt gennemsigtigt tag under trækronerne i ca. fem meters højde over skovbunden (Figur 2).
Træernes stammer gik igennem taget, så
trækronerne stadig var oppe i fri luft.
Når det regnede vaskede nedbøren

træernes nåle rene for luftforurenende
stoffer. Disse stoffer vil normalt ramme
skovbunden sammen med nedbøren,
men på grund af taget blev vandet og
stofferne ledt væk fra området. Under
taget var der opstillet et automatisk
sprinklersystem, og via dette fik skovbunden tilført vand og næringsstoffer til
erstatning for det, som taget fjernede.
Dette, at man på denne måde manipulerer og ændrer på de stoffer og den
mængde vand, som tilføres skovbunden
og derefter undersøger effekten på
systemets tilstand, betegnes "eksperimentel økosystem-manipulation " (se
altikel 5 i dette DST -nummer).
Undersøgelser
Under taget var forsøget inddelt i tre lige
store felter (Figur 3). Hvert af felterne
var på 400 ml, og de blev behandlet forskelligt:
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Gødning

Vanding

Tørke

Kontrol

"

Kontrol

Kvælstof

Kontrol

Figur 3. Behandlinger i EXMAN og NITREX projekterne.

- Sommertørke. I det første felt blev nedbørsvandet fra taget samlet i en tank. I
perioden fra august til maj blev dette
vand sprinklet ud under taget igen. I juni
og juli blev jorden derimod ikke tilført
vand . Der opstod derfor tørke om sommeren, mens jorden fik den normale
nedbør resten af året (Tørke/eltet).
- Vanding med rent vand. I det andet felt
blev det opsamlede vand ledt væk, og i
stedet tilførtes "rent vand" via sprinklerne, dvs. vand, hvor de stoffer der skyldtes luftforurening, blev fjernet.
De første to år tilførtes en vandmængde
svarende til den bortledte mængde nedbør. I andre år tilførtes en "optimal
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vandmængde", dvs. så meget vand, som
træerne kunne bruge for optimal vækst.
Dette betød især ekstra vand om sommeren, hvor der ofte var vandmangel.
Herved kunne det undersøges, om jordforsuringen kunne reduceres ved fjernelse af luftforurenende stoffer, og om
skovens sundhed dermed på længere
sigt kunne forbedres (Vandings/eltet).

- Vanding med rent vand og næring. I
det tredie felt blev den samme behandling som i vandingsfeltet gentaget, men
herudover blev der tilført moderate
mængder af alle de næringsstoffer, som
træerne havde brug for.
Ideen var, at luftforurening forårsager

en udvaskning af næringsstoffer fra jorden, og i dette felt blev det undersøgt,
om de tabte næringsstoffer kunne erstattes, og om træernes sundhedstilstand
kunne forbedres, når vigtige næringsstoffer blev tilført med vanding (Gødningsfeltet).

- Kontrol. Uden for taget blev der anlagt
tre kontrolfelter, magen til de 3 felter
under taget. Disse felter blev ikke
behandlet, men målinger svarende til
målingerne i de behandlede felter blev
gennemført. Målingerne fra de tagdækkede felter kunne således sammenlignes
med målingerne fra kontrolfelterne, for
at se, om behandlingerne havde en effekt (Kontrolfelter).
Hovedresultaterne af EXMAN projektet
præsenteres og diskuteres i artikel 2 i
dette DST -nummer.

1.3 NITREX projektet
På Klosterheden er også NITREX projektet blevet udført. NITREX står for
"NITRogen saturation EXperiments" .
Projektet var ligeledes et EU-projekt,
hvor partnere i Danmark, Sverige, Norge, Holland , Tyskland, Schweitz og
England arbejdede sammen om at
bestemme effekten af nedfald af ekstra
meget kvælstof (N) . NITREX projektet
blev startet i 1991 og sluttede i 1996.
I Danmark er kvælstofnedfaldet med
nedbøren øget gennem de seneste 40 år.
Nedfaldet kan i dag være ganske højt på
visse lokaliteter.
Skovøkosystemer har en endelig kapacitet til at optage kvælstof i jord og biomasse. Træernes behov for kvælstof til
vedtilvækst er ofte begrænset «JO kg
N/ha/år). Derfor vil kvælstof, der over-

stiger dette niveau, blive opbevaret i jorden indtil skov økosystemet på et tidspunkt bliver mættet og begynder at tabe
kvælstof i form af udvaskning af nitrat
til grund- eller overfladevand. Udvaskningen kan bidrage til eutrofiering
(næringsberigelse) af vandløb, sØer og
marine områder samt til forurening af
drikkevand.
Dette er baggrunden for NITREX projektet, hvor ideen var at følge transporten af kvælstof i skoven. For at følge
bevægelse og akkumulation af kvælstof
i skovøkosystemet blev der tilført mærket kvælstof i form af en stabil isotop
CSN) til økosystemet.
Desuden blev det undersøgt om tilførsel
af ekstra kvælstof, i forhold til den
mængde som skoven normalt modtager
fra atmosfæren, havde effekt på træernes vækst og sundhed samt på puljerne
af kvælstof i skoven.

Undersøgelser
I NITREX projektet blev følgende
behandlinger foretaget (figur 3):
- Tilsætning af kvælstof Nedfaldet af
kvælstof i skoven i form af ammonium
(NH4+) og nitrat (NOJ-) er i dag ca. 25 kg
N/ha/år. I et felt uden for taget sprøjtedes ekstra 35 kg N/ha/år ud på skovbunden i form af opløst ammoniumnitrat
(NH4N03). På denne måde modtog dette
felt i alt ca. 60 kg N/ha/år. Udbringningen af kvælstof foregik med håndsprøjte hver måned på det 500 m 2 store område . Feltet tilsattes desuden ISN. (Kvælstoffeltet).
- Kontrol. I forbindelse med kvælstoffeltet var der anlagt to kontrolfelter. Det
ene felt blev slet ikke manipuleret. Dette kontrolfelt udgjorde derfor den natur-
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lige situation. Det andet felt blev kun
tilsat ISN. Målingerne fra kvælstoffeltet
blev således sammenlignet med målingerne fra kontrolfelterne, for at se, om
udbringningen af ekstra kvælstof havde
en effekt på trævæksten og kvælstofpuljernes større lse (Kontrolfelte r).
Resultater af NITREX projektet præsenteres og diskuteres i artikel 3 i dette
DST -nummer.

1.4 NIPHYS projektet
Det tredje EU projekt, som direkte var
tilknyttet Klosterheden, var NIPHYS
projektet. NIPHYS står for "NItrogen
PHYSiology of forest plants and soils".
NIPHYS projektet blev startet i 1992 og
afsluttet i 1996.
Kernen i NIPHYS-projektet var undersøgelser af processer, som bestemmer
til- og fraførsel samt intern omsætning
af kvælstof i skoven. Projektet omfattede et antal nåle- og løvtræbevoksninger
fra Nordsverige til det centrale Italien og
blev udført af forskningsgrupper fra
mange EU-lande.
Det danske bidrag til projektet havde til
formål at undersøge om organisk bundet
kvælstof var en betydelig del af den
totale mængde kvælstof, der cirkulerer i
skov økosystemet. Ofte er det det uorganisk bundne kvælstof i form af nitrat og
ammonium som undersøges. Projektet
skulle derfor vise, om det er tilstrækkeligt at undersøge for uorganisk kvælstof.
Desuden skulle NIPHYS undersøge om
der var en sammenhæng mellem organisk kvælstof og mængden af opløst
kulstof.
Undersøgelser
NIPHYS projektet byggede på EXMAN
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og NITREX projekterne, og NIPHYS
projektet benyttede derfor de samme
behandlinger som de to andre projekter.
De foreløbige resultater af NIPHYS projektet omtales i artikel 3 i dette DSTnummer.

1.5 NORN projektet
Det sidste af de sideløbende projekter på
Klosterheden er NORN projektet.
NORN står for "NORdic project on
Nitrogen in arable and forest soils".
NORN projektet er et nordisk samarbejdsprojekt bestående af 17 delprojekter, hvoraf de 7 vedrører skov. NORN
projektet blev startet i 1993 og er endnu
ikke afsluttet. NORN projektet er tæt
koblet til de øvrige projekter på Klosterheden.
Det overordnede formål med projektet
er at lave en matematisk model til
beskrivelse af kvælstofs kredsløb i skoven . Ideen er på længere sigt at kunne
anvende en sådan model til vurdering af
effekten af forskellige påvirkninger på
økosystemet. Det kan f.eks. være effekten af øget eller reduceret tilførsel af
kvælstof fra atmosfæren eller effekten af
gødskning eller forskellige driftsmæssige forhold.
Undersøgelser
Den model, som anvendes, er en svensk
udviklet kvælstofmodel, ved navn
SOILN. Modellen indeholder beskrivelser af de vigtigste puljer og strømme af
kvælstof i skovøkosystemet.
Før en sådan model kan anvendes generelt, skal man sikre sig, at den på korrekt
vis beskriver forholdene og ændringerne
som følge af påvirkninger. Det er netop
dette arbejde, som gøres i NORN projektet.

I projektet indgår forskellige forsøgsområder i Norden, hvor kvælstofkredsløbet er intensivt undersøgt, og Klosterheden er et af disse. På Klosterheden
findes et meget stort indsamlet datamafor
kvælstofcirkulationen
teriale
(EXMAN og NITREX projekterne),
som kan anvendes til at teste modellen
med. Desuden indgår de udførte manipulationsforsøg med kvælstof. Sådanne
forsøg er ekstra gavnlige ved test af
modellen, fordi de kan anvendes til at se
om modellen reagerer rigtigt og som
forventet på forskellige påvirkninger.
Først kalibreres modellen til de eksisterende forhold, d. v .s. at modellen bringes
til at beskrive forholdene i kontrolfelterne korrekt. Derefter sætter man modellen til at beregne effekten af de manipulationer, som rent faktisk blev gennemført. Man kan på denne måde afprøve,
om modellens forudsigelser svarer til de
observationer, man har gjort ude i felten.

1.6 Målinger og analyser
I projekterne er der løbende foretaget
måling af mange forskellige parametre
for at bestemme både stofstrømme og
stofpuljer:

- indholdet af forskellige stoffer i jordvæsken (hver måned)
- indholdet af forskellige næringsstoffer i nåle og kviste (hvert år)
- mængden af nedfaldne nåle og kviste
(hver måned)
- klimaforhold (kontinuerligt)
- nedbrydning af biologisk materiale
på skovbunden (periodemæssigt)
- træernes vækst (hvert år)
- vandindholdet i jorden (kontinuerligt)
- næringsstofindholdet i jorden (hvert
år)
Yderligere og mere detaljerede beskri velser af målinger og analyser i forbindelse med projekterne kan findes i tidligere artikler og rapporter (se Litteratur
om Klosterhede projekterne).

1.7 Litteratur
Skov- og Naturstyreisen (1996). De danske skoves sundhedstilstand. Resultater af overvåg-

- tilførsel af forskellige stoffer med
nedbør (hver måned)

ningen i 1995. Miljø- og Energiministeriet.
ISBN 87-601-5966-9, 107 sider.

