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Förord 
Skogen har en betydelsefull roll som en förnybar resurs i ett kretsloppsanpassat 
samhälle med låg klimatpåverkan. Bränslen från den svenska skogen är förnybara 
och bidrar över en livscykel minimalt till växthuseffekten. De minskar också be-
roendet av energitillförsel från utlandet. 

Nedanstående rekommendationer anger hur Skogsstyrelsen anser att uttag av av-
verkningsrester (framförallt grenar och toppar) och askåterföring bör ske för att 
inte oönskade effekter ska uppstå på biologisk mångfald eller på innehållet av 
näring, syror eller skadliga ämnen i mark och avrinnande vatten.  

Skogsstyrelsen ser positivt på användning av skogsbränslen under förutsättning att 
följande rekommendationer följs.  

Dessa rekommendationer ersätter meddelandet Rekommendationer vid uttag av 
skogsbränsle och kompensationsgödsling (Skogsstyrelsen Meddelande 2/2001). 
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1 Bakgrund 

1.1 Syfte 
Ett ökat nyttjande av avverkningsrester från skogsbruket för energiproduktion kan 
ersätta fossila bränslen och därmed bidra till att minska människans påverkan på 
klimatet. Det är dock viktigt att uttaget inte leder till en försämrad miljö i andra 
avseenden. Ett intensivt uttag av biomassa från skogen beräknas i många fall med-
föra försurning av mark och avrinnande vatten. Utan motåtgärder kan uttag av 
biobränsle från skogen anses olämpligt i delar av Sverige1. Skogsstyrelsen re-
kommenderar askåterföring för att motverka denna effekt. I den skogspolitiska 
propositionen från mars 20082 uttrycks att återföring av aska till skogsmark bör 
öka och att uttag av grenar och toppar bör kunna öka på för detta lämpliga stånd-
orter. Med avverkningsresterna försvinner också material som kan tjäna som sub-
strat och yngelmaterial för olika organismer. Precis som vid andra skogsbruksåt-
gärder kan även skador på natur- och kulturhänsyn uppstå när avverkningsrester 
tas ut eller aska återförs. 
  
Negativa miljöeffekter måste således motverkas eller begränsas för att uttag av 
avverkningsrester ska kunna anses vara förenligt med ett uthålligt skogsbruk. Syf-
tet med föreliggande rekommendationer är att ange under vilka förutsättningar 
uttag av avverkningsrester och återföring av aska kan ske utan att möjligheterna 
att uppnå andra miljökvalitets- och produktionsmål påverkas nämnvärt.  

Aska kan även användas som ett gödselmedel i syfte att öka tillväxten på torv-
marker eller kväverika marker. I vissa fall kan då högre askdoser vara till fördel 
än vad som krävs i kompensationssyfte. Föreliggande rekommendationer är inte 
applicerbara på användning av aska i sådana högre doser.  

1.2 Några bakgrundsdokument 
Miljöbalken och skogsvårdslagen har utgjort viktiga bakgrundsdokument när 
Skogsstyrelsen utarbetat rekommendationerna för uttag av avverkningsrester och 
askåterföring (se stycke 2.5). Vidare baseras rekommendationerna på forsknings-
resultat som bland annat sammanfattas i de miljökonsekvensbeskrivningar som 
gjorts för uttag av avverkningsrester, asktillförsel och övrig näringskompensation3 
samt kalkning och vitalisering4. Även forskningsresultat av senare datum (se 
stycke 1.3) och de erfarenheter som vunnits vid praktisk spridning har utgjort en 
viktig grund. Många av de svenska miljökvalitetsmålen har också i varierande 
grad varit styrande. Dessa miljökvalitetsmål är: ”Begränsad klimatpåverkan”, 

 
1 European Environmental Agency 2006 How much bioenergy can Europe produce 
without harming the environment? Report No 7/2006. EEA, Köpenhamn. 
2 Regeringen 2008 En skogspolitik i takt med tiden. Regeringens proposition 2007/08:108. 
3 Egnell G., Nohrstedt H. O., Weslien J., Westling O. och Örlander G. 1998 Miljökonsekvensbe-
skrivning (MKB) av skogsbränsleuttag, asktillförsel och övrig näringskompensation. Rapport 
1998:1. Skogsstyrelsen, Jönköping. 
4 Johansson M. B., Nilsson T. och Olsson M. 1999 Miljökonsekvensbeskrivning av Skogsstyrel-
sens förslag till åtgärdsprogram för kalkning och vitalisering. Rapport 1999:1. Skogsstyrelsen, 
Jönköping. 
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”Levande sjöar och vattendrag”, ”Grundvatten av god kvalitet”, ”Bara naturlig 
försurning”, ”Ingen övergödning”, ”Levande skogar”, ”Ett rikt växt- och djur-
liv”, ”Giftfri miljö”, ”God bebyggd miljö” och ”Säker strålmiljö”.  

I föreskrifter och allmänna råd till skogsvårdslagens 30 § finns avsnitt som direkt 
berör uttag av avverkningsrester och kompensationsåtgärder. Av föreskrifterna 
framgår bland annat att: 

”Skador till följd av skogsbruksåtgärder skall undvikas eller begränsas på mark 
och i vatten. 
       Vid avverkning skall näringsläckage till sjöar och vattendrag begränsas. När 
skogsgödsling, skogsmarkskalkning, vitaliseringsgödsling, eller spridning av be-
kämpningsmedel utförs, skall det ske så att skador på miljön undviks eller begrän-
sas. När träddelar utöver stamvirket tas ut ur skogen skall, när så erfordras, åt-
gärder vidtas före, i samband med, eller efter uttaget så att skador inte uppstår på 
skogsmarkens långsiktiga näringsbalans.” 

I de allmänna råden anges bland annat att: 

”I barrskog kan skador på näringsbalansen vid uttag av träddelar utöver stam-
virke begränsas om merparten av barren lämnas kvar, så jämnt spridda som möj-
ligt över det avverkade området. Ovan nämnda skador kan även undvikas eller 
begränsas genom tillförsel av mineralnäring (t.ex. aska). Utan tillförsel av mine-
ralnäring bör uttag inte ske mer än en gång under ett bestånds omloppstid. Vidare 
bör uttag inte ske på starkt försurade marker utan tillförsel av mineralnäring. På 
marker med hög kvävebelastning kan uttaget även omfatta barren, under förut-
sättning att tillförsel av mineralnäring sker. Utan tillförsel av mineralnäring bör 
uttag inte ske på torvmarker. 
       Vid användande av aska vid vitaliseringsgödsling och kompensationsgödsling 
bör, för att undvika eller begränsa skador på miljön, askans mängd, form och 
sammansättning samt tidpunkt för åtgärder väljas så att kväveutlakning och för-
luster av tillförd näring begränsas. Exempelvis bör askan ha sitt ursprung i bio-
bränsle samt vara stabiliserad och långsamlöslig. Dessutom bör den totala tillför-
seln av skadliga ämnen (t.ex. tungmetaller) under ett bestånds omloppstid inte 
överstiga den bortförsel av sådana ämnen som sker genom det totala biomassaut-
taget. Vid kompensationsgödsling bör sammantaget under ett bestånds omloppstid 
inte mer än 3 ton aska TS (torrsubstans) tillföras per hektar.”  

Rekommendationerna i detta meddelande är till stora delar en uttolkning av vad 
ovanstående föreskrifter och allmänna råd bör betyda i praktiken.  

