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främja jordbruk och skogsbruk samt därtill 

knuten verksamhet. 
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Skogsmarksvittringen i fokus för framtida god 
vattenkvalitet och skogsproduktion 
 
 
Tid Tisdag 13 november, kl 09.30–16.00 (registrering och kaffe från kl 09.00) 
Plats Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Drottninggatan 95 B, Stockholm 
Anmälan Senast den 6 november via denna länk eller via vår hemsida www.ksla.se  

(avbokning måste ske senast den 8 nov, annars faktureras SEK 500 för våra kostnader) 
Avgift Ingen avgift 
Frågor Innehåll: Birgitta Naumburg, birgitta.naumburg@ksla.se, tel 08-54 54 77 07, 0706-61 14 71 

Anmälan: Gun Askerö, gun.askero@ksla.se, tel 08-54 54 77 12, 0701-603 309 
Webb Ingen webbsändning  
Arrangör Det tvärvetenskapliga forskningsprogrammet Future Forests i samarbete med KSLA 

 
 
Baskatjoner (kalcium, magnesium och kalium) är nödvändiga näringsämnen för växter och spelar dessutom 
en viktig roll genom att begränsa försurning. För att bedriva ett långsiktigt hållbart skogsbruk bör 
omfattningen av baskatjoner som förs ut ur skogen genom skörd inte överskrida tillförseln.  
 
Mineralvittring är naturens enda sätt att tillföra nya baskatjoner. Askåterföring och gödsling kan delvis 
komplettera mineralvittringen, men det råder stora osäkerheter kring mineralvittringens hastighet. Det är 
också osäkert i vilken utsträckning askåterföring till fastmark bidrar till att buffra markförsurning och 
därmed motverka ytvattenförsurning. Dessutom är askans näringssammansättning sällan sådan att den ökar 
trädens tillväxt.  
 
Under detta seminarium presenteras och diskuteras de senaste rönen kring vittring och behovet av 
askåterföring. Det är vår förhoppning att erfarenhetsutbytet under detta seminarium ska hjälpa oss att 
identifiera de viktigaste forskningsfrågorna för framtiden 
 
 
 
 
 
Välkommen! 

 
 
Carl-Anders Helander 
Akademiens sekreterare och VD, KSLA 

 

 
Annika Nordin 
Future Forests programchef,  professor, SLU 
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Program 
 

Skogsmarksvittringen i fokus för framtida god 
vattenkvalitet och skogsproduktion 
 
Tisdag 13 nov 2012 
 
Moderator Gustaf Egnell, skog. doktor, SLU  
09.00 Samling och registrering 
09.30 Välkommen och introduktion 

Carl-Anders Helander, akademiens sekreterare och VD 
09.40 Varför intresserar sig Future Forests för vittring och näringsomsättning?  

Hjalmar Laudon, professor, SLU 
09.50 Vetenskap, osäkerhet och policy: utmaningar för hållbart skogsbruk 

Martyn Futter, fil doktor, SLU 
10.00 Försurningseffekten av biomassauttag jämfört med nedfall av försurande ämnen 

Johan Iwald, doktorand, SLU 

10.20 Trender av försurningsparametrar i sjöar och vattendrag. 
Jens Fölster, fil doktor SLU 

10.40 Regional försurningskänslighet hos ytvatten 
Anneli Ågren, fil doktor, SLU 

11.00 Diskussion av forskningsbehov 
 

11.30 Lunch 
13.00 Långsiktiga effekter av förändrad markanvändning på försurning av sjöar och 

vattendrag. 
Jonatan Klaminder, fil doktor, Umeå universitet 

13.20 Ett finskt perspektiv på näringsbalans och intensivt skogsbruk 
Martin Forsius, professor, Statens Miljöförvaltning, (SYKE) 

13.40 Varför har skogsbruket i norra och södra Sverige olika inställning till askåterföring? 
Gustaf Egnell, skog.doktor, SLU 

14.00 QWARTS – Ett projekt om vittring.  
Kevin Bishop, professor, Uppsala universitet  

14.20 Kaffe 

14.50 Perspektiv från inbjudna myndigheter och andra intressenter 
15.50 Sammanfattning av dagens diskussioner 

Stefan Löfgren, docent SLU 
16.00 Avslutning 

 