- tilførsel af forskellige stoffer med
gennemdryp (hver måned)
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2. Forsuring og skovens sundhed
Af Karin Hansen, Claus Beier, Bjørn R. Andersen, Per Gundersen og Lennart Rasmussenn

En skovjord vil reagere på den kemiske
sammensætning af det vand, der trænger
ned igennem den. Det sker ved hjælp af
en række udfældnings-, opløsnings- og
ionbytningsprocesser, der ofte påvirkes
stærkt af, hvor sur den nedtrængende
væske er (hvor lav pH-værdien er).
Man kan definere jordforsuring som en
ophobning af protoner (H+, "syre") eller
aluminium adsorberet til jordens faste
fase. Protonerne erstatter andre næringsstoffer i jorden, og ophobningen modsvares derfor af en frigørelse af andre
positivt ladede ioner til jordvæsken.
De frigjorte positivt ladede ioner (kationer) vil ofte være de såkaldte basekationer natrium, kalium, kalcium, magnesium og mangan (Na+, K+, Ca2+, Mg 2+,
Mn 2+), der er vigtige næringsstoffer for
træer og mikroorganismer. Som følge af
udbytningen optages disse enten af
træerne, eller de udvaskes til grundeller overfladevand. Træernes næringsoptag er med til at forbruge basekationer
og kan derfor i sig selv virke jordforsurende.
Ved jordforsuring mister jorden altså
varigt vigtige plantenæringsstoffer.
Aluminium (AP+) kan også frigives og
kan f.eks. resultere i giftvirkning på
træernes rødder og på de fritlevende
mikroorganismer. Aluminium og mangan er absolut uønsket i grundvand, der
skal bruges som drikkevandsforsyning.
Sædvanligvis gælder, at jo mere sandet
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en jord er, desto færre næringsstoffer indeholder den, og desto hurtigere forsures den. Omvendt kan en svær lerjord
være påvirket af jordforsurende processer gennem lang tid før den har tabt så
mange basekationer, at det får betydning
for træer og mikroorganismer. Mange af
de processer, der fører til forsuring af
jorden, kan også forløbe i modsat retning. Hvis det vand, der trænger ned
gennem jorden, er mindre surt eller neutralt og indeholder basekationer, kan en
tidligere forsuring modvirkes.
Sidstnævnte var baggrunden for at konstruere taget under trækronerne på Klosterheden (EXMAN, se artikel 1 i dette
DST-nummer). Taget gjorde det muligt
at forhindre det "naturlige", på grund af
luftforurening forsurede vand i at nå jorden. Vandet kunne derpå erstattes med
"kunstigt" vand med en ikke-forsurende
kemisk sammensætning.
Ved EXMAN projektets start blev der
fremsat hypoteser om, at man ved at
fjerne de forsurende stoffer i tilførslen af
vand, kunne
i)

stoppe jordforsuringen og dermed
tabet af næringsstoffer (basekationerne) fra rodzonen,

ii) genopfylde (delvis) jordens næringsstofindhold eller måske endda
få en bedre næringsstoftilstand end
oprindeligt, og

2.1 Effekter på træerne

iii) se en positiv effekt på træernes
vækst.

Vand og næringsstoftilførslen til skoven
har stor betydning for trætilvæksten og
for skovens sundhed. Effekten af
behandlingerne i EXMAN projektet
(artikel l i dette DST-nummer) blev
undersøgt på tilvæksten, tab af nåle,
kogleproduktion, nåleareal, harpiksflåd
og næringsindhold i nåle.

Det er ofte blevet diskuteret, hvorvidt en
tørkeperiode vil udløse en forsuringspuls i jorden. Hypotesen er, at jordens
mikroorganismer vil omdanne ammonium til nitrat (nitrifikation, artikel 3 i dette DST -nummer) i den opvædede jord .
Samtidig vil der frigives protoner, som
forsurer jorden. Dette kaldes for et
"surstød" og giver altså en kortvarig
forøget forsuring og eventuelt forøgede
aluminiumkoncentrationer i jorden.
Dette var baggrunden for delforsøget i
EXMAN projektet, hvor træerne udsattes for tørke om sommeren (artikel l i
dette DST-nummer) .

Tilvækst
Hvert år i projektperioden blev træernes
tilvækst bestemt i både kontrolfelterne
og i de behandlede felter på Klosterheden. Inden manipulationerne blev påbegyndt i 1988 var tilvæksten og udsvingene i tilvækst ens for alle felterne (figur
l) .
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Figur l. Årlig diameter tilvækst (mm/år) i kontrol-, tørke-, vandings- og gødningsfeltet
på Klosterheden i perioden fra 1979 til 1994.
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Efter starten af manipulationerne blev
tilvæksten i både vandings- og gødningsfeltet forhøjet med ca. 50 % i forhold til
kontrolfeltet og tørkefeltet (figur 1). Dette skyldtes alene den øgede vandtilførsel
(optimal vanding) de to første år. Fra
1991 har forår og sommer ofte været
præget af tørke, hvilket resulterede i ringe tilvækst for alle behandlingsfelter.
Der blev observeret en kraftig sammenhæng mellem tilvæksten og den tilførte
mængde vand i forårsmånederne og i de
tidlige sommermåneder, hvor træerne
især er afhængige af vand til vækst
(figur 2) (Beier et al., 1995a). Resultaterne bekræfter tidligere forsøg med
vanding udført af Statens Forstlige Forsøgsvæsen (Holstener-Jørgensen &
Holmsgård, 1988-90).
Ændringer i vandtilførslen havde en

1,0

Eu

direkte effekt på tilvæksten . Større
tilførsel af vand gav større tilvækst,
mens mindre tilførsel af vand (tørkefeltet) ikke nødvendigvis reducerede tilvæksten. Hvis tørken faldt midt eller
sidst på sommeren var der ringe effekt
på tilvæksten . På de sandede jorde i
Vestjylland er vandtilførslen en væsentlig faktor for væksten.
Tilførslen af de moderate mængder af
næringsstoffer i gødningsfeltet forårsagede ikke umiddelbart en større tilvækst
end tilførsel af vand alene (Beier et al. ,
1995a). Mod forsøgets afslutning steg
tilvæksten på gødningsfeltet dog i forhold til vandingsfeltet. Dette tyder på, at
de moderate gødningstilførsler langsomt
har forbedret næringstilstanden og dermed tilvæksten i år (1994) med mindre
vandbegrænsning.
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Kogler og nåleareal
Afkastede kogler blev opsamlet fra taget
i de behandlede felter i april og september 1991 samt i april 1992 og 1993.
Træerne i tørkefeltet producerede generelt betydeligt flere kogler end træerne
i både vandingsfeltet og gødningsfeltet
(tabel l), som reaktion på det højere
stressniveau i tørkefeltet (Beier et al.,
1995a).
En bestemmelse af nålearealet ("leaf
area index", LAl) blev foretaget i alle
felter i december 1992. Den positive
trætilvækst forårsaget af den rigelige
tilførsel af vand, blev bekræftet dels af
længere skudlængder, dels af større
nåleareal i vandings- og gødningsfeltet i
forhold til kontrolfeltet (Beier et al.,
1995a).
Nåletab
Nåletabet blev registreret på Klosterheden fra 1991 ved anvendelse af den
internationale metode til overvågning af
skovenes sundhedstilstand (Skov- og
NaturstyreIsen, 1996). Bestemmelsen
består i en visuel bedømmelse af tabet af
nåle. Bedømmelsen angives i trin på 5
% fra O til 100 %, hvor 100 % svarer til,
at træet er dødt.
Generelt havde træerne store nåletab på
i gennemsnit 45-55 % i alle årene fra
1991-1996. Bevoksningen var tydeligt
skadet. Der var ud fra bedømmelsen
ikke forskel i nåletabet i de tre felter,
tørke, vanding og gødning, i forhold til
kontrolfeltet (Beier et al., 1995a).
Ha rp iksjlåd
Hallandssygen eller "blødende rødgraner" er betegnelsen for et fænomen, der
de seneste år har optrådt i stort omfang i
det sydlige Sverige (Alriksson, 1994).
Hos rødgran, der ser sunde og vitale ud,

Tabel I. Antal nedfaldne kogler i tørke-, vandings- og gødningsfelt på Klosterheden.
Tørkefejt
April 1991
226
September 1991 52
April 1992
344
186
April 1993

Vandings- Gødnings
felt
felt

38
25
72
197

29
26

90
218

optræder der pludselig omfattende harpiksflåd på stammerne. Harpiksen kommer fra blærer, som brister under barken.
Hallandssygen blev første gang observeret i vinteren 1988-89, og i 1992 og
1993 steg antallet af observationer af
harpiksflåd hos rødgran i store dele af
Sydsverige.
På Klosterheden blev der i forsøgsområdet registreret lignende harpiksflåd som
i Sverige. Antallet af tilfælde med harpiksflåd blev optalt og sammenholdt
med den behandling (tørke, vanding,
gødskning), som træerne har været udsat
for.
Resultaterne viste, at tørke tilsyneladende forstærkede forekomsten af harpiksflåd (Gundersen et al., 1995). Der var
desuden en sammenhæng mellem harpiksflåd og diameter af træerne, idet
træer med diameter over middel var
overrepræsenteret i gruppen af skadede
træer (figur 3).

Næringsindhold i nåle
Fem gange i projektperioden blev der
indsamlet nåleprøver i alle behandlingsfelterne. Nåleprøverne blev taget fra 7.
grenkrans og sidenhen delt i årets nåle,
et år gamle nåle og ældre nåle. Efter
tørring blev nålene analyseret for de vigtigste nælingsstoffer.
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tørke-, vandings- og gødningsfeltet i årene 1989-1994.
Tilførslen af næringsstoffer til gødningsfeltet forårsagede, at indholdet af
mangan, fosfor, kalcium og magnesium
steg i nålene (figur 4) . I forhold til kontrolfeltet faldt indholdet af næringsstoffer i nålene som følge af gentagne tørkeperioder (Beier et al., 1995a).
Indholdet af fosfor og mangan i nåle fra
gødningsfeltet steg mærkbart gennem

årene efter forsøgets start i forhold til
udviklingen på kontrolfeltet, hvor indholdet af fosfor og mangan var nærmest
konstant over årene (figur 5) (Beier et
aL, 1995a).
På grundlag af litteraturen definerer man
et niveau for indholdet af forskellige
næringsstoffer, hvor der kan opstå mangel på det pågældende næringsstof.
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Mangan, kalcium, magnesium, kalium
og natrium var rigeligt til stede i nålene,
mens kvælstof var tæt på mangelniveauet, og fosfor var under det definerede
mangelniveau. Efter tilførslen af næringsstoffer blev indholdet af fosfor i
nålene forøget betydeligt.

2.2 Effekter på omsætning af
organisk materiale
Skoven på Klosterheden står på en
meget næringsfattig jord. Manglen på
næringsstoffer kan direkte føre til, at
træernes vækst begrænses, men træernes
vækstbetingelser kan desuden påvirkes
indirekte. Dette er tilfældet, hvis skovbundens mikroorganismer begrænses.
Mikroorganismerne er ansvarlige for
omsætningen af døde nåle og grene, og
en begrænsning af mikroorganismernes
vækst vil kunne føre til, at nedbrydningen og omsætningen af de døde organiske plantedele begrænses. Det døde
plantemateriale indeholder næringsstoffer, som ved nedbrydningen frigøres og
indgår i skovøkosystemets næringsstofpuljer. Man kan altså få en situation,
hvor træerne er vækstbegrænsede af et
næringsstof, som egentlig findes i rigelige mængder i systemet, men som blot
ikke er tilgængeligt for træerne.
Mikroorganismernes nedbrydning af de
døde nedfaldne nåle har stor betydning
for, hvor hurtigt næringsstofferne i disse
nåle vender tilbage til træerne. På Klosterheden blev der foretaget målinger af
omsætningshastigheden i alle de behandlede felter ved hjælp af to forskellige metoder.
I den første metode blev bomuldsstrimler gravet ned i forskellige dybder i jorden. Strimlerne blev samlet ind igen
efter et par måneder. De mest nedbrudte
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strimler knækkede lettere, når man trak i
dem. Nedbrydningen kunne derfor måles ved at bestemme trækstyrken i
bomuldsstrimlerne fra de forskellige felter.
I den anden metode blev der udlagt små
netposer af nylon på skovbunden med
en kendt mængde grannåle i. Poserne
blev indsamlet igen efter en nærmere
bestemt tid. Den forsvundne nålemasse
blev bestemt som en indikation på den
nedbrydning, der foregår direkte på
jordoverfladen .
Trækstyrkebestemmelserne på bomuldsstrimlerne viste en markant effekt
på nedbrydningen i de forskellige behandlinger (figur 6). Jo højere trækstyrketab, jo større nedbrydningshastighed.
Uanset behandling var nedbrydningshastigheden størst i de øverste jordlag.
Nedbrydningsgraden faldt med stigende
jorddybde (Beier & Rasmussen, 1994;
Hansen et al., 1995). Dette var forventet,
eftersom betingelserne for mikroorganismer er bedst ved jordoverfladen.
Der var næsten ingen forskel på nedbrydningshastigheden i de forskellige
behandlinger i de øverste jordlag. Ved
stigende dybde blev forskellen mellem
behandlingerne stadig større. Samtidig
medførte fjernelse af de forsurende stoffer fra regnen i vandingsfeltet, og især
tilførsel af næringsstoffer i gødningsfeltet, en betydelig højere nedbrydningshastighed i de dybere jordlag. Derimod
havde tørke tilsyneladende ingen effekt
på nedbrydningsaktiviteten, undtagen
allerøverst i jorden (Beier & Rasmussen, 1994; Hansen et al., 1995).
I forsøget med udlægning af netposer
med nåle på skovbunden i de forskellige
behandlinger viste kontrolfeltet allerede
fra begyndelsen en højere nedbrydningshastighed end de tagdækkede fel-
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ter. Dette skyldtes højst sandsynligt en
ringere lystilførsel og et ændret vandingsmønster, hvor mere vand blev vandet ud i færre episoder i forhold til den
naturlige regn. Under taget var nedbrydningsaktiviteten størst i gødningsfeltet,
hvor der tilførtes ekstra næring.