1.3 Påverkan av uttag av avverkningsrester 

1.3.1 Biologisk mångfald 

En tillräcklig tillgång på död ved är viktig för att bevara den biologiska mångfal-
den av vedlevande arter i skogen5. Speciellt viktig är tillgången på grov död ved i 
olika nedbrytningstadier. Det finns dock även många insektsarter som är beroende 
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av klenved5. Dessutom påverkas markmiljön när avverkningsrester tas ut från 
skogen vilket missgynnar vissa marklevande arter6 7. För att värna om den biolo-
giska mångfalden i skogen är det därför lämpligt att som försiktighetsåtgärd läm-
na kvar en del av avverkningsresterna, oavsett trädslag8 (se rekommendationer 
stycke 2.1). Särskild hänsyn bör tas vid uttag av avverkningsrester från lövskog. 
Asp och ädellöv är speciellt viktiga för vedlevande arter, bland annat på grund av 
att många insekter lägger sina ägg i rishögar av dessa trädslag9 10.  

1.3.2 Försurning och näringsutarmning  

När träd växer tas näringsämnen upp från marken via trädens rötter. För att trädet 
ska kunna behålla sin jonbalans avger det en försurande vätejon för varje positivt 
laddat näringsämne och en basisk hydroxidjon för varje negativt laddat ämne som 
tas upp av trädet. Upptaget av positivt laddade näringsämnen är normalt större än 
upptaget av negativt laddade vilket medför att marken långsamt försuras. I en 
orörd skog blir nettoförsurningen liten eftersom näringsämnena frigörs igen när 
trädet sedan dör och bryts ned. I nedbrytningsprocessen förbrukas också ungefär 
samma mängd försurande vätejoner som trädet bidrog med under sin livstid. Som 
en följd av att detta kretslopp bryts påverkar avverkning och uttag av biomassa 
balansen. Ju mer biomassa som förs bort från skogen, desto större är risken att 
vittring och deposition inte räcker för att kompensera för förlusten av näringsäm-
nen och kalkverkan. Risken för markförsurning och utarmning av näringsämnen 
är större när även avverkningsrester tas ut jämfört med konventionellt stamvedsut-
tag. Detta eftersom en stor del av trädens näring återfinns i grenar och toppar.  

Vid ett uttag av avverkningsrester som är stort i förhållande till ståndortens kom-
pensationsförmåga försuras först markytan så att basmättnadsgraden och pH 
minskar. I fältförsök har basmättnaden minskat med 10-20 %11 och pH med 0-0,4 
pH-enheter12. Försurningen sprids sedan nedåt i markhorisonten och medför att 
det avrinnande vattnet blir försurat. Ämnesbudgetar, där inflödet av näringsämnen 
(speciellt baskatjoner och fosfor) till skogsmarken via deposition och vittring jäm-
förts med utflödet via utlakning och biomassauttag, visar att kompensation ofta 
behövs för att nettoförluster inte ska uppstå när avverkningsrester tas från sko-

                                                 
5 Dahlberg A. och Stokland J.N. 2004 Vedlevande arters krav på substrat - sammanställning och 
analys av 3.600 arter. Rapport 2004:7. Skogsstyrelsen, Jönköping. 
6 Gunnarsson B. och Nittérus K. 2004 Uttag av grot på hyggen och biologisk mångfald hos några 
leddjursgrupper. Rapport TB-04/13. Statens energimyndighet, Eskilstuna. 
7 Åström M. och Nilsson C. 2005 Effekter av grotuttag på växters mångfald. Rapport TB-05/10. 
Statens energimyndighet, Eskilstuna. 
8 Egnell m.fl. 1998 Se fotnot 3.  
9 Jonsell M., Hansson J. och Wedmo L. 2005 Diversity of saproxylic beetles in logging residues – 
preference for tree species and dimensions. Rapport TB-05/14. Statens energimyndighet, Eskilstu-
na. 
10 Egnell G., Bergh J., Dahlberg A., Rytter L. och Westling O. 2006 Miljöeffekter av skogsbräns-
leuttag och askåterföring i Sverige – En syntes av Energimyndighetens forskningsprogram 1997 
till 2004. Rapport 2006:44. Statens energimyndighet, Eskilstuna. 
11 Olsson B. A., Bengtsson J. och Lundkvist H. 1996 Effects of different forest harvest intensities 
on the pools of exchangable cations in coniferous forest soils. Forest Ecology and Management 
84: 135-147.  
12 Egnell m.fl. 1998 Se fotnot 3.  
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gen13. Kompensationen är speciellt viktigt vid uttag av avverkningsrester från 
granskog14.  

Om kompensation inte sker för uttaget av basverkande ämnen kan uttaget av av-
verkningsrester försämra markens försurningsstatus, vilket i sin tur kan påverka 
kvaliteten på avrinnande vatten negativt. Även små förändringar i pH kan orsaka 
påtagliga negativa effekter på biodiversiteten i vattendragen. Fosfortillgången 
påverkar den kvävefixerande förmågan hos skogsmark och kan ha betydelse för 
förmågan att motverka kväveutlakning under perioder med god kvävetillgång. 

Den ökade bortförseln av näringsämnen vid uttag av avverkningsrester kan orsaka 
en minskad skogstillväxt, sannolikt framför allt för att tillgången på kväve mins-
kar15 16. Vid uttag i samband med föryngringsavverkning uppvägs dessa tillväxt-
minskningar normalt genom att uttaget av avverkningsrester underlättar markbe-
redning och att hyggesvilans längd ibland kan förkortas17. I delar av Sverige med-
för dock ett uttag av avverkningsrester att mer kväve förts bort än vad som tillförs 
via deposition och kvävefixering18. I sådana fall kan det vara aktuellt att även 
kompensera med kväve någon gång under omloppstiden. Detta för att undvika att 
ståndorten utarmas på kväve vilket skulle kunna skada såväl trädtillväxt som flora 
och fauna på sikt.  

Återföring av aska, som innehåller alla näringsämnen utom kväve, har också visat 
sig kunna påverka trädtillväxten då askan spridits i växande skog19 20 21. På bör-
digare marker kan askan ge en tillväxtökning22 23, medan tendenser till både ök
ningar och minskningar i tillväxt har rapporterats från mindre bördiga marker

-

                                                

24 25. 
En möjlig förklaring till en ökad tillväxt är att askan ökar kvävemineraliseringen i 
marken. Andra möjliga förklaringar är att fosfor eller något annat ämne från askan 
orsakar en tillväxtökning på kväverika marker eller att askans kalkverkan har en 
positiv effekt på fosfortillgängligheten i marken. På kvävefattiga marker kan as-
kan istället bidra till att bakterier gynnas och binder upp kväve i sin biomassa på 

 
13 Akselsson C. 2005 Regional nutrient budgets in forest soils in a policy perspective. Doctoral 
thesis. Department of Chemical Engineering, Lund University, Lund. 
14 Akselsson C. 2005 Se fotnot 13. 
15 Egnell G. och Valinger E. 2003 Survival, growth, and growth allocation of planted Scots pine 
trees after different levels of biomass removal in clear-felling. Forest Ecology and Manage-
ment 177: 65-74.  
16 Egnell G. och Leijon B. 1999 Survival and growth of planted seedlings of Pinus sylvestris and 
Picea abies after different levels of biomass removal in clear-felling. Scandinavian Journal of Fo-
rest Research 14: 303-311. 
17 Egnell m.fl. 2006 Se fotnot 10.  
18 Zetterberg T., Hellsten S., Belyazid S., Karlsson P.E. och Akselsson C. 2006 Regionala förut-
sättningar och miljörisker till följd av skogsmarksgödsling vid olika scenarier för skogsskötsel och 
kvävedeposition. Rapport B1691. IVL Svenska Miljöinstitutet, Göteborg.  
19 Jacobson S. 2003 Addition of stabilized wood ashes to Swedish coniferous stands on mineral 
soils – Effects on stem growth and needle nutrioent concentrations. Silva Fennica 37: 437-450. 
20 Saarsalmi A., Mälkönen E. och Kukkola M. 2004 Effect of wood ash fertilization on soil chemi-
cal properties and stand nutrient status and growth of some coniferous stands in Finland. Scandi-
navian Journal of Forest Research 19: 217-233.  
21 Thelin G. 2006 Askåterföring till gran- och bokbestånd - effekter på näring, tillväxt, kvävedy-
namik och kolbalans. Rapport 965. Värmeforsk, Stockholm.  
22 Jacobson 2003 Se fotnot 19.  
23 Thelin 2006 Se fotnot 21.  
24 Jacobson 2003 Se fotnot 19. 
25 Saarsalmi m.fl. 2004 Se fotnot 20.  
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ett sätt som temporärt minskar tillgängligheten för träden. Det räcker dock med en 
lägre kvävegiva för att kompensera för dessa tillväxtreduktioner26. Möjligheten 
finns också att i områden med lågt kväveinnehåll i marken sprida askan på nya 
hyggen, vilket torde leda till att eventuella tillväxtnedsättningar blir försumbara.  