2.3 Effekter på jordvæskens
sammensætning
Effekten af de forskellige behandlinger
på jordvæskens sammensætning afuang
af hvilke stoffer, der var tale om. Et konservativt stof, d.v.s. et stof som ikke indgår direkte i de biologiske eller kemiske
processer eller som optages langsomt,

f.eks. svovl, udviste store forandringer
som følge af manipulationen på Klosterheden. Den nedsatte tilførsel af svovl
under taget i både vandings- og gødningsfeltet førte hurtigt til tilsvarende
store fald i jordvæskens indhold af sulfat (figur 7) (Hansen et al., 1995).
Den reducerede tilførsel af stærke syrer
til vandings- og gødningsfeltet skulle
teoretisk forårsage et fald i aluminiumkoncentrationerne i jorden samt medføre en mindre sur jord. Denne udvikling blev da også registreret, men først
efter ca. fire års vedvarende manipulation (figur 7).
Kalium, som indgår aktivt i de biologiske processer, har en høj cirkulationsha-
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Figur 7. Svovl- (venstre side) og aluminiumkoncentrationer (højre side) (pækv/l) i jordvæsken (55 cm dybde) efter manipulationerne på Klosterheden. Ved manipulationerne
blev tilførslen af svovl og kvælstof til jorden kraftigt formindsket i både vandings- og
gødningsfeltet.

stig hed i økosystemet. Dette betyder, at
en stor mængde kalium optages gennem
rødderne, det indlejres let i nålene, og
der sker en stor frigivelse af kalium gennem udvaskning fra nålene.
Ved manipulationerne med stofuusholdningen i vandingsfeltet blev alt vand
fjernet og erstattet med "rent" vand.
Herved blev cirkulationen af kalium
utilsigtet afbrudt det første år, og koncentrationen af kalium i jordvæsken
faldt hurtigt kraftigt. Kalium blev herefter tilsat udvandingen i en mængde svarende til cirkulationen.
I gødningsfeltet blev tilførslen af natrium formindsket og dette kunne ses på
natriumkoncentrationen i jordvæsken.
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Til gengæld steg koncentrationen af kalcium og magnesium i gødningsfeltet
eftersom disse stoffer tilførtes i ekstra
omfang (Hansen et al., 1995).
Der skete ingen nævneværdig ændring
af surhedsgraden i tørkefeltet i forhold
til kontrolfeltet. De mange års sommertørke udløste altså ikke "surstød" og
forøget forsuring.
Tørken havde dog generelt en markant
betydning for opkoncentrering af stoffer
i jorden. Når nedbørsforholdene var
afvigende med lille tilførsel af vand
var nedsivningen også lille, og stofferne
blev ikke vasket ud af jorden, men i stedet opkoncentreret. Dette ses tydeligt
på Klosterheden, hvor udviklingen i

jordvæskens natriumkoncentration steg
i forbindelse med lav tilførsel af vand
og endnu lavere nedsivning af vand
(figur 8).
Koncentrationen af havsalt i jordvæsken
var op til 5 gange højere i perioden
1989-1992 end i perioden 1985-1988.
De øgede saltmængder i jorden påvirkede træernes vandhusholdning ligesom
ved tørke, hvorved træerne skal bruge
større mængder af energi for at få vand.
Konsekvenserne af opkoncentreringen
på sure jorde, som på Klosterheden, kan
blive, at koncentrationerne af f.eks. aluminium stiger til toksiske niveauer for
trærødderne. På figur 8 ses, at aluminiumkoncentrationen steg sideløbende
med stigningen i koncentrationen af
natrium.
De store mængder salt i jorden kan desuden medføre fosformangel, fordi aluminium binder fosfor i jorden, hvorved
det bliver utilgængeligt for træerne
(Pedersen et al., 1994). Nåleanalyser
viste som nævnt (afsnit 2.1) tegn på fosformangel.
I efteråret 1989 dukkede fænomenet
"røde rødgraner" op. Røde nåle og betydelige nåletab tydede på forværringer i
rødgranens sundhedstilstand i perioden
1989-1992. Kraftige storme, som medførte store tilførsler af havsalt til skoven,
var kendetegnende for perioden . I perioden sås altså også store ændringer i jordvæskens sammensætning (figur 8), som
sammen med de ændrede nedbørsforhold og den heraf mindre nedsivning
sandsynligvis var en medvirkende årsag
til de "røde rødgraner".
Både figur 7 og figur 8 illustrerer værdien af lange, ubrudte måleserier. Konsekvenserne af ændringer i tilførsel til skoven eller klimaforhold ses først en tid
efter at ændringerne er forekommet, og

de vil derfor ikke blive opdaget ved
enkeltmålinger i projekter af kortere
varighed.

2.4 Tålegrænser
Når der politisk skal fastsættes grænser
for, hvor stor den fremtidige forurening
må være, skal man vurdere, ved hvilket
niveau der sker uønskede påvirkninger
af miljøet.
I forbindelse med vurdering af effekter
af luftforurening med forsurende stoffer
anvender man et værktøj som kaldes
tålegrænser (critical loads). Målet er at
fastsætte et niveau for forurening med
forsurende stoffer, hvor der ikke på
langt sigt vil ske skader på jorden og
vore økosystemer, herunder skoven.
For et økosystem er tålegrænsen af et
givet forureningsstof defineret som "Et
kvantitativt niveau for belastningen med
et eller flere forurenende stoffer under
hvilket skadelige effekter på udvalgte
følsomme elementer i økosystemet ikke
opstår i henhold til den viden vi har i
dag" (Oversat fra Nilsson & Grennfelt,
1988).
Formuleringen kan være lidt vanskelig at
forstå, men princippet er at finde ud af,
hvor stor en forureningsbelastning økosystemet kan tåle , før der opstår skader.
For skovenes vedkommende betyder
denne definition, at luftforureningen ikke må forårsage en reduktion i dyrkningsgrundlaget i skovene. Målet er
altså ikke kun at forhindre skader på
skovøkosystemet, f.eks. tab af nåle, men
også at undgå, at der sker en gradvis forringelse af økosystemernes indhold af
næringsstoffer og muligheden for at
fastholde produktiviteten.
Tålegrænsen for forureningsniveauet
kan sammenlignes med det niveau af
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Figur 8. Tilførsel til skovbunden og nedsivning af vand i kontrolfeltet på Klosterheden i
perioden 1984-1993 (søjler) og koncentrationen af natrium og aluminium i jordvæsken
i 55 cm dybde (linier) i samme tidsperiode.
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luftforurening, vi har i dag, og denned
kan det vurderes og fastsættes, hvor
meget luftforureningen skal begrænses.
Forskellige luftforurenende stoffer medfører forskellige effekter, og der bør derfor laves en tålegrænse for hvert enkelt
stof. Dette gøres i dag for forsuring og
for kvælstof. I dette arbejde indgår mange af resultaterne fra Klosterhede projekterne.

Tålegrænse for forsuring
En af forsuringens væsentligste effekter
er som nævnt ovenfor, at basekationerne , som er vigtige næringsstoffer, udvaskes fra jorden. Basekationerne er desuden vigtige fordi de bidrager til at neutralisere den tilførte syre.
Tålegrænsen for forsuring er derfor defineret som det forsuringsniveau, hvor der
ikke på kort eIler langt sigt sker et kritisk tab af syreneutraliserende basekationer fra jorden. De syreneutraliserende
basekationer spiller altså en central rolle
i beregningen af tålegrænsen. Tålegrænsen for protoner (CL)syrc er defineret
som:

ANC = Syreneutraliserende kapacitet
(typisk basekationer)

Tålegrænsen fokuserer altså på næringsstofbalancen i jorden. Forvitringen (frigi velse af næringsstoffer fra jordens
mineraler) forsyner jorden med basekationer, som kan neutralisere protonerne.
Jo støne forvitringen er, jo større er tilgangen af basekationer, og desto stølTe
forurening eller forsuring kan accepteres. Tab af næringsstoffer ved udvaskning til grundvandet fjerner derimod

basekationer og reducerer denned jordens mulighed for at neutralisere protonerne.
Når tålegrænsen skal fastsættes kræves
det altså:
- At forvitringen af næringsstoffer
kendes. Dette lyder enkelt, men i
praksis er det ikke let at bestemme,
hvor mange næringsstoffer, der kommer fra jordens mineraler pr. år. Den
mest anvendte metode er at beregne
forvitringen ved brug af en computermodel, hvori der indgår oplysninger om, hvilke mineraler jorden indeholder.
At et "kritisk" tab eller nIveau af
syreneutraliserende evne for økosystemet kan fastsættes. Der er tale om
at fastsætte et kriterium for, hvornår
der opstår uønskede skader på økosystemet. Dette kan give anledning til
vanskeligheder, fordi det er svært at
fastsætte et entydigt niveau, som sikrer, at der ikke sker skade. I Danmark
er kriteriet fastsat som det forsuringsniveau, hvor forholdet mellem summen af basekationer og aluminium i
jordvæsken ikke kommer under l
((Ca+Mg+K)/AI> l) (Bak, 1996).

Overskridelse af tålegrænsen
Når tålegrænsen er fastlagt, kan det
efterfølgende beregnes, hvorvidt denne
grænse overskrides, og hvor meget
belastningen skal reduceres, hvis negative effekter på økosystemet skal undgås .
Selvom udgangspunktet for den kritiske
belastningsgrænse er at undgå uønskede
effekter af luftforurening, er det ikke
kun luftforurening, som belaster økosystemet med forsuring. Syrebelastningen
består af flere elementer:
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- Tilførsel af forsurende elementer
som svovl og kvælstof fra luften.

EX,)" = Syrebelastning - CL),",
= Syretilførsel - tilførsel af basekationer -

- Tilførsel af basekationer fra luften.
Tilførslen vil modvirke forsuringen
sammen med forvitringen, og skal
derfor modregnes.

forbrug af kvælstof + forbrug af
næringsstoffer - CL),e
eller
EX"n;

- Optag af kvælstof i træerne. Det
kvælstof som forbruges bidrager ikke
til forsuringen, og skal derfor modregnes.
- Optag af basekationer i træerne. Ved
optaget fjernes næringsstoffer fra jorden ligesom ved udvaskningen, og
disse kan derfor ikke bidrage til at
modvirke forsuringen.