Om bortförseln långvarigt överstiger tillförseln av näringsämnen minskar utbudet 
av dessa i marken. Det kan med tiden påverka markens produktionsförmåga. Det 
är möjligt att träden kan kompensera för en lägre näringstillgång genom ett ökat 
upptag via mykorrhiza27 28. Eftersom de fältstudier som gjorts visar att uttaget av 
avverkningsrester orsakar en försurning (jfr ovan) motverkar denna funktion dock 
inte i tillräcklig utsträckning den försurande effekten på mark och vatten. Dessut-
om kan markens produktionsförmåga försämras för andra skogslevande organis-
mer än träden. Att ha en uthållig budget för de näringsämnen som träd och andra 
växter behöver kan ses som en långsiktig försäkring om tillgång även i framtiden. 
På många lite äldre jordar söderöver är fosfor det mest tillväxtbegränsande ämnet. 
Kända tillgångar på brytvärda fosforfyndigheter är också begränsade i världen, 
vilket innebär att fosforgödselmedel bör bli allt dyrare med tiden. 

Skogsstyrelsens bedömning är att uttag av avverkningsrester som motsvarar mer 
än ett halvt ton aska per hektar och omloppstid riskerar att orsaka en alltför stor 
försurande effekt och näringsutarmning för att kunna definieras som uthållig 
markanvändning och att uttaget därför behöver kompenseras (se rekommendatio-
ner stycke 2.2). Kompensationen kan ske såväl före som efter ett uttag. Spridning 
av aska blir billigare när flera närliggande bestånd behandlas samtidigt, men en 
sådan rationell spridning kan medföra att det kan dröja tills kompensationen sker. 
Skogsstyrelsens bedömning är dock att uttag av avverkningsrester och askåterfö-
ring vanligtvis grovt bör balansera varandra i varje medelstort avrinningsområde 
(300-2000 hektar) under en 20-årsperiod, för att vattenkvaliteten inte ska försäm-
ras i de aktuella skogsbäckarna. Skogsägare med medelstora till stora innehav kan 
också tänka att en sådan balans ska gälla den egna fastigheten.  

1.4 Historik 
Sedan år 1985 har det funnits regelverk om uttag av avverkningsrester. Då utfär-
dade Skogsstyrelsen för första gången allmänna råd om begränsningar vid uttag 
av träddelar utöver stamvirke. 1998 tillkom en föreskrift om anmälan av uttag av 
avverkningsrester samt ett tillägg som bland annat specificerade att skador på 
mark och vatten på grund av träddelsuttag ska undvikas eller begränsas. Med 
bland annat detta som grund utformades Skogsstyrelsens nuvarande rekommenda-
tioner. År 2001 kompletterades de med askdoser, kvalitetskrav och kvalitetskon-
troll av askprodukter som används vid kompensation för bortförsel av näring. Se-
dan 2001 har ytterligare kunskap tillkommit som gör att Skogsstyrelsen funnit det 
lämpligt att uppdatera rekommendationerna. Detta gäller främst hur askans härd-
ning bör testas men även halter för närings- och tungmetallsinnehåll i askan har 

                                                 
26 Jacobson S., Kukkola M., Mälkönen E. och Tveite B. 2000 Forest and Management 129:41-51.  
27 Rosling A. och Finley R. 2004 Mykorrhizasvampar kan vittra mineraljord. Fakta Skog nr 15. 
SLU, Uppsala.  
28 Smith S. och Read D. 1997 Mycorrhizal Symbiosis. Academic Press. 
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reviderats utifrån ökad kunskap om vad som finns i träddelar. Vidare har resultat 
från Energimyndighetens forskningsprogram inkluderats29.  

1.5 Definitioner 
Aska: Med aska avses i detta meddelande främst aska från biobränslen. Att återfö-
ra aska från biobränslen är positivt ur ett kretsloppsperspektiv. Skogsstyrelsens 
rekommendationer är anpassade så att en spridbar aska endast innehåller den 
mängd tungmetaller som finns i träden från början och som skulle ha hamnat i 
marken om dessa hade fått ligga kvar i skogen. Aska från andra bränslen utgör 
inget hinder under förutsättning att askans kvalitet är hög, dvs. den uppfyller de 
kvalitetskrav som anges i föreliggande rekommendationer och den inte innehåller 
andra skadliga ämnen som inte finns i rena biobränsleaskor.  

Askåterföring: Eftersom Skogsstyrelsen anser att det i första hand är aska som ska 
nyttjas för att kompensera för uttag av baskatjoner används generellt termen ask-
återföring i detta meddelande. Även andra produkter som innehåller kalkverkan 
och näringsämnen kan dock nyttjas. Ask- och mineralprodukter kan också kombi-
neras.  

Avverkningsrester: Med avverkningsrester avses i detta meddelande grenar och 
toppar.  

Baskatjoner: De positivt laddade metalljonerna i marken kallas baskatjoner. Dessa 
är kalium (K+), magnesium (Mg2+), kalcium (Ca2+) och natrium (Na+). Alla bas-
katjoner utom natrium är näringsämnen. I marken finns också positivt laddade 
sura joner som vätejoner (H+) och aluminium i olika former.  

Basmättnadsgrad: Baskatjonernas andel av de negativt laddade utbyteskomplexen 
i marken. 

Kalkverkan: Trädens näringsupptag leder till en anrikning av sura ämnen i marken 
och en anrikning av basiska ämnen i trädet. Efter förbränning återfinns baserna i 
form av anjoner i askan och återförs således till marken om askan återförs till sko-
gen. Askans kalkverkan kan uttryckas som ekvivalentsumman av ingående bas-
katjoner. 

 

                                                 
29 Egnell m.fl. 2006 Se fotnot 10.  
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2 Rekommendationer 

2.1 Bevara den biologiska mångfalden 

Skogsstyrelsen anser: 

Vid uttag av avverkningsrester är det viktigt att träd, buskar och död ved som tidi-
gare sparats av hänsyn till natur- och kulturmiljö lämnas kvar och inte skadas. 

Skog med höga naturvärden, exempelvis vissa sumpskogar och nyckelbiotoper, 
bör undantas från uttag av avverkningsrester om naturvärdena därigenom kan 
skadas.  

Uttag av avverkningsrester bör enbart omfatta de vanligaste trädslagen i landska-
pet. 

Minst en femtedel av avverkningsresterna bör lämnas kvar på hygget, gärna i sol-
exponerade lägen. Det är särskilt viktigt att lämna toppar, grova grenar och död 
ved från lövträd samt talltoppar.  

Undvik uttag av avverkningsrester och askåterföring i känsliga biotoper och under 
perioder då djurlivet kan ta skada.  