= (Su,p + Nd'p) - Beep - (Nup, + N;m)
+ BC p, - CL,",
hvor

EX,yrc = Overskridelse af tålegrænsen

Suep + Nu,p = Svovl- og kvælstofnedfald
BCdep = Tilførsel af basekationer fra luften
N,p, +Ni,n = Optag og immobilisering af
kvælstof som medfører forsuring
BCp, = Optag af næringsstoffer i træerne
CL,", = Tålegrænse for protoner

Sammenlagt beregnes overskridelsen
EXsyre som vist i boxen til højre:

Tålegrænser for de danske skove
I praksis beregnes tålegrænsen for protoner for hele Danmark. Dette gøres ved
at inddele Danmark i kvadrater, og for
hvert enkelt kvadrat beregnes tålegrænsen under hensyntagen til økosystemtype, nedfald af forsurende stoffer
og næringsstoffer, nedbør og forvitring i
kvadratet.
Der er forskel på tålegrænsen mellem
forskellige træarter på samme jordtype,
fordi optagelsen af kvælstof og basekationer og dannelsen af protoner er
forskellig for forskellige træarter. På
samme måde er der forskellige tålegrænser mellem ens træarter på forskellige jorde (forskellige produktionsklasser), fordi en høj produktionsklasse
optager flere næringsstoffer til vækst.
Som tidligere nævnt er kriteriet for tålegrænsen i Danmark, at (Ca+Mg+K)
lAl >1 (Bak, 1996).
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Tålegrænse forforsuring
på Klosterheden
På baggrund af ovennævnte procedure
blev tålegrænsen for forsuring i rødgranbevoksningen på Klosterheden beregnet
til 1,3 kmole/ha/år (tabel II). Disse beregninger bygger på målingerne i forsøgsfeltet på Klosterheden og på bereg-

Tabel II. Beregnet tålegrænse (CL",,) og overskridelse (EX" ,,) for forsøgsfeltet på Klosterheden (kmoIJhaJår). Nedfaldet af basekationer,
svovl og kvælstof er beregnet for perioden
1988- I 994. W står for forvitring.
Tålegrænse
ANC",
BCDep
BCup,
Nup,+N,n,
Suep+Ndep

0,29
1,05
0,85

CL""
EX",-,

1,31

Overskridelse

1,47
3,90
0,92

ninger af forvitringsraten med modellen
MAGIC (Beier et al., 1995b).
Med den aktuelle belastning for forsuring (fra luftforurening og fra vækst)
blev overskridelsen beregnet til 0,9
kmolJhaJår. Dette medfører, at risikoen
for at der på længere sigt vil opstå problemer på Klosterheden med mangel på
næringsstoffer og rodgiftigt aluminium,
er stor.
Hvis målsætningen er, at tålegrænsen
ikke må overskrides, sættes EX,yrc til at
være
i ovenstående ligning. Herved
blev det beregnet, at nedfaldet af forsurende svovl og kvælstof skal bringes ned
til 3 kmolc!haJår, hvilket er en reduktion
i tilførslen af svovl og kvælstof på 23%.
Tilsvarende betyder dette, at skovdriftens håndtering af næringsstofferne er
meget vigtig. Hvis man f.eks. ønsker at
fjerne flere næringsstoffer fra skoven
end man allerede gør i dag - f.eks. ved
flisning - kræver det en yderligere
reduktion i nedfaldet af forsurende stoffer, eller eventuelt en kompensationsgødskning.

°

2.5 Konklusion
Optimal vanding influerede positivt på
træernes tilvækst, mens gødskning forbedrede nålenes indhold af mangan, kalcium, magnesium og specielt fosfor. Der
var stærke indikationer på, at gødskning
havde en positiv effekt på omsætningen
af dødt plantemateriale, navnlig under
selve jordoverfladen.
Fjernelsen af forurenende stoffer som
svovl resulterede hurtigt i en nedsættelse
af svovl i jordvæsken. Fjernelsen havd~
også en, om end noget langsommere,
effekt på koncentrationerne af aluminium , som blev lavere i jordvæsken .
Den fremprovokerede tørke stressede

træerne, som viste stort harpiksflåd og
begyndte en stor kogleproduktion.
Tørken forårsagede ikke en forøget
forsuring, men der fandt en opkoncentrering af stoffer sted p.g.a. store tilførsler af havsalt samt mindsket nedbør og
nedsivning. Opkoncentreringen af salt
og aluminium i jordvæsken fra 1988
og fremefter antages at være medvirkende årsag til fænomenet "røde rødgraner", som blev registreret første gang
i 1989.
Resultaterne fra EXMAN projektet
viste, at balancen mellem de enkelte næringsstoffers kredsløb i skovøkosystemet er meget følsom , og at selv moderate ændringer i tilførslen til systemet
kan forstyrre ligevægten og føre til forandringer i systemet.
Desuden viste resultaterne, at den eksisterende forsuring allerede i dag overskrider skovøkosystemets tålegrænse.
En reduktion i tilførslen af svovl og
kvæl stof med mindst 23 % er nødvendig, hvis forsuringsskader på skovøkosystemet skal undgås.
Dette bekræftes yderligere af, at reduktionen i tilførslen af forurenende stoffer
i forsøgsfeltet på Klosterheden førte til
en forbedring af ionbalancen i økosystemet.

2.6 Litteratur
Alriksson, B. (1994). "Hallandssjukan". Skadorna bkar dramatiskt. Skogen, l: 21-22.
Bak, 1. (1996). Kortlægning af tålegrænser for
svovl og kvælstof. Faglig rapport fra DMU,
nr. 159, 109 sider.
Seier, C & Rasmussen, L. (1994). Organ ic matter decomposition in an acidic forest soil in
Denmark as measured by the cotton strip
assay. Scandinavian Journal of Forest Research, 9: 106-114.
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3. Kvælstofs rolle i
skovøkosystemet - tilvækst,
næringsstofbalancer og udvaskning
Af Per Gundersen, Karin Hansen og Bjørn R. Andersen

Selvom et skovøkosystem indeholder

4-9 tons kvælstof pr. hektar er det kun
en lille del der er tilgængeligt for træerne. Mere end 99% af kvælstoffet i et
økosystem er bundet i det organiske stof
i træer og jord.
På grund af den lave tilgængelighed
har kvælstof ofte været en af de begrænsende faktorer for tilvæksten i skovøkosystemer. Mange gødskningsforsøg har
illustreret dette, idet tilførsel af uorganisk kvælstof har givet forøget tilvækst.

3.1 Kvælstofkredsløbet
K vælstof indgår i et kompliceret kredsløb i naturen (figur l).
Kvælstofkredsløbet er karakteriseret
ved en effektiv recirkulation i systemet.
Svampe og bakterier nedbryder dødt
organisk materiale og frigiver plantetilgængeligt ammonium (NH4+) og nitrat
(NO,} Denne nedbrydningsproces kaldes for mineralisering.
Mineralisering er en nøgleproces for forsyningen af træerne med kvælstof. Processens første trin frigiver ammonium ,
der i næste trin kan iltes til nitrat af bakterier (nitrifikation). I skove med højt
kulstof-kvælstof forhold i det organiske
lag (især hedeplantager) vil nitrifikationen være hæmmet, og kvælstofkredsløbet
vil derfor være domineret af ammonium.

Ammonium bliver stort set ikke udvasket. Kun nitratkvælstof bliver udvasket i
væsentlige mængder. Nitrifikationen er
således en nøgleproces for kvælstof
udvaskningen.
Træerne optager kvælstof på uorganisk
form (det planteti 19ængelige kvælstof)
og omdanner dette til aminosyrer, der er
grundlaget for opbygningen af proteiner
i cellerne. I et økosystem, hvor kvælstof
er en begrænsende faktor, vil mineraliseringen bestemme hastigheden for
træernes optag, idet træerne hurtigt
optager det uorganiske kvælstof, mens
det organiske kvælstof akkumuleres i
jorden. N år døde nåle, bark, grene eller
andet organisk materiale falder ned fra
træerne til de nedbrydende svampe og
bakterier, er cirklen sluttet.
Under naturlige forhold bliver mere end
90 % af træernes kvælstofbehov dækket
via den interne cirkulation, og kvælstofudvaskningen er mindre end 1-2 kg
N/ha/år.
Dyrkningsindgreb, såsom hugst, gødskning, træartsvalg, dræning etc . vil indvirke på kvælstofkredsløbet. F.eks. kan
sænkning af grundvandsstanden i en
fugtig skov øge mineraliseringen og dermed udvaskningen betydeligt.
Atmosfærisk nedfald af kvælstof på
grund af luftforurening er den største
generelle påvirkning af kvælstofkreds-
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Figur l. Simplificeret model af kvælstofkredsløbet i skov. Økosystemet har et internt
kredsløb, der udveksler kvælstofforbindelser med omgivelserne. De vigtigste kemiske
forbindelser i til- og fraførsler er angivet (Gundersen, 1992).

løbet i danske skove. Forøget tilførsel af
kvælstof fra luften til et skovøkosystem
kan have stor indvirkning på processer
og mekanismer i kvælstofkredsløbet.
Graden af recirkulation i det interne
kredsløb ændres, og tabet af kvælstof
kan blive forøget.
I Danmark er kvælstofnedfaldet med
nedbøren øget fra ca. 5 til 20 kg N/ha/år
gennem de seneste 40 år, svarende til en
ekstra menneskeskabt tilførsel på 4-500
kg Nlha over perioden. Denne tilførsel
af kvælstof har sandsynligvis haft en
gødskningseffekt i skovene, jf den stigende højdetilvækst i hedeplantagerne
rapporteret af Andersen (1984).
Udviklingen i skovøkosystemet ved
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øget nedfald af kvælstof er illustreret i
figur 2.
I begyndelsen vil skoven optage mere
kvælstof og øge tilvæksten. Det er usikkert, hvor store mængder kvælstof,
der kan opbygges i økosystemet. Opbygningen af kvælstof må antages at have
en endelig kapacitet, fordi træerne ikke
ubegrænset kan øge kvælstofindholdet
og tilvæksten. Når mineralisering og
kvælstof tilførsel tilsammen overstiger
træernes kapacitet til at optage kvælstof,
er økosystemet mættet (figur 2).
Andre næringsstoffer eller vand vil på et
tidspunkt blive vækstbegrænsende. Der
kan opstå ubalance i forholdet mellem
næringsstofferne, og kvælstof vil akku-

Økosystemets reaktion:
Produktion

Tilbagegang

Destabilisering

Forøget produktion
Vegetationsændringer
Relativ næringsmange 1
Jordforsuring

---Tilvækst uden tilførsel af kvælstof

,,?

Tid
Status for kvælstof:
Underskud

Mætning

Overskud

Nedfald af kvælstof

Udvaskning af kvælstof
Tid

Figur 2. Hypotese om kvælstofmætning i skovøkosystemer på grund afforøget atmosfærisk nedfald af kvælstof Udviklingen vil forløbe med forskellig hastighed afhængig af
jordens kvælstof status: langsomt på hedejorde, hurtigere på bedre jorde (Gundersen,
1989, J992).

mulere som aminosyrer i nålene . Træet
bliver mere frostfølsomt og mere modtagelig for insekt- og svampeangreb.
Risikoen for næringsstofubalance er
størst på jorde, hvor jordforsuring har
gjort vigtige næringsstoffer sværere tilgængelige (artikel 2 i dette DST-nummer) . Det kvælstofmættede økosystem
begynder derefter at tabe kvælstof ved
udvaskning af nitrat til grundvandet. Det

interne kredsløb bliver ændret fra et lukket til et åbent kredsløb. Disse påvirkninger betyder, at skovøkosystemet forstyrres , og sundhedstilstanden i skoven
forringes .
Hvor længe og hvor meget et system
kan tilbageholde af kvælstof vil variere
med jordbund, klima, træart etc. Allerede med den nuværende tilførsel af
kvælstof er der mange eksempler på
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Figur 3. Sammenhæng mellem nedfald af atmosfærisk kvælstof og udvaskning af nitrat
fra skove i Europa (Gundersen, 1995). De danske punkter falder indenfor spredningen i
de europæiske punkter. Bevoksningen på Hjerl Hede (HH) er en undtagelse. Der er tale
om en lille sitkagranbevoksning i begyndende opløsning, hvor det atmosfæriske nedfald
er stærkt forhøjet på grund af randeffekter. Bevoksningen i Stenholt Vang (SVs) var
påvirket af sitkalusangreb.

kvælstofmættede skove i Europa, d .v.s.
skove, hvor kvælstoftilførslen er større
end den mængde træerne kan anvende.
Dette fører til udvaskning af betydelige
mængder nitrat (Gundersen, 1992; Gundersen, 1995).
Sammenhængen mellem udvaskning af
nitrat fra skove og nedfaldet af kvælstof
har vist sig stor (figur 3).
Høj udvaskning af nitrat sker ofte fra
økosystemer med stort nedfald af kvælstof (Gundersen, 1995). Nitratudvaskning medfører jordforsuring og dermed
udvaskning af næringsstoffer og frigivelse af aluminium (artikel 2 i dette
DST-nummer).
Flere af Klosterhede projekterne har
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beskæftiget sig med kvælstofs rolle i
skovøkosystemet. Fremfor alt NITREX
har arbejdet med hele kvælstofkredsløbet i skoven, men også NIPHYS projektet har beskæftiget sig med organisk
kvælstofs mængde og rolle i den interne
omsætning af kvælstof i skoven (artikel
l i dette DST-nummer). Her refereres de
vigtigste resultater.

3.2 Effekter af forøgede mængder
kvælstof på Klosterheden
Forøget nedfald af kvælstof er blevet
simuleret gennem 5 år på Klosterheden
i NITREX projektet (se artikel l i
dette DST-nummer). Hver måned blev

opløst ammoniumnitrat sprøjtet ud på
skovbunden for at opnå en total tilførsel på ca. 55 kg N/ha/år (Kvælstoffeltet)
mod de normale 20 kg N/ha/år (Kontrolfelter).
Træernes tilvækst var naturlig lav på
grund af forårs- eller sommertørke i alle
projektårene. Specielt tørken i foråret
1993 hæmmede væksten.
Der var ingen effekt af kvælstoftilførsel
på nålevægt, skudlængder eller diametertilvækst. Tørken forårsagede formodentlig, at træerne ikke reagerede på den
øgede tilførsel af kvælstof, som det
ellers ofte har været tilfældet efter
gødskning.

Skovbundens mosdække var betydeligt
mindre udbredt på kvælstoffeltet end på
kontrolfelterne, og indholdet af kvælstof
i mosserne og i græssen Bølget Bunke
var højere efter tilførsel af kvælstof.
Nedbrydningen af nyfaldne nåle på skovbunden blev ikke på kort sigt påvirket af
den ekstra tilførsel af kvælstof. Derimod
syntes jordfugtigheden at være afgørende
for denne proces, idet nedbrydningen
var mindst tæt ved stammerne, hvor gennemdrypsmængden er mindst.
Mineraliseringen af kvæstof i mori aget
blev forøget fra 13 til 24 kg N/ha/år
som følge af behandlingen med kvælstof. Der var en betydelig sæsonvariati-
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on i hastigheden af mineraliseringen
(figur 4).
Tørkeperioden i forsommeren 1993 satte mineraliseringen helt i stå. Omsætningen til nitrat (nitrifikation) og frigivelsen af kvælstof til luften (denitrifikation) var uvæsentlige processer, både med
(kvælstoffelt) og uden (kontrolfeIter)
ekstra kvælstoftilførsel.
Koncentrationen af nitrat i jordvæsken
reagerede umiddelbart efter forsøgets
start ved at stige fra nær detektionsgrænsen til 3 mg N/l (figur 5). I vækstsæsonen
faldt koncentrationen dog igen.
Udvaskningen af nitrat var henholdsvis
2,5, 2,1 og 4,2 kg N/ha/år i 1992, 1993
og 1994 på kvælstoffeltet, mod en udvaskning på 0,3 kg N/ha/år fra kontrolfelterne. Selvet kvælstoffattigt økosy-

4

stem som på Klosterheden var altså ikke
i stand til at tilbageholde al det ekstra
tilførte nitrat.
Den største udvaskning skete i vinter- og
forårsmånederne, hvor vandforholdene i
jorden favoriserer udvaskning. I modsætning hertil blev alt det tilsatte ammonium tilbageholdt i de øverste 15 cm af
jorden. Selvom udvaskningen af nitrat
steg i kvælstoffeltet kunne systemet dog
stadig tilbageholde 92% af det totale indkomne kvælstof, i alt ca. 55 kg N/ha/år.
Koncentrationen af kvælstof i træernes
nåle var meget lav på alle felterne, og
niveauet var tæt på mangelniveauet.
Koncentrationen i nålene steg først i det
tredje år efter forsøgets start som resultat af kvælstoftilsætningen (figur 6).
Fosforkoncentrationen i nålene lå også
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kritisk lavt. Med den ekstra kvælstoftilførsel faldt koncentrationen af fosfor
yderligere (figur 6). Dette skyldtes
sandsynligvis en kombination af tørke,
og at det tilsatte kvælstof forårsagede et
øget stress af trærødderne og jordens
mykolThiza.

3.3 Tilsætning af 1SN på
Klosterheden
Kvælstoffets indbygning i økosystemet
blev undersøgt på Klosterheden ved
tilførsel af en stabil kvælstofisotop (I sN)
gennem et år, dels til kvælstoffeltet,
dels til et kontrolfelt (se artikel l i dette
DST-nummer). I figur 7 ses et budget
for ISN ' s indbygning i kvælstofpuljer i
træerne, bundvegetationen , det organiske førnelag og mineraljorden .
I alt blev der genfundet ca. 80 % af

kvælstoffet. De ca. 20 %, som mangler i
budgettet, kan befinde sig i stofpuljer,
der ikke blev målt i forsøget (f.eks. indbygget i kerneved) , eller de kan skyldes
en undervurdering af kvælstofpuljerne i
skovøkosystemet. ISN blev genfundet i
alle de undersøgte stofpuljer.
Fordelingen af kvælstof mellem de forskellige dele af træerne var den samme
på såvel kvælstoffeltet som på kontrolfelterne. Dette betyder, at træerne ikke specielt optager mere kvælstof i nålene, når
der er mere kvælstof tilgængeligt. Et
øget optag bliver altså fordelt i hele træet.
På trods af den ens fordeling var der et
øget optag af kvælstof i alle dele af
træerne i kvælstoffeltet sammenlignet
med træerne i kontrolfeltet. Træerne i
kvælstoffeltet optog i alt 43 % af det
tilførte kvælstof, medens de i kontrolfeltet kun optog 32%.
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Indbygningen af kvælstof i det organiske lag i kvælstoffeltet var mindre end
på kontrolfeltet. Træerne fik således en
større andel af kvælstof depositionen,
når tilførslen blev øget.
Omvendt var indbygningen af kvælstof i
mineraljorden i kvælstoffeltet større end
i kontrolfeltet. Dette skyldes, at det tilførte nitrat-kvælstof blev transporteret længere ned i jordprofilet på kvælstoffeltet.

3.4 Organisk kvælstof
Som tidligere nævnt er mere end 99 %
af kvælstoffet i et skovøkosystem organisk bundet. I kontrolfelterne var andelen af organisk kvælstof i jordvands-
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prøver dominerende i forhold til uorganisk kvælstof (figur 8).
Ofte var der desuden en sammenhæng
mellem organisk kvælstof og kulstof.
Samtidig var koncentrationerne af nitrat
og ammonium lave, og det var således
mængden af organisk kvælstof, der
bestemte kvælstofudvaskningen fra de
øverste jordlag.
Da koncentrationen af organisk kvælstof
i vintermånederne - og dermed i nedsivningsperioden - generelt var lav, var det
dog kun en lille mængde kvælstof (0,5 kg
N/ha/år), som blev udvasket under
rodzonen. Grundvandet under skoven på
Klosterheden bliver derfor ikke belastet
med en kvælstofmængde af betydning.

3.5 Anvendelse af resultaterne

forudsige konsekvenserne af fortsat høj
kvælstofdeposition.
Forsøget har især haft sin styrke i det
internationale samarbejde. Tilsvarende
projekter med tilførsel af ekstra kvælstof

Formålet med undersøgelserne i
NITREX projektet på Klosterheden var
især at øge vores generelle viden om
kvælstofkredsløbet i skoven, herunder at
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blev udført i Sverige og Wales. I Holland (to lokaliteter) og Tyskland blev en
meget høj 'naturlig' deposition reduceret ved hjælp af tag. Analysen af det
samlede datamateriale viser bl.a. (Gundersen et al., 1997):
-

øget atmosfærisk nedfald af kvælstof
øger kvælstofkoncentrationerne i alle
dele af økosystemet og accelererer
alle processer i kvælstofkredsløbet.
Sammenfattende blev systemets
kvælstofstatus øget af nedfaldet.

bliver kvælstofmættet og begynder at
udvaske mere kvælstof til grundvandet.
Forsøget har dog illustreret, at der ved
forsat højt kvælstofnedfald, også på kortere sigt, er stor risiko for relativ
næringsmangel på Klosterheden , især
med hensyn til fosfor.
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Et langsigtet mål med disse kvælstofprojekter er at udarbejde dynamiske beregningsmodeller for kvælstofkredsløbet
i skove. Med disse modeller vil man kunne beregne, hvor meget kvælstof en skov
kan akkumulere før den bliver kvælstofmættet. Dermed kan man også forbedre
beregningen af kritiske tålegrænser (artikel 4 i dette DST-nummer). Datamaterialet fra Klosterhede er omfattende og vil
i de kommende år blive anvendt til
udvikling af mere avancerede modeller.
Simple beregninger på grundlag af
resultaterne anslår, at forsøgsbevoksningen på Klosterheden kan akkumulere
den nuværende deposition i ca. 40 år
(eller 600-700 kg N/ha) før økosystemet
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4. Brug af modeller til
generalisering af Klosterhede data
Af Claus Beier

I Klosterhede projekterne har såvel
forskningsindsatsen som den økonomiske investering været stor. Indsatsen har
givet en øget viden om nåleskoven s
optag og cirkulation af næringsstoffer,
effekten af luftforurening på næringsstofbalancer og muligheden for at forbedre
næringsstoftilstanden på Klosterheden .
De mange indsamlede målinger og den
store datamængde skulle imidlertid også
gerne kunne udnyttes mere generelt til
gavn for skovbruget og for samfundet.

Atmosfærisk nedfald
Syre, svovl og næring

Det er her anvendelsen af computermodeller kommer ind i billedet.
Computermodeller indeholder matematiske beskrivelser af skovøkosystemet,
d.v.s. af de processer, som er væsentlige
for den del af økosystemet, som man er
interesseret i. I figur 1 ses et eksempel
på en model over kredsløbet i skoven
(MAGIC) .
Anvendelse af computermodellen kræver
basale oplysninger om skovens drift og
økologiske forhold . Det kan f.eks. være

Høst
Na, K, Ca og Mg

Figur J. Skitse af modellen MA GIC som beskriver kredsløbet i skovøkosystemet.
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viden om tilførsel af næringsstoffer, forureningsstoffer og vand, viden om jordens beskaffenhed og indhold af næringsstof, viden om træernes vækst , stående biomasse og behov for næringsstoffer, eller viden om hugst og tyndinger.
Modellen kalibreres til de målinger, der
er udført i felten. Det betyder, at modellen sættes til at gengive de observationer,
man har set i forsøg. Når modellen gengiver resultaterne tilfredsstillende, kan
man begynde at forudsige effekten af
fremtidige ændringer i f.eks. tilførslen af
luftforurening til skovøkosystemet.
De processer, som skal beskrives, er ofte
komplicerede. Derfor er der som regel behov for et stort datamateriale for at kunne
kalibrere en sådan model. Til gengæld
betyder et stort datamaterial ~som det der
f.eks. haves fra Klosterhede projekterne,
at der opnås en god undersøgelse af, om
modellens beskrivelser er rigtige.
Computermodeller anvendes i stigende
grad, dels til generalisering af måleresultater fra et sted til andre steder eller
til et større område, dels til at opnå
større viden om et bestemt økosystem
og sammenhængen mellem forskellige
processer. Endelig anvendes modeller til
forudsigelse af fremtidige forhold i økosystemet.
De seneste IO år har modeller f.eks.
været anvendt til fastsættelse af tålegrænser (artikel 2 i dette DST-nummer).
Netop tålegrænser er et godt eksempel
på modellers anvendelighed, fordi tålegrænsen er et mål for, hvad et økosystem kan tåle på langt sigt - altså en
beregning frem i tiden som vanskeligt
kan laves uden modeller.