 

Uttag av avverkningsrester innebär ett intensivare nyttjande av skog och skogs-
mark. Det är därför särskilt viktigt att inte skada träd och buskar, såväl stående 
som liggande, som lämnats vid tidigare skogsbruksåtgärder av hänsyn till natur- 
eller kulturmiljö. Speciellt viktigt är detta vid uttag av avverkningsrester i hag-
marker, i skogsbryn mot åker och äng, från bränd skog samt från lövbårder längs 
sjöar och vattendrag. Skyddszoner med träd och buskar, där inga regelrätta uttag 
av avverkningsrester sker, bör lämnas mot skogliga impediment och öppen jord-
bruksmark samt utmed sjöar och vattendrag. Inom skyddszoner mot sjöar och 
vattendrag bör avverkningsrester inte heller lagras.  

Uttag av avverkningsrester bör inte ske i skogar med höga naturvärden, exempel-
vis nyckelbiotoper, om naturvärdena kan ta skada. Sumpskogar hyser ofta höga 
naturvärden. Eftersom markbärigheten många gånger är dålig i sumpskog orsakar 
körning dessutom lätt markskador. I samband med körning vid uttag av avverk-
ningsrester är risken för markskador speciellt stor eftersom risets markskyddande 
effekt inte utnyttjas till lika stor grad som vid uttag av enbart stamved. Även av 
dessa skäl är det många gånger olämpligt att skörda avverkningsrester i sump-
skog. Av samma skäl bör uttag av avverkningsrester generellt undvikas på fuktig 
mark med dålig bärighet (se stycke 2.4). 

Vid uttag av avverkningsrester i blandskog bör ensidig inriktning mot uttag av 
lövträd undvikas. Asp, sälg, al och ädellöv är extra viktiga att värna om även i 
bestånd, eller landskap, där de förekommer i högre frekvens. Föreskrifter avseen-
de hänsyn till naturvårdens och kulturmiljövårdens intressen (30 § skogsvårdsla-
gen) gäller även vid uttag av avverkningsrester.  
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För att värna om den biologiska mångfalden och de organismer som lever på död 
ved bör 20 % av avverkningsresterna lämnas kvar. Grov död ved (med en diame-
ter över 10 cm) är av speciellt stor betydelse för flora och fauna. Vid uttag av av-
verkningsrester bör därför död och grov ved kvarlämnas. Mest betydelsefull för 
den biologiska mångfalden är ved från tall och lövträd, i synnerhet grövre ved från 
ädla lövträd. Hänsyn bör dock även tas till risken för insektsangrepp (se stycke 
2.4). 

Tidpunkten på året för uttag av avverkningsrester är viktig för den biologiska 
mångfalden. Uttag av avverkningsrester bör undvikas under perioder när djurlivet 
kan ta skada. Under sommaren använder exempelvis vissa sällsynta insekter ved 
från ädla lövträd som yngelmaterial. Uttag av ädellövved bör därför göras snarast 
efter avverkning eller senast den 15 april om avverkning skett under perioden 1 
september till 15 april. Om detta inte är möjligt bör det översta skiktet av de upp-
lagda högarna lyftas av och lämnas kvar.  

Inom områden där förekomst av känslig flora konstaterats, exempelvis nyckelbio-
toper, bör askåterföring inte ske om floran därmed kan påverkas negativt. Sprid-
ningstidpunkten i övriga områden bör väljas så att störningar som riskerar att ge 
negativa effekter på hotade djurarter minimeras. 

Flera studier har visat att vitmossor är speciellt känsliga för askor som inte är till-
räckligt härdade. Behandling av vitmossebevuxen mark bör inte göras så att mos-
sans vitalitet sänks märkbart. Om den använda askan ligger nära gränsen för mi-
nimalt tillåten härdning kan exempelvis dosen sänkas något när vitmossepartier 
behandlas30. Vid askåterföring på dikad skogsmark bör endast väl härdad aska 
användas. 

Sannolikt är uttag av avverkningsrester positivt för rennäringen eftersom kvar-
lämnade avverkningsrester kan hämma tillväxten av marklavar. Om uttag av av-
verkningsrester görs på snötäckt mark i hänglavsbärande skog bör dock avverk-
ningsresterna få ligga kvar till nästa barmarkssäsong. I de mest värdefulla häng-
lavsskogarna bör uttag av avverkningsrester inte ske alls. Vid askåterföring på 
renbetesmark gäller hårdare krav för cesiuminnehållet (se stycke 2.3.3). Om ny 
kunskap framkommer som visar att askåterföring kan medföra negativa effekter 
för renbetet bör hänsyn tas till detta inom renskötselområdet. 

                                                 
30 Se bilaga 1 för information om härdningstest. 
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2.2 Motverka försurning och utarmning av skogsmarken  
Skogsstyrelsen anser: 

Askåterföring bör ske på marker där avverkningsrester tas ut i betydande omfatt-
ning någon gång under omloppstiden. Syftet är i första hand att motverka biomas-
sauttagets försurande effekter. Åtgärden kan vidtas före, i samband med eller efter 
uttaget.  

Uttag av avverkningsrester bör kompenseras med aska om: 
 - det samlade uttaget av andra träddelar än stammen under omlopps- 
                         tiden motsvarar mer än ett halvt ton aska per hektar  
                         och 

- merparten barr inte lämnas kvar någorlunda jämt spridda31.  
 
Undantag kan göras om uttaget genomförts inom ett avrinningsområde där uttag 
av avverkningsrester endast kan överstiga ett halvt ton aska på en liten andel av 
arealen. 
 
Aska bör dock alltid återföras när uttag av avverkningsrester görs vid föryng-
ringsavverkning, även om uttaget motsvarar mindre än ett halvt ton aska per hek-
tar eller barren lämnats kvar väl spridda, om:  

- marken är starkt försurad  
                         eller 

- skogen växer på torvmark. 
 
Från områden med hög kvävebelastning kan barren med fördel tas ut förutsatt att 
aska återförs. I områden med låg kvävebelastning och höga uttag av biomassa kan 
kompensation med både aska och kvävegödselmedel behövas. 
 

Med en balanserad budget för ämnen med kalkverkan och näringsämnen ökar 
möjligheterna att kvaliteten på avrinnande vatten bibehålls och att utbudet av till-
gängliga näringsämnen upprätthålls i marken. Skogsstyrelsen anser därför att ut-
tag av avverkningsrester i betydande omfattning bör kompenseras genom askåter-
föring. Kompensationen kan göras före uttaget av avverkningsrester, i samband 
med uttaget eller efter uttaget. Askan kan spridas i gallringsskog om uttag av av-
verkningsrester kan antas komma att ske i samband med avverkning. 

Skogsstyrelsen bedömer att uttag av avverkningsrester som motsvarar mer än ett 
halvt ton TS (=torrsubstans) ren, ohärdad aska per hektar och omloppstid orsakar 
en alltför stor försurande effekt och näringsutarmning för att kunna definieras som 
uthållig markanvändning. I grandominerade bestånd bör aska således återföras om 
virkesuttaget var 200 m3sk/ha eller mer och grotuttaget var nära ett maximalt ut-
tag, d v s 80 % (se tabell 1).  

Om avverkningsrester endast tas ut vid röjning eller gallring motsvarar uttaget 
ofta mindre än 0,5 ton TS ren, ohärdad aska per hektar. Även vid föryngringsav-
                                                 
31 Med dagens avverkningssystem är det mycket sällan som ett uttag av avverkningsrester kombi-
neras med att barren lämnas väl spridda. 
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verkning av tallskog kan uttag av avverkningsrester oftast göras utan att kompen-
sationskrav uppstår (se tabell 1). Var gränsen går för bestånd med tallinblandning 
och/eller med lägre procentuellt uttag av de befintliga avverkningsresterna kan 
skattas med hjälp av tabell 1.  

Tabell 1. Skattat innehåll av ren, ohärdad32 aska (ton TS aska per hektar) i skördad grot från 
objekt med olika virkesuttag, vid 40 respektive 80 % skörd av den totala mängden grenar 
och toppar33. Uttag i blandbestånd kan beräknas genom att lägga ihop virkesförråd för tall 
och gran.  