4.1 Forsuringsmodeller
I Klosterhede projekterne er det specielt
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effekterne af forsuring, som er blevet
undersøgt indtil videre. Modeller til
beskrivelse af forsuringseffekter og
muligheden for at modvirke sådanne
effekter har været i fokus.
Forsuringen medfører i første række et
tab af næringsstoffer (artikel 2 i dette
DST-nummer), og et vigtigt element i
forsuringsmodeller er delfor et regnskab
over næringsstoffer. En sådan simpel
model for skovbrugets regnskab af
næringsstoffer ses i figur 2.
Ofte vil man gerne anvende modellen til
at beskrive, hvordan næringsstofsituationen i skoven udvikler sig under forskellige forhold, d.v.s hvor mange
næringsstoffer, der bindes i biomassen
til vækst, og hvor stort tabet af næringsstoffer er ved udvaskning. ForsyningelL
af næringsstoffer til økosystemet kommer fra atmosfærisk nedfald , gØdskning
og forvitring (figur 2) .
Tilførslen fra atmosfæren og med
gØdskningen er normalt kendt el1er kan
beregnes. Derimod er forvitringen
meget vanskelig at måle. Ud fra mængden af næringsstoffer, der er bundet i
biomassen i dag, kan modellen beregne
den nødvendige forvitring under forskellige forudsætninger.
I Klosterhede projekterne har vi anvendt
en model til at beregne forvitringen.
Modellen er en amerikansk model kaldet MAGIC (ModeIling Acidification of
Groundwaters In Catchments) (Cosby et
al., 1985a, 1985b). Denne model indeholder beskrivelser af de vigtigste processer i jorden med relation til forsuring,
d.v.s. forhold omkring næringsstoffer,
svovl og aluminium . Processerne er:
- Balance mellem de forskellige basekationer i jorden og jord væsken som
funktion af jordens surhed (ligevægt),

Deposition

I

Gødskning

I

~

Forvitring
Udvaskning

I

~
Figur 2. En simpel model over skovens næringsstof71usholdning. Skoven tilføres
næringsstoffer fra deposition, gødskning og forvitring af jordens mineraler. Omvendt
forbruges der næringsstoffer til træernes vækst, ved hugsten, til udvaskning fra økosystemet og til akkumulation i økosystemet.

-

Adsorption af svovl i jorden,

- Frigørelse af aluminium til jordvæsken som funktion af jordens surhedsgrad .
For at "køre" modellen fortæller man
den, hvordan tilførslen af næringsstoffer
og luftforurening fra atmosfæren har
været gennem de sidste 140 år. Modellen skal desuden vide, hvordan biomassen har udviklet sig gennem de samme
140 år - d.v.s. hvor mange næringsstoffer, der er fjernet fra jorden til vækst,
hugst og tynding. Endelig skal modellen

kende den tilførte mængde næringsstoffer gennem gødskning.
Ud fra disse oplysninger, kan modellen
holde regnskab med næringsstofferne.
Den beregner tilførslen fra luften, tabet
til grundvandet og tabet til træernes
vækst år for år. Hermed kan MAGle
beregne, hvor mange næringsstoffer, der
må være tilført til skov økosystemet gennem de 140 år for at opbygge den biomasse og de næringsstofpuljer, som findes idag. Denne tilførsel må stamme fra
tilførslen fra atmosfæren, gødskning
eller forvitring. Da vi typisk kender de
to første kan modellen beregne, hvor
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stor forvitringen må have været (figur
2).

Hvis der er god overensstemmelse mellem modellens forudsigelser og målinger beskriver modellen forholdene i
økosystemet og effekterne af påvirkninger tilstrækkeligt godt. Det vil da være
rimeligt at anvende modellen til forudsigelser.

Når modellen har beregnet tilførslen af
næringsstoffer fra forvitringen, har vi
alle oplysninger om input og output til
systemet, som er nødvendige for at kunne lave forudsigelser om fremtidens
næringsstofsituation under forskellige
luftforureningsvilkår eller driftsmæssige
forhold.
Det kan f.eks. testes, hvad der vil ske
med mængden af næringsstoffer, hvis
luftforureningen med forsurende stoffer
fjernes helt eller delvist, hvis der gødskes med basekationer, eller hvis fjernelsen af næringsstoffer med biomassen
øges f.eks. ved flisning . Sådanne forudsigelser kan være til gavn for politikerne, når der skal træffes beslutninger om
reduktioner i luftforureningen, men de
kan også være til glæde for skovbrugeren, når effekten af forskellige driftstiltag, som påvirker næringsstofbalancen,
skal vurderes.
Klosterhede projekterne har i den forbindelse været særlig værdifulde, fordi der
er gennemført forskellige manipulationer. Først kalibreres den matematiske
model til de målte data i kontrolfelterne.
Derefter laves forudsigelser af effekten
af de manipulationer, som rent faktisk
har været gennemført i feltundersøgelserne, og modellens forudsigelser sammenlignes med målingerne på Klosterheden.

MAGIe modellen er blevet kalibreret ti]
målingerne i kontrolfelterne (Beier et
al., 1995). Netop fordi MAGIe er en
næringsstofmodel, er det væsentligt for
resultatet, at der er lavet en korrekt
opgørelse af akkumulationen af næringsstoffer i bevoksningen.
En sådan opgørelse er lavet for Klosterhede ved at sammenholde årlige tilvækstmåIinger og opgørelser over udtag
ved tynding (fundet i litteraturen). Endvidere indgår de målte koncentrationer
af næringsstoffer i de forskellige dele af
træet. De beregnede behov for næringsstof ses i tabel L
På baggrund af disse opgørelser og den
tidligere nævnte historiske tilførsel fra
atmosfæren (140 år) af forskellige stoffer har MAGIe beregnet, hvor stor forvitringshastigheden for kalcium, magnesium, natrium og kalium må have
været, hvis det nutidige indhold af basekationer skal passe.

Tabel I. Årligt behov for næringsstoffer
(kglhaJår) til biomassetilvækst på Klosterheden
anvendt til MAGIC modellen.

Tabel Il. MAGIC modellens beregning af den
årlige tilførsel af Ca, Mg, Na og K fra forvitring
(kg/ha/år) til skovøkosystemet på Klosterheden.

452

4.2 Effekter af reduceret emission
af svovl
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Figur 3. Forløbet af jordvæskens koncentration af stofferne So,/ , Ca, Mg, K, Al
(f.1ækvlliter) og jordens pH beregnet af MAGIC for den historiske periode (linie) og sammenholdt med målinger for perioden 1989-1994 (firkanter).
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MAGIe modellens beregning af udviklingen i jord væskens koncentration af
forskellige stoffer på Klosterheden ses
af figur 3, og den beregnede forvitring
ses i tabel II.
De seneste 140 år forløber som en relativt "glat" kurve med et kraftigt dyk
omkring 1920. Dette fald skyldes at den
daværende fyrreskov blev fældet og den
nuværende rødgran bevoksning plantet.
Når en bevoksning fældes, bliver overfladens ruhed mindre, og det atmosfæriske nedfald falder. Dette fald varer dog
relativt kort tid (5-20 år), indtil den nye
bevoksning er sluttet.
Det glatte kurveforløb afløses fra 1988
af væsentlige svingninger fra år til år.
Årsagen til dette er, at den gennemsnitlige tilførsel fra atmosfæren anvendes til
at drive modellen for den lange periode
op til 1989.
Fra 1988 og fremefter anvendes derimod den målte tilførsel, som udviser
store svingninger fra år til år. For den
samme periode findes målinger af jordvæskens koncentrationer af de forskellige stoffer, og det er dem, der sammenlignes med modellens beregninger.
Det ses, at modellen gengiver målingerne for de fleste stoffer rimelig godt, men
der kan opstå store forskelle i enkelte år.

Årsagen til dette er, at Klosterheden er
meget kraftigt påvirket af havsalte. I
modellen passerer disse salte (navnlig
klor) direkte igennem jorden uden forsinkelse, men ude i skovjorden vil der
være en lille forsinkelse i passagen af
stofferne ned gennem jorden.
Koncentrationen af S04 2- er steget gennem tiden, og især i perioden efter 2.
verdenskrig, hvor luftforureningen med
svovl var stigende. Svovlforureningen
medfører forsuring af nedbøren og af
jorden. Dette afspejles tydeligt i udviklingen af jordens pH, som er faldet, og
især i udviklingen af aluminium, som er
steget meget i samme periode.
Samtidig er der løbende sket en udvaskning af næringsstoffer, hvorved jordens
basemætning er faldet væsentligt til et
relativt lavt niveau (tabel III). Sideløbende er koncentrationen af specielt kalium
og kalcium i jordvæsken faldet gradvist.
Tilstanden for magnesium og natrium er
ikke blevet forringet. Dette skyldes
hovedsageligt, at Klosterheden tilføres
store mængder havsalt fra det nærliggende Vesterhav - havsalt som indeholder høje koncentrationer af natrium og
magnesium. Blandt andet derfor er der
ikke problemer med magnesiummangel,
som ellers har været et udbredt fænomen

Tabel III. Jordens basemætning (%) (gennemsnit for hele rodzonen) med kalcium, magnesium, natrium
og kalium i dag (1993) og efter 50 års ændret tilførsel (år 2043) som i de fire beskrevne scenarier.
År Scenarie

Ca

1993
2043 - "Business as usuaJ"

1,2
0,4

Na

K

1,3

3,0

2,9

8,3

1,2

2,9

2,6

7,1

Mg

Total

2043 - 50 % af S tilførsel fjernes

0,5

2,8

8,1

0,7

l,S
2,2

3,3

2043 - 100 % af S tilførsel fjernes

4,0

3,1

10,0

2043 - 100 % af S tilførsel fjernes

9,4

4 ,0

5,0

5,6

23,9

+ base-tilførsel (gødskning)
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i forbindelse med forringet skovsundhed
i det centrale Europa.
For at teste modellens evne til at
forudsige effekter af eventuelle fremtidige reduktioner i luftforureningen, er
MAGIC blevet anvendt til at beregne
effekten af "rent-vands" bahandiingen
på jordvæsken på Klosterheden. Efter at
have kalibreret modellen til kontrolfelterne er modellens beregninger af forvitringshastighederne for de forskellige
basekationer og basemætningen gennem
tiden anvendt til at forudsige effekten af
den reducerede stoftilførsel under taget i
vandingsfeltet med "rent" vand. Modellens forudsigelser sammenlignes derefter med de målte værdier (figur 4).
MAGIC' s beregning af effekten af
behandlingerne er rimelig god med nogle afvigelser for de enkelte stoffer i
enkelte år. Specielt forudsigelsen af
svovl, som er reduceret kraftigt i forsøget, er god. Det vurderes derfor, at
den kalibrerede MAGIC model er
anvendelig til at forudsige effekten af
forskellige forandringer i fremtiden.
MAGIC blev nu sat til at afprøve fire
forskellige fremtidsscenarier:
1. "Business as usual", dvs. en fortsat
tilførsel af svovl og forsurende elementer svarende til niveauet idag.