 Grot-uttag (%) Virkesuttag (m3sk/ha) 
  50 100 150 200 250 300 350 400 
Tall 40 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 
 80 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 
Gran 40 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,4 0,5 0,5 
 80 0,1 0,3 0,4 0,5 0,7 0,8 0,9 1,0 
 

På marker med speciellt hög vittringshastighet (kalkrik mark) kan även större ut-
tag än motsvarande 0,5 ton TS aska per hektar göras utan påtaglig försurningsver-
kan. Det kan dock finnas skäl att återföra aska för att säkra en uthållig fosforba-
lans även på kalkrik mark.  

Om uttag som ger en försurande effekt endast kommer att kunna göras i en liten 
del av ett avrinningsområde (under ett sekel) kan kvaliteten hos det avrinnande 
vattnet inte försämras påtagligt av den anledningen. I avrinningsområden (300-
500 ha) där mindre än tio procent av den brukade arealen har potential att någon 
gång generera uttag av avverkningsrester som motsvarar mer än 0,5 ton TS aska 
per hektar kan därför uttag göras utan att aska återförs. Detta gäller under förut-
sättning att uttaget inte görs från starkt försurad mark eller torvmark. 

Genom att lämna kvar merparten barr, väl spridda, på avverkade objekt begränsas 
uttaget av näringsämnen avsevärt eftersom barren är näringsrika.  

I sydligaste och sydvästra Sverige har betydande delar av förråden växttillgängli-
ga baskatjoner förlorats genom utlakning till följd av flera decennier med hög 
syradeposition. För att inte förvärra situationen på dessa marker ytterligare bör 
askåterföring ske om avverkningsrester tas ut vid föryngringsavverkning, även om 
barren lämnas kvar väl spridda eller om uttaget motsvarar mindre än 0,5 ton TS 
aska per hektar och omloppstid34.  

I skogliga ekosystem på torvmarker är ofta tillgången på vissa näringsämnen, 
framförallt av fosfor och kalium, begränsad. På sådana marker är en stor del av 
näringen bunden i träden. Därför är det särskilt angeläget att återföra aska, även 

                                                 
32 När askan härdas ökar vikten många tiotals procent, framförallt då oxider omvandlas till karbo-
nater. Dessutom är många askor utspädda med flera tiotals procent oförbränt material eller sand 
från fluidbäddar i pannan.  
33 Uträkningarna baseras på att densiteten för tall och gran är 0,4 ton TS/m3sk, att torrvikten av 
grot (inklusive barr) är 41 % av den för stam på bark för gran och 22 % för tall och att askhalten i 
groten är 2 % för gran och 1,5 % för tall.  
34 Denna rekommendation gäller skogsmark i Skåne, Blekinge, Kronoberg, Halland, Jönköping 
och Västra Götalands län. 
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om barren lämnas kvar, vid uttag av avverkningsrester på torvmarker i samband 
med föryngringsavverkning. Aska kan även tillföras torvmarker som kompensa-
tion för stamvedsuttag. 

Uttag av avverkningsrester medför en betydande bortförsel av kväve. På kväveri-
ka skogsmarker med hög kvävebelastning35 kan uttag av avverkningsrester mot-
verka nitrifikation och kväveutlakning genom att risken för ”komposteffekt” un-
der rishögarna minskar, liksom kvävemängden i systemet. Vidare kan markvege-
tationen etablera sig snabbare och ta upp frigjord näring och därmed minska nitri-
fikationen ytterligare. Med lägre nitrifikation undviks ett syratillskott till marken.  

I regioner med lågt kvävenedfall kan uttag av avverkningsrester leda till att förlus-
ten av kväve överstiger tillskottet under omloppstiden, vilket på sikt kan resultera 
i en tillväxtminskning hos träden eller en negativ påverkan på flora och fauna. 
Uttag av avverkningsrester i dessa områden bör kompenseras med både aska och 
kväve. Komplettering med kväve kan också motverka de tillfälliga tillväxtned-
sättningar som rapporterats efter askåterföring på marker med låg bonitet. Riktlin-
jer avseende kvävetillförsel återfinns i Skogsstyrelsens allmänna råd, SKSFS 
2007:3. 

                                                 
35 Med skogsmark med hög kvävebelastning avses framförallt kustnära lokaler i sydvästra Sverige. 
Även inom andra områden i Götaland och delar av Svealand, där kvävedeposition är hög, kan 
uttag av avverkningsrester som omfattar barren vara positivt ur kväveavlastningssynpunkt.  
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2.3 Använd askan rätt 

Skogsstyrelsen anser: 

Askprodukten bör vara så pass härdad och långsamlöslig att skador på känsliga 
arter undviks. 

En schablon är att 2 ton TS aska per hektar är lämpligt som kompensation för 
ståndortsindex under G23 och 3 ton TS aska per hektar för högre ståndortsindex 
då uttag av avverkningsrester gjorts i samband med föryngringsavverkning. 

För att undvika oönskade effekter bör sammantaget högst 3 ton TS aska återföras 
per hektar och tioårsperiod och högst 6 ton TS aska per hektar under en omlopps-
tid.  

Grundprincipen vid askåterföring bör vara att den totala tillförseln av tungmetaller 
och andra skadliga ämnen under en omloppstid inte är större än vad som förs bort 
genom biomassauttag under omloppstiden. Riktlinjer för innehåll av näringsäm-
nen och tungmetaller framgår av tabell 2.  

Vid askåterföring bör kväveutlakning och förluster av tillförd näring förebyggas.  

En askfri zon om 25 meter bör lämnas mot känsliga områden.  

 

2.3.1 Härdning av aska 

Aska som sprids i skogen ska vara behandlad så att akuta skador på mark och ve-
getation liksom mekaniska skador på träd undviks, jämn spridning medges och 
askan upplöses långsamt. Askan kan härdas genom vattentillsats samt mekanisk 
bearbetning till lämplig partikelstorlek och hårdhet (exempelvis granulering eller 
pelletering). Askan kan också härdas efter vattentillsats genom självhärdning, med 
efterföljande sönderdelning och/eller siktning om behov finns (s.k. krossaska). 
Riktmärket är att askprodukten ska lösas upp under en period av 5 - 25 år i fält. 
Vidare ska den initiala upplösningshastigheten vara så pass långsam att inga akuta 
oönskade effekter uppstår efter spridningen. Dåligt härdade askor kan skada flora 
och fauna samt öka risken för utlakning av näringsämnena i askan.  

För att kraven på askans löslighet ska uppfyllas har Skogsstyrelsen tagit fram en 
metod för att testa huruvida en askprodukt är tillräckligt väl härdad för att de 
känsligaste av våra vanliga mossor, olika vitmossearter (Sphagnum spp), inte ska 
skadas om askan sprids med godtagbar spridningsjämnhet i ett skogsbestånd. Me-
toden återfinns i Bilaga 1. Aska som inte är tillräckligt härdad enligt nämnda me-
tod bör endast spridas på skogsmark om det kan visas att det säkert kan ske utan 
brännskador på vitmossor.  

Risken för bladskador blir mindre om askan är grovkornig. Detta beror både på att 
avståndet mellan partiklarna blir större, och därmed eventuella bladskador mer 
spridda, och att askkornen lättare faller till marken under bladytorna. Härdnings-
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graden hos askprodukter vilkas vikt till minst 95 % består av korn med diametrar 
från 4 mm och uppåt behöver därför inte testas.  

2.3.2 Dosering 

Aska bör återföras för att kompensera för förlusten av kalkverkan samt total bort-
försel av baskatjoner som uttaget av avverkningsrester medför under omloppsti-
den. Kompensation för bortförsel av enskilda näringsämnen, exempelvis fosfor, 
kan leda till oacceptabelt höga askgivor med avseende på miljöeffekter och ask-
tillgång.  