2. Reduktion i tilførslen af forureningsbetinget svovl med 50%.
3. Reduktion i tilførslen af forureningsbetinget svovl med 100%.
4. Reduktion i tilførslen af forureningsbetinget svovl med 100% samtidig
med en tilførsel af kalcium, magnesium og kalium til et niveau svarende
til træernes behov i dag.
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Resultatet af disse langtidsprognoser ses
i figur 5 og i tabel III.
Modellen forudsiger, at en reduktion af
tilførslen af svovl har en direkte effekt
på koncentrationen af SO/ oi jordvæsken
(figur 5). Desuden har en reduktion en
stor effekt på forsuringsniveauet i jorden
målt som koncentrationen af aluminium.
Til gengæld har reduktionen af svovltilførslen kun meget begrænset effekt på
næringsstoftilstanden i jorden. Dette
skyldes, at udviklingen gennem den sidste rotation har drænet jorden for mange
næringsstoffer, og det nuværende forbrug af næringsstoffer til trævækst er ca.
lige så stort som tilførslen fra forvitring
og luften. Selvom forsuringen nedsættes
og udvaskningen af næringsstoffer dermed begrænses, så bliver der ikke overskud til at genopbygge næringsstofpuljen i jorden.
Hvis en reduktion af forsuringen derimod kombineres med tilførsel af næringsstoffer, som i scenarie 4, har dette
en positiv effekt på koncentrationen af
næringsstoffer i jordvæsken og på jordens basemætning (tabel III). Den ekstra
tilførsel af næringsstof er på samme
niveau som det beregnede aktuelle
behov til plantevækst, og det tilføres
med samme mængde hvert år.
Om dette er den mest optimale løsning
set fra et praktisk og økonomisk synspunkt eller om der evt. i den forbindelse
kan opstå andre problemer, f.eks. med
rodfordærverangreb, er der ikke her
taget stilling til.

4.3 Kvælstofmodel
I de senere år har der været stor interesse for udvikling af kvælstofmodeller,
som kan beskrive kvælstoffets cirkulation og skæbne i skovøkosystemet. Det er
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imidlertid ikke nogen let opgave.
Kvælstof indgår i en lang række processer i økosystemet, som i mange tilfælde
ikke er særlig velkendte, og kvælstofs
rolle kan både være positiv og negativ.
Der arbejdes i øjeblikket med at tilpasse
og forbedre den svenske kvælstofmodel
SOILN (Jansson, 1991) til skovøkosystemer. Modellen er udviklet til landbrugsjord, og modellen skal tilpasses før
den kan anvendes til beskrivelse af
kvælstofs cirkulation i skov. Specielt
indeholder skovjorden mykhorriza
svampe, som hjælper træerne med at
optage kvælstof fra jorden. Disse svampe findes ikke i samme grad i landbrugsjorden, og derfor heller ikke i den eksisterende udgave af SOILN modellen.
Klosterhede projekterne udgør en ganske god base for at teste en sådan model
og indbygning af eventuelle forbedringer af modellen. Det skyldes, at der er
målt en lang række af de væsentlige
parametre u nder forsøgene, og at der har
været gennemført en række forskellige
forsøg med tilsætning og fjernelse af
kvælstof (artikel 3 i dette DST-nummer),
som kan anvendes til at vurdere modellens evne til at forudsige forandringer.
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4.4 Behov for data
Modeller kan være et meget nyttigt
værktøj til at forudsige, hvad der vil ske
i fremtiden, og til at forstå skovøkosystemets funktioner bedre. Dette gælder
ikke kun som værktøj for politikere og
forskere, men kan meget vel i fremtiden
tænkes anvendt også af skovbrugets
praktikere. Dette kræver imidlertid, at
de modeller, som skal anvendes er pålidelige, og det gælder om, at modellerne
og deres forudsigelser er testet på målinger i felten.
Erfaringen fra Klosterhede projekterne
og andre tilsvarende projekter viser
bl.a.:

-

at modeller indgår i arbejdet med
økosystemforsøg og økosystemmanipulationer, både med henblik på test
af modellerne og med henblik på at
forenkle disse, så mere brugervenlige
modeller kan udvikles.
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5. Økosystemundersøgelser
Hvad har vi lært
og hvad kan vi bruge det til?
Af Lennart Rasmussen

Hovedformålet med økosystemforskning er at tilegne sig viden om vekselvirkninger mellem individer, populationer, samfund og deres fysiske , kemiske
og klimamæssige miljø (Likens 1992).
Økosystemstudier omfatter empiriske
og naturhistoriske studier, analyse af
energi- og stofbalancer og -budgetter,
eksperimentelle manipulationer, sammenlignende vurderinger og modelsimulationer. Sammen udgør disse angrebsvinkler en solid basis for kritiske
analyser, for sammenstilling af økosystemers kompleksitet, og for at give nyttige informationer til miljøplanlægning
og -politik og den erhvervsmæssige
udnyttelse af økosystemerne.

5.1 Starten på
økosystemforskn ingen
Forskningen i miljøeffekter på økosystemer har traditionelt fokuseret på
enkeltelementer i økosystemerne (enkelte plantearter, jordbundskemiske forhold, udvaskning til grundvandet o.s.v.).
I de senere år har luftforureningens indvirkning på økosystemerne været sat i
fokus, da den oftest rammer hele økosystemet og ikke kun enkeltfaktorer.
Effekterne af luftforurening er ofte et
resultat af komplekse vekselvirkninger
mellem forskellige enkeltelementer i

økosystemet, som i sidste ende kan få
katastrofale følger for økosystemets stabilitet - eksempelvis skovdød.
Økosystemet indeholder mange arter
med et vist konkurrenceforhold imellem
sig og med specielle tilpasninger til det
omgivende klima og miljø. Dette samspil indgik ikke, eller kun i ringe grad, i
tidligere traditionelle biologiske og økologiske forskningsprojekter.
I de sidste 30 år er opmærksomheden
steget mod undersøgelser af hele økosystemets struktur, dynamik og funktion.
De banebrydende undersøgelser stattede
midt i tresserne i skovøkosystemer i
New Hampshire i USA (Likens et al.,
1977) og i sø-økosystemer i Ontario i
Canada (Johnson & Vallentyne, 1971). I
slutningen af tresserne iværksattes lignende økosystemundersøgelser i skove i
det centrale Tyskland (Ulrich et al.,
1980) og i Belgien (Duvigneaud &
Denaeyer-De Smet, 1969).
I det amerikanske økosystemforskningsprojekt i Hubbard Brook, New Hampshire, iværksatte man manipulation med hele systemet for at udforske effekten af forskellige former for skovdyrkning på stofbalancen for næringsstoffer i forbindelse
med afdrift. Senere blev disse forsøg også
anvendt til at afsløre systemets reaktion
på indvirkningen af luftforurening.
Den pionerforskning, som dengang blev
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startet, blev en vigtig inspirationskilde
for økosystem-forskning over hele verden. Udtrykket "eksperimentel økosystem-manipulation" bruges i forbindelse
med forskning, hvor forandringer i
tilførsel af næringsstoffer, forurenende
stoffer eller vanding/tørke udføres under
samtidig overvågning af en række økologiske parametre i systemet. Dette stod
i modsætning til de traditionelle gødningsforsøg, hvor effekten af forskellige
doser af gødning udelukkende måltes i
form af stammetilvækst, som så kan
omregnes til udbytte i kroner og ører.
Forskellen mellem de to forskningsstrategier er dog udflydende, efterhånden
som moderne prøvetagnings- og analyseudstyr har gjort det muligt også at
måle økologiske parametre ved mere
traditionelt anlagte gødnings-, kalknings-, og andre skovdyrkningsforsøg.
Oprindeligt behandlede man ved eksperimentel manipulation hele økosystemet
som en "black-box", hvor man kun
interesserede sig for tilførsel og fraførsel
af stoffer. Senere gik man ind i systemet
og undersøgte de enkelte processer og
mekanismer i detaljer.

5.2 Økosystemforskningen i
forskningskæden
I almindelighed opdages miljøproblemer først af forskere, offentlige miljømyndigheder, eller eventuelt af miljøgrupper eller andre borgere. Dette
fører til iværksættelse af forskningsprojekter til belysning af miljøproblemets
omfang, idet årsager, mekanismer og
mulige modforanstaltninger skal klarlægges , inden en eventuel miljøpolitisk
beslutning kan træffes og en lovgivning
på området kan formuleres (figur I).
0kosystemforskning kan ses som det
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øverste niveau i relation til forskning i
mere kontrollerede miljøer som vækstkamre og laboratorieforsøg (tabel I).
Forsøg med eksponering af planter for
stressfaktorer, som f.eks . luftforurening,
kan udføres under kontrollerede laboratorieforhold , men dette er kun muligt for
urteagtige planter og små træer, og kun i
kortere perioder og under forhold, som
er meget forskellige fra feltforhold (klima, jorddybde, jordhorisonter o.s.v.).
Alternativt kan stress- og eksponeringsforsøg udføres under såkaldte "sem ifelt" forhold i åben-top-kamre (OTC),
hvor luftforureningsforhold og tilførsel
af vand og næringsstoffer til jorden kan
manipuleres, og effekterne kan studeres.
Men sådanne forsøg er stadig forskellige fra feltforhold, og forsøgene kan kun
udføres med mindre træer. Feltforsøg er
derfor nødvendige, når resultaterne fra
de kontrollerede laboratorie- og vækstkammerforsøg skal bekræftes, og når
der skal udvikles modeller til forudsigelse af effekter af stressfaktorer på økosystemniveau.
Der vil dog ofte være tale om en gensidig tilbagekoblende mekanisme ved
dannelsen af hypoteser på hvert forskningsniveau, således at observationer på
et niveau giver baggrund for testning af
hypoteser på underliggende eller ovenstående niveau. Der vil således være god
basis for gensidig udnyttelse af resultater fra de forskellige niveauer. OTC forsøg vil f. eks. kunne bidrage til opskalering til feltforhold.
0kosystemforskningen kommer tættest
på de naturlige forhold. Til gengæld er de
økologiske forhold på økosystemniveau
så komplekse, at reproducerbarheden i
eksperimentelle manipulationer med
økosystemer er dårligere, og forsøgene
tager lang tid. En yderligere opskalering

"---T_ri_n_1--,I
Miljøproblem

-. IL --T_ri_l1 2_1-. I,--_T_ri_n3----,
Forskning af:

Politik
Lovgivning

Årsag
Mekanisme
Modforanstaltning

Figur l. Fra identifikation af miljøproblem over forskning til løsning og politisk lovgivning.
til regionniveau vil også være mulig, især
ved anvendelse af satellitmålinger.
På hvert niveau i forsøg srækken foretages modeludvikling og modelberegninger til fremskrivning og forudsigelser af
eventuelle miljøeffekter og erhvervsmæssige muligheder.

iværksat mange forsøg på økosystemniveau til belysning af luftforureningens
effekt på skovøkosystemer, herunder
projekterne på Klosterheden. De generelle formål med disse forsøg har været:
- At undersøge effekterne af en fortsat
eller øget belastning med luftforurening på skovøkosystemerne.