Riskerna för negativa miljöeffekter tilltar med ökande askgiva. Vid givor upp till 
3 ton TS härdad aska per hektar36 bedöms dock negativa miljöeffekter bli mycket 
begränsade. Därför bör högst 3 ton TS per hektar återföras per tioårsperiod. Totalt 
under en omloppstid kan 6 ton TS per hektar återföras. Denna mängd bedöms inte 
kunna medföra några större negativa effekter samtidigt som den kompenserar för 
det totala biomassauttaget även på produktiva granmarker. Även skördesystem där 
större uttag görs och kompensationsbehovet därmed överskrider 6 ton TS aska 
kan komma att bli aktuella vid en ökad efterfrågan på biobränsle, exempelvis om 
stubbar börjar tas ut i samband med avverkning. I de flesta fall beräknas dock en 
tillförsel av 3 ton TS per hektar kunna kompensera för uttaget och då bör asktill-
förseln begränsas till 3 ton TS under en omloppstid. 

Askgivan som krävs för att kompensera för uttaget av avverkningsrester behöver i 
normalfallet inte beräknas exakt. Skogsstyrelsen bedömer att 2 ton TS härdad aska 
per hektar räcker som kompensation för ståndortsindex under G23 och 3 ton TS 
härdad aska per hektar för högre ståndortsindex. Doserna innebär en viss över-
kompensation för uttag av avverkningsrester i samband med föryngringsavverk-
ning och kompenserar därmed även för eventuella uttag i samband med röjning 
och gallring. Kompensationsbehovet kan också beräknas mer noggrant baserat på 
den mängd kalkverkan som tas ut i olika skördeposter. Skogforsk har utvecklat ett 
beräkningsprogram för detta i vilket kompensationsbehovet har beräknats baserat 
på verkliga härdade askor37. Kompensation bör i första hand göras för uttag av 
avverkningsrester men kan även ske för hela eller delar av stamvedsuttaget. Detta 
kan exempelvis vara motiverat på torvmarker eller inom försurade områden i söd-
ra Sverige. 

För att askan ska ge önskad effekt på torvmark är det viktigt att den har ett högt 
fosfor- och kaliuminnehåll. På torvmarker bör därför kompensationsbehovet be-
räknas utifrån bortförsel av fosfor och kalium38. Tillförseln av aska bör på torv-
mark liksom på annan mark inte överstiga 3 ton TS aska per hektar och tioårsperi-
od och 6 ton TS per omloppstid. 

2.3.3 Askans kvalitet 

För att askan ska ge önskad effekt bör den innehålla tillräckliga mängder av de 
önskade näringsämnena. Skogsstyrelsen har angivit minimihalter som bör uppfyl-

                                                 
36 Givorna avser verkliga härdade askor, jfr fotnot 31.    
37 Beräkningsprogrammet heter ”Snurran 1.0” och kan laddas ned från Skogforsks hemsida, 
www.skogforsk.se.  
38 Kan beräknas med hjälp av ”Snurran 1.0” från Skogforsk. 
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las (tabell 2). Om angivna minimihalter underskrids bör möjligheten att tillföra 
sådana näringsämnen till askprodukten övervägas. Om askprodukten är mer ut-
spädd med oförbränt material eller damm, sand, grus39 eller bindemedel än de 20-
30 % som är vanligt (och till vilket hänsyn tagits i beräkningarna ovan samt i 
Skogforsks beräkningsprogram) blir halterna av näringsämnen i askan lägre. Do-
sen kan då justeras uppåt i motsvarande grad och halterna av både näringsämnen 
och tungmetaller ska då beräknas per viktsenhet ren aska.  

Tungmetaller kan störa markbiologiska processer och påverka kvaliteten på yt- 
och grundvatten. Askans innehåll av tungmetall får därför inte vara så stort att 
markbiologiska processer skadas eller att tillskottet av tungmetaller blir större än 
den totala bortförsel som sker genom uttag av biomassa under en omloppstid. I 
och med att de mängder som förs tillbaka till skogsmarken med askan är jämför-
bara med de mängder som skulle ha frigjorts vid nedbrytning av avverkningsres-
terna bedöms risken för negativa effekter som liten. Tillgängliga data på uppmätta 
halter av tungmetaller i olika träddelar visar dock att koncentrationerna varierar 
mellan olika trädindivider och områden i Sverige. Riktvärden för maximi- och 
minimihalter (tabell 2) har i hög grad baserats på medianvärden av uppvisade hal-
ter i träddelar, men för några ämnen har gränsvärdet satts lägre baserat på erfaren-
hetsvärden för biobränsleaskor. En välförbränd aska från rena biobränslen, utan 
inblandning av inert bäddmaterial eller bindemedel, kan därför innehålla halter 
som överskrider de angivna maxhalterna. Huvudprincipen är att alla ämnen ska 
uppfylla riktvärdena men vissa avvikelser kan accepteras om det går att visa att 
askan härstammar från rena biobränslen utan inblandning av kontaminerande äm-
nen. Även om de höga halterna är naturliga, exempelvis orsakade av en arsenikrik 
berggrund, kan dock inskränkningar göras med avseende på var askan får spridas. 

Tabell 2. Rekommenderade minimi- och maximihalter av ämnen i askprodukter avsedda för 
spridning i skogsmark. Rekommendationerna avser torrsubstanshalter i den askprodukt 
som sprids i skogen, dvs. efter eventuell tillsats av växtnäringsämnen och bindemedel. De 
angivna riktlinjerna avser inte andra restprodukter än askor. 

Rekommenderade 
halter 

 
Element 

Lägsta Högsta 
Makronäringsämnen, g/kg TS 
Kalcium 125  
Magnesium 15  
Kalium 30  
Fosfor 7  
Spårämnen, mg/kg TS 
Bor  800 
Koppar  400 
Zink 500 7 000 
Arsenik  30 
Bly  300 
Kadmium  30 
Krom  100 
Kvicksilver  3 
Nickel  70 
Vanadin  70 

                                                 
39 I ett analysprotokoll brukar halt oförbränt anges. Innehåll av damm, sand och grus speglas grovt 
av halterna Si (SiO2) och Al (Al2O3).  
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Statens strålskyddsinstitut har i sin författningssamling utfärdat föreskrifter och 
allmänna råd om hantering av aska som är kontaminerad med cesium-137 (SSI FS 
2005:1)40. I dem har gränsvärden för 137Cs-halten i aska som ska spridas i skogs-
mark satts till 10 kBq/kg TS. Områden där träbränsleaskan kan ha halter som 
överskrider gränsvärdet redovisas (Figur 1). Om aska som uppstått vid förbrän-
ning av avverkningsrester från dessa områden ska spridas på skogsmark bör inne-
hållet av cesium-137 alltid testas. I renbetesområden får inte återföring av aska 
ske till lavmark om 137Cs-halten är högre än 0,5 kBq/kg TS. Med lavmark avses 
mark där lavar täcker mer än 25 % av befintligt bottenskikt eller mark som stadig-
varande utnyttjas för renbete. 

 

Figur 1. Områden där trädbränsleaska kan ha cesiumhalter över 10 kBq/kg (Obs: Gäddede och 
fjällen i Västerbotten ingår inte i dataunderlaget). Region 1: Halten av 137Cs i den totala askan från 
förbränningen av grot-bränslen och sågverksrester (spån och bark) kan överstiga 10 kBq/kg. Regi-
on 2: Halten av 137Cs i flygaskor från trädbränslen kan under vissa förhållanden (finkornig askfrak-
tion, pannkonstruktion, förbränningsförhållanden osv.) överstiga10 kBq/kg. 