5.3 Eksperimentel
økosystemforskning

- At undersøge mulighederne for reversibilitet af jordforsuringen i skov

Gennem de sidste 15-20 år har der været

Tabel I. Eksperimentelle økologiske forskningsmetoder.
Forskningsniveau

Organisationsniveau

Realitets
-grad

Variable

Reproducerbarhed

Tid

Laboratorieeksperimenter
(mikrokosmos, potteforsøg)

Celle
Organisme

Lav

Få

Høj

Kort

Vækstkamre
(mesokosmos,
modelsystemer)

Organisme
Population

Medium

Nogle

Medium

Medium

0kosystemmanipulation
(jord/plante/atmosfære)

Samfund
0kosystem

Høj

Mange

Lav

Lang

Modeller

Celle til
økosystem

Lav til høj

Få til
mange

Lav til høj

Kort til
lang
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økosystemer ved fjernelse af luftforureningen eller jordbehandling i form
af kalkning og gødskning.
- At rådgive skovbruget om eventuelle
tiltag i skovdyrkningen under de givne økologiske og miljømæssige forhold.
Sammenlignet med eksperimentel økologisk forskning på laboratorie- eller
vækstkammerniveau har økosystemmanipulationer i skovforskningen en
række fordele. De:
- indbefatter store træer på deres naturlige voksested,
-

indbefatter samtidige jord-planteatmosfære relationer,

- giver udsving i økologiske parametre
under kontrollerede forhold,
- afslører nøgleprocesser, vekselvirkninger, reaktioner og reaktionshastigheder,
- sætter empiriske data i tid og rum i en
dynamisk sammenhæng,
- demonstrerer hele økosystemets
reaktion på ændringer i stress eller af
miljøfaktorer,
- genererer data til udvikling og test af
matematiske modeller,
-

sætter eksperimenter i laboratoriet
eller i vækstkamre i naturlig og relevant sammenhæng.

Eksperimentel økosystemforskning er
ressourcekrævende, både hvad angår
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arbejdskraft og penge. De store udgifter,
som er forbundet med feltinstallationer,
drift og løbende analyser udelukker ofte
forsøg med flere gentagelser.
I forskningen anvendes et princip, hvor
de eksperimentelle manipulationer med
et økosystem sammenlignes med et tilsvarende ikke-manipuleret system (kontroløkosystem). I visse tilfælde anvendes flere kontrol økosystemer. En given
reaktion på en manipulation skal således
falde udenfor variationen i kontroløkosystemerne for at være betydelig
(Schindler, 1988).
I andre tilfælde generaliseres resultaterne ved sammenligning med tilsvarende
økosystem-manipulationsforsøg på andre lokaliteter (evt. i andre lande).
Et sandt kontroløkosystem findes ikke
på grund af økosystemers iboende kompleksitet og variabilitet. F.eks. varierer
jordbundsforhold altid, også indenfor
nogle få meters afstand. Ikke desto mindre har omhyggeligt designede manipulationer vist sig at være værdifulde i
udforskningen af processer og dynamik
i økosystemerne.
Dertil kommer, at økosystemforskning
altid indeholder et overraskelsesmoment. Man finder altid ud af "noget nyt",
som man ikke havde forudset ved anlæg
af forsøget (Carpenter et al., 1995). Dette element af uforudsigelighed er spændende og bidrager ofte til ny erkendelse af
systemernes struktur og dynamik samt
nye forskningsideer og forsøg.

5.4 øget viden om processerne
og effekterne i økosystemet
Fjernelse eller reduktion af svovltiJførslen til jorden på Klosterheden, såvel som
på flere andre lokaliteter i Europa, medførte en hurtig nedgang i svovlkoncentra-
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Figur 2. Årlige flukse af kvælstof i gennemdryp (tilførsel) og i udvaskning eller afløb
(fraførsel) før og efter tilførsel eller fjernelse af kvælstof på flere lokaliteter i Europa.
Pilene viser ændringerne efter 1-9 års manipulation. (Efter Wright et al., 1995).

tionen i jordvæsken (se artikel 2 i dette
DST-nummer) (Hansen et al., 1995).
Det forventede tilsvarende fald i koncentrationen af aluminium indtraf først flere
år senere. Stigningen i pH efter reduceret
syretilførsel begyndte først efter 6-8 år,
eller slet ikke. Nogle processer er altså
reversible, mens andre ikke er det - i
hvert fald på forholdsvis kort sigt.
Tilførsel af kalk (dolomitkalk) i doser på
4 tons viste sig kun at have en positiv
effekt på jord forsuringen i de øverste
jordlag. Kalkningen medvirkede samtidig til øget omsætning af humuslaget,
sådan at andre næringsstoffer blev mere
tilgængelige de første år. Dette forbedrede næringsstofbalancen, men øgede
ikke træernes tilvækst.
Kalkningen bevirkede visse steder, at
den øgede mikrobielle omsætning førte
til nitrifikation og dermed jordforsuring
lidt længere nede i jordprofilet (Kreut-

zer, 1995; Ingerslev & Hallbacken,
1997; Ingerslev, 1997).
Forsøg med tilførsel af flere års nedfald
af svovlsyre og salpetersyre indenfor en
kortere periode har vist, at jorden har så
stor en bufferevne, at effekten kun kan
måles i de øverste cm af jorden (Kreutzer, 1995). Effekten af det langsigtede
nedfald af syreregn har således ikke på
kortere sigt kunnet eftervises eksperimentelt. Dette vil kræve længerevarende
forsøg.
I områder med stort nedfald af kvælstof
har en reduceret tilførsel af kvælstof
hurtigt ført til mindskelse i jordvæskekoncentrationen af ammonium og nitrat
(figur 2). I områder hvor kvælstof allerede findes i overskud har øget tilførsel
ført til øgede koncentrationer af ammonium og nitrat i de Øvre jordhorisonter,
men kun øget nitrat i de dybere liggende
horisonter. I begge tilfælde sker der alt-
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så nitratudvaskning fra økosystemerne.
I områder med middelstort nedfald af
kvælstof - som f.eks. i Danmark og Storbritannien - betød en øget tilførsel af
kvælstof til skove som i forvejen udvaskede nitrat, at alt det tilfølte kvælstof
straks blev udvasket igen. Skove, som i
forvejen ikke udvaskede kvælstof - som
Klosterheden - kunne tilbageholde alt
det tilførte kvælstof.
Evnen til at tilbageholde kvælstof hænger sammen med den form, som kvælstoffet blev tilført på. Ammonium blev
således mere effektivt bundet i skovøkosystemet end nitrat.
I områder med lav kvælstoftilførsel,
som f.eks. det nordlige Skandinavien,
hvor også udvaskningen af kvælstof fra
skove er meget lav, blev udvaskningen
af kvælstof ikke øget, selvom tilførslen
blev øget til det dobbelte af den nuværende atmosfæriske tilførsel.
Skovdyrkningsmæssigt har Klosterhede
projekterne belyst, hvor stor en betydning tørke kan have for træernes tilvækst
og de jordbundskemiske forhold (Beier
et al., 1995a). Tørkeforsøget viste desuden, at man ikke kunne bekræfte teorien om at en tørkeperiode vil udløse en
forsuringspuls på grund af nitrifikation i
jorden med efterfølgende fald i pH og
stigning i koncentrationen af aluminium.
På baggrund af Klosterhede projekterne
og andre parallelle tørkeforsøg i Europa
kan det konstateres, at tørkeinduceret
nitrifikation ikke har større betydning
for jordforsuringen. Tørke kan dog have
betydning for opkoncentrering af stoffer
i jord væsken, eventuelt til toksiske
niveauer for trærødder, som det er fundet for f.eks. aluminium og klor.
Det er ved Klosterhede projekterne blevet bekræftet, at en moderat tilførsel af
kalk og vitalitetsgødning med især fos-
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for- og kaliumrige gødningstyper, vil
forbedre ionbalancen i økosystemet og i
træernes næringsstatus i nålene . Det
sker også selvom tilførslen ikke umiddelbart sker i mængder, der frembringer
en mertilvækst.

5.5 Hvad er resultaterne fra
Klosterhede blevet brugt til?
Matematiske modeller anvendes nu
mere og mere til forudsigelse af ændrede luftforurenings- og stressforhold i
økosystemforskningen. Modellerne har
den fordel, at de på kort tid og med små
omkostninger kan simulere mulige effekter af stigende eller faldende tilførsel
af næringsstoffer eller forurening til
skovøkosystemet. Herved kan man slippe for at vente på resultater af langsigtede forsøg.
På Klosterheden har modellerne
MAGIe og SOILN været anvendt til
forudsigelse af stofkoncentrationer i jorden under forskellige luftforureningsscenarier (se artikel 4 i dette OST -nummer) (Beier et al., 1995b).
Det er vigtigt, at modellerne afspejler de
virkelige forhold bedst muligt, og at input
data til modellerne er så gode som
muligt. 0kosystemmanipulationer, heriblandt Klosterhede projekterne, har været
et vigtigt redskab til at fremskaffe data til
at indgå i afprøvningen af modellerne.
Data og modeller vil efterfølgende danne baggrund for lovgivningsmæssige tiltag med hensyn til begrænsning af luftforurening. Politikerne har indset fordelen ved gode videnskabelige og tekniske
data som baggrund for formuleringen af
miljøpolitikken, hvis lovgivningen på
længere sigt skal understøtte en bæredygtig udvikling.
Et vigtigt redskab i den forbindelse er

udviklingen af tålegrænsebegrebet (artikel 2 i dette OST-nummer). Begrebet
blev udviklet i slutningen af firserne i
Sverige (Nilsson, 1986; Nilsson &
Grennfelt, 1988).
I de forsøg med fjernelse eller tilførsel
af svovl- og kvælstofforbindelser til
skovøkosystemer, som er udført i Klosterhede projekterne og tilsvarende
internationale forsøg, er der skabt databaser, som har spillet en afgørende rolle
for fastsættelsen af tålegrænserne. Disse
har sidenhen dannet baggrund for den
internationale lovgivning om svovlemission - den såkaldte svovlprotokol
under FN (UNÆCE, 1994) - og den
kommende "NOx-protokol", som vedtages internationalt af FN til reduktion af
emissionen af de luftforurenende kvælstofforbindelser. Kun få andre miljømæssige lovtiltag kan siges at hvile så
tungt på en naturvidenskabelig og ikke
kun en politisk baggrund.
For svovldeposition og den dertil hørende jordforsuring kan man altså nu forholdsvis enkelt og hurtigt beregne tålegrænser for de forskellige geografiske
områder og økosystemer. Men for
kvælstofdepositionen er man endnu ikke
kommet frem til endegyldige tålegrænser. Kvæl stof indgår i en lang række processer i skovøkosystemet (artikel
3 i dette OST-nummer), og kvælstofs
kredsløb er betydeligt mere kompliceret
end svovls. Derlor skal der nødvendigvis indgå flere typer af processer og
effekter i de opstillede modeller.
Modeller kan være et meget nyttigt
værktøj til at forudsige, hvad der vil ske
i fremtiden, og til at forstå skovøkosystemets funktioner bedre. Dette gælder
ikke kun som værktøj for politikere og
forskere, men kan meget vel i fremtiden
tænkes anvendt også af skovbrugets

praktikere. Med den stigende udbredelse
af computere kan man forestille sig, at
praktikerne om få år vil have modeller
liggende på deres PC, hvor de kan teste
effekten af forskellige driftsmæssige
dispositioner vedrørende træartsvalg ,
hugst, gødskning og flisning m.m.

5.6 Hovedkonklusioner
Sammenfattende har de mange forskningsresultater fra Klosterhede projekterne dannet baggrund for følgende
generelle hovedkonklusioner:
- Balancen mellem de enkelte makroog mikronæringsstoffers kredsløb i
skovøkosystemet er meget følsom
og forstyrres let ved indvirkning af
luftforurening eller skovdyrkningstiltag.
- Reduktion af atmosfærisk tilførsel af
svovl fører til en hurtig reduktion
i jordens indhold af svovl, mens
andre jordbundskemiske processer
og mindskelse af surhedsgraden tager
længere tid og måske endog er irreversible.
- Reduktion af atmosfærisk tilførsel af
svovl og kvæl stof fører til bedre ionbalance i økosystemet, men ikke nødvendigvis til øget tilvækst.
- Vandtilgængelighed/tørke er en vigtig faktor for træernes vækst.
- En moderat tilførsel af kalk og vitalitetsgødskning med især fosfor- og
kaliumrige gødningstyper vil forbedre ionbalancen og træernes næringsstofbalance på næringsfattige lokaliteter i Midt- og Vestjylland.
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