Polyaromatiska föreningar, PAH, kan bildas under förbränning och förekommer 
därför normalt i aska. Halterna av PAH i aska som sprids på skogsmark får inte 
vara så höga att de är skadliga för miljön. Kunskap om var denna gräns ligger 
saknas men om ny kunskap framkommer bör hänsyn även tas till denna. 

Riktvärdena för halter av makronäringsämnen och spårämnen enligt tabell 2 avser 
totalhalter. Totalhalten bör bestämmas av ett ackrediterat laboratorium. Totalhal-
ter innefattar såväl lättlösliga som svårlösliga fraktioner. Analysresultatet kan där-
för exempelvis överskatta askproduktens värde som fosforkälla om den innehåller 

                                                 
40 Statens strålskyddsinstitut 2005 Kommentarer och vägledning till föreskrifter och allmänna råd 
om hantering av aska som är kontaminerad med cesium-137. SSI Rapport 2005:07. Statens strål-
skyddsinstitut, Stockholm. 
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mycket sintrat material, åtminstone på kort sikt. På motsvarande sätt representerar 
inte totalanalysen av tungmetaller alltid dess tillgänglighet.  

2.3.4 Spridning 

I väntan på spridning i skog behöver aska ibland lagras. Aska klassificeras som 
avfall och omfattas av den lagstiftning som berör transport och lagring av avfall 
(se stycke 2.5).  Mellanlagring av aska eller färdig askprodukt bör ske så att utlak-
ningen blir så liten som möjligt (av näringsämnena är det främst kalium som kan 
utlakas). Lagringsplatsen bör vara torr och ligga relativt högt i terrängen. Perma-
nenta mellanlager bör ha hårdgjord yta samt tillgång till vatten och våg. 

Själva spridningen bör utföras på sådant sätt att skador på mark och vegetation 
undviks (se stycke 2.4). Askåterföring bör utföras så att askan sprids jämnt (mer 
än dubbel giva får hamna på högst 25 % av den behandlade arealen). Askåterfö-
ring bör, på samma sätt som kvävegödsling, inte ske i eller i anslutning till känsli-
ga områden (tabell 3).  

Tabell 3. Zoner inom vilka askåterföring inte ska ske.  

Aska bör ej spridas över: Askfri zon, minsta bredd 
i meter 

Sjö och vattendrag 25 

Våtmarker med mycket höga eller höga natur- och 
kulturvärden (motsvarande klass 1 och 2 i våtmarks- 
och sumpskogsinventeringen) 

25 

Formellt skyddad mark  25 
Nyckelbiotoper 25 
Tomtmark 25 

Annans mark och väg 10 

 

Trots att syftet med askan är att förbättra det kemiska tillståndet i vattnet kan aska 
som hamnar direkt i vattendrag skada miljön. Detta beror i första hand på att vat-
tenorganismerna kan ta skada av askans initiala salteffekt. Askan innehåller dess-
utom, förutom baskatjoner, ämnen som kan vara skadliga för vattenorganismer 
om de i hög dos hamnar direkt i vattenmiljön. I kantzonerna mot vatten finns ock-
så ofta höga naturvärden. Därför bör en askfri zon lämnas runt alla sjöar samt mot 
vattendrag som är vattenförande året runt. 

En askfri zon bör även lämnas mot våtmarker med höga naturvärden, nyckelbio-
toper och tomtmark. Vid askåterföring i anslutning till formellt skyddad mark, 
dvs. områden som omfattas av bestämmelserna i 7 kapitlet miljöbalken och natur-
vårdsavtal, där askan kan ha en negativ effekt på de skyddsvärda värdena, bör 
också en askfri zon lämnas. 

Askfria zoner bör lämnas mot annans mark och vägar. Om dessa inte har några 
speciella naturvärden räcker det dock med en zonbredd av 10 meter. 

Askåterföring kan ske till färska hyggen om det finns fältvegetation som kan ta 
upp näringen och förhindra utlakning eller att askan är så väl härdad (se Bilaga 1, 
tabell 4) och löses upp så långsamt att den extra utlakningen från hygget blir för-
sumbar.  
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På kväverika marker bör askåterföring ske på sådant sätt att den inte leder till 
ökad kväveutlakning. De studier som genomförts hittills visar att askåterföring 
inte orsakar ett ökat kväveläckage. Om ny kunskap framkommer bör dock hänsyn 
tas med avseende till denna. Med hänvisning till försiktighetsprincipen i miljöbal-
ken 2 kapitlet 3 § kan det i vissa fall vara lämpligt att undvika spridning av aska 
under hyggesfasen på marker med högt kväveinnehåll, till exempel om dessa lig-
ger på en sluttning i direkt anslutning till ett vattendrag. 
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2.4 Begränsa körskador på mark och träd samt förebygg in-
sektsskador 
Skogsstyrelsen anser: 

Teknik, system och tidpunkt för uttag av avverkningsrester och askåterföring bör 
väljas så att körningen inte medför uttransport av sediment och organiskt material 
till vattendrag eller skador på kultur- och fornlämningar, samt att mekaniska ska-
dor på träd begränsas. 

Åtgärder bör vidtas för att förebygga insektsskador. 
 

Då uttag förbereds vid avverkningen undviker man i högre grad att utnyttja riset i 
stickvägar till skydd för marken. Uttag av avverkningsrester och askåterföring 
medför dessutom ökade transporter i skogen. Detta ökar risken för körskador på 
mark, växande träd samt på kvarlämnad naturhänsyn, såväl stående som liggande. 
Markskador kan påverka den biologiska mångfalden i vattendrag och skada kul-
tur- eller fornlämningar. Man bör vara särskilt försiktig vid körning på marker 
med dålig bärighet. Detta kan exempelvis innebära att körning bör undvikas under 
perioder när marken är fuktig eller att broar och markskyddande hjälpmedel bör 
användas. Körskador får inte förekomma inom fornlämningsområden och körning 
inom dessa bör därför undvikas om den inte kan ske utan risk för skador. Fasta 
fornlämningar är skyddade enligt kulturminneslagen. Till varje fast fornlämning 
hör ett fornlämningsområde som även det är skyddat enligt samma lag. För övriga 
kulturlämningar gäller att visa den hänsyn som anges i skogsvårdslagens 30 §. I 
tätortsnära skogar där många människor rör sig är det en fördel om avverknings-
rester kan tas ut. 

Vid markspridning av hårda askprodukter i bestånd kan blästringsskador uppstå 
på träd närmast stickvägen, speciellt under savningsperioden och för unga granbe-
stånd. Det är därför viktigt att såväl askprodukt som spridningsteknik är utformad 
så att sådana skador inte uppstår. 

Föreskrifter till 29 § i skogsvårdslagen beträffande åtgärder för att förebygga in-
sektsskador gäller i tillämpliga delar även då grovt, färskt virke sorterats som 
energived och lämnas i skogen för att torka. Hänsyn bör dock även tas till den 
biologiska mångfalden (se stycke 2.1). 
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2.5 Dokumentation, regler och myndighetskontakter 
Skogsstyrelsen anser: 

Uttag av avverkningsrester och utförd askåterföring bör dokumenteras. 
 

Det kan gå många år mellan uttag av avverkningsrester och askåterföring. Därför 
bör utförda åtgärder dokumenteras. Dokumentation sker lämpligen i skogsbruks-
plan eller motsvarande. Där bör finnas uppgifter om uttaget/uttagna trädslag, tid-
punkt för uttag, huruvida barr togs ut eller lämnades kvar jämnt spridda samt upp-
gifter om eventuell askåterföring (tidpunkt, giva och kemisk sammansättning av 
askan). Arealerna till vilken aska återförts bör också rapporteras till Skogsstyrel-
sen. Skogsstyrelsen avser att föra in uppgifter om askspridda arealer i sitt GIS-
system.  

2.5.1 Skogsvårdslagen 

Uttag av avverkningsrester och askåterföring regleras i föreskrifter och allmänna 
råd till 30 § (naturhänsyn) och 14 § (anmälan om uttag av skogsbränsle). I 29 § 
(skogsskydd) finns regler beträffande lagring. I 20 § (rennäring) finns regler be-
träffande samråd med berörd sameby vid avverkning och efterföljande skogs-
vårdsåtgärder.  

Det är markägaren som är ansvarig för att skador inte ska uppstå på markens lång-
siktiga näringsbalans vid uttag av träddelar utöver stamvirke. Det är också mark-
ägaren som ansvarar för att uttag av avverkningsrester och askåterföring sker på 
ett sätt så att skador på miljön undviks eller begränsas. 

2.5.2 Miljöbalken 

Av 2 kapitlet i miljöbalken (1998:808) framgår de allmänna hänsynsregler som 
ska tillämpas så fort en åtgärd kan få inverkan på miljön eller på människors häl-
sa. 

Verksamhet eller åtgärd som kan komma att väsentligt ändra naturmiljön ska en-
ligt 12 kapitlet 6 § miljöbalken anmälas för samråd. Den som anmält uttag av av-
verkningsrester enligt 14 § skogsvårdslagen anses också ha gjort en anmälan om 
samråd enligt 12 kapitlet 6 § miljöbalken beträffande detta. Skogsstyrelsen gör 
bedömningen att felaktigt utförd askåterföring eller återföring av olämplig aska 
kan komma att ändra naturmiljön väsentligt. Askåterföring bör därför anmälas för 
samråd till Skogsstyrelsen. Anmälan ska göras minst 6 veckor innan åtgärden ut-
förs. Skogsstyrelsen är tillsynsmyndighet för att skogsbruksåtgärder inte påverkar 
efterlevnaden av de bestämmelser som finns för Natura 2000-områden i 7 kapitlet 
28 a § miljöbalken. Tillsynen gäller åtgärder såväl inom som utanför Natura 2000-
områden. Skogsstyrelsen ska göra en bedömning om en åtgärd som askåterföring 
är tillståndspliktig eller inte i varje enskilt fall. Om Skogsstyrelsen bedömer att 
askåterföringen på ett betydande sätt kan komma att påverka miljön ska den sö-
kande upplysas om detta och att tillstånd för åtgärden kan sökas hos länsstyrelsen.  
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Om askåterföring kan medföra förorening av mark, vattenområden eller grundvat-
ten omfattas denna också av reglerna om miljöfarlig verksamhet i 9 kapitlet mil-
jöbalken och dess följdlagstiftning, vilket betyder att kommunen har möjlighet att 
kräva in en anmälan om detta. I de fall då askåterföring medför en sådan risk 
kommer Skogsstyrelsen att samråda med kommunen. 

Eftersom aska klassificeras som avfall kan också bestämmelser om avfall i 15 
kapitlet miljöbalken och dess följdlagstiftning vara tillämpliga på verksamheten 
eller åtgärden. Detta gäller främst behandling, transport och lagring av aska och 
medför att dessa åtgärder i vissa fall ska anmälas till kommunen eller tillstånds-
prövas hos länsstyrelsen. 

2.5.3 Kulturminneslagen 

Fornlämningar är skyddade enligt Lag (1988:950) om kulturminnen m.m. Det är 
enligt denna förbjudet att utan tillstånd rubba, ta bort, gräva ut, täcka över eller 
genom bebyggelse, plantering eller på annat sätt ändra eller skada en fast forn-
lämning. Enligt 2 kapitlets 2 § omfattar skyddet även mark kring fornlämningen, 
det så kallade fornlämningsområdet. Om skogsbruksåtgärder ska ske i skogsbe-
stånd med kända fornlämningar ska samråd ske med länsstyrelsen enligt 2 kapitlet 
10 §. Om askåterföringen anmälts för samråd till Skogsstyrelsen ska Skogsstyrel-
sen ta erforderlig kontakt med länsstyrelsen. 

2.5.4 Övrig lagstiftning 

Statens strålskyddsinstitut (SSI) har i sin författningssamling SSI FS 2005:1 utfär-
dat föreskrifter och allmänna råd om hantering av aska som är kontaminerad med 
cesium-137. Dessa innehåller även regler för aska som ska spridas i skogsmark.  
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Bilaga 1 

1. Provtagning 
Provtagning bör ske på färdig produkt, men kan också lämpligen ske på ingående 
aska före förädling. Insamlingen av prover som ska analyseras med avseende på 
härdning och kvalitet är kritisk eftersom askan kan variera både med avseende på 
när i tiden provet samlas in och inom en större askmängd.  

Provtagning bör ske enligt riktlinjer i Nordtest metod NT ENVIR 004 för prov-
tagning av fast, partikulärt avfall eller SS 187113 för biobränslen och torv. Gene-
rellt bör provtagning för analys ske för poster om 250-500 ton aska eller färdig 
askprodukt, eller minst en gång per eldningssäsong. Vid större förbränningsan-
läggningar och sådana som använder rena biobränslen kan provtagning ske med 
lägre frekvens än vid anläggningar med mer varierande bränslen och driftsbeting-
elser. Det är viktigt att analysprotokollet representerar den aska som sprids i sko-
gen. 

Provtagning bör ske genom att minst 15 delprover om vardera 1 liter tas så att de 
representerar den färdiga produkten så väl som möjligt. Delproverna blandas var-
samt till ett generalprov. Antal delprov samt delprovens storlek beror på askans 
homogenitet. Fler delprov behövs om askan är påtagligt inhomogen. Delprov tas 
med fördel från transportband eller fallande flöden. Vid provtagning i hög måste 
delproven tas i olika delar och på olika djup i högen.  

Referensprov av varje generalprov från den färdiga produkten bör sparas minst tre 
år tillsammans med dess analysvärden. Observera att härdning under lagringstiden 
kan göra att reaktiviteten hos referensproverna kan minska. 
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2. Kontroll av härdning hos biobränsleaskor 
En standardmetod ska användas vid provtagningen av aska. Tag ur detta prov ett 
representativt prov som väger minst 500 g. Sikta provet (4 mm sikt) och välj ut 
partiklar med en storlek av <4 mm i diameter för vidare analys. 

Bestämning av torrhalt, svensk standard SS 028113. Väg upp ca 50 g aska i en 
bägare och låt torka i värmeskåp i 105 ºC till konstant vikt (ca ett dygn). Bör göras 
med minst fem replikat. Efter torkning ska proverna vägas direkt eller svalna i en 
exsickator varefter de vägs. Beräkna den genomsnittliga torrhalten. 

Kalibrera elektrod enligt instruktioner från tillverkaren. 

Väg upp ca 25 g aska i en E-kolv av glas, lämplig storlek 250 ml. Bör göras i 
minst tre replikat. 

Beräkna sedan med hjälp av torrhalten för askan mängden vatten som ska 
tillsättas för att spädningen ska bli en del torr aska till fem delar vatten. Väg upp 
destillerat vatten och tillsätt det. Förslut E-kolven med en kork. 

Ställ blandningen på omrörning (t. ex. med magnetomrörare) och låt stå i en 
timma. Omrörningen är tillräcklig om den ger upphov till en ca fem mm djup grop 
i mitten av E-kolven och ingen aska sedimenterar på botten.  

Filtrera blandningen med filterpapper Munktell 3. Mät den elektriska kondukti-
viteten (enligt svensk standard SS-EN 27888) i klarlösningen. 

Tabell 4. Rekommenderade maximihalter för EC (elektrisk konduktivitet) [mS/m] i återförbar 
aska då mätning skett enligt metodbeskrivning ovan (TS = torrsubstans, ha = hektar). 

Dos (ton TS/ha) Gränsvärde för EC
hygge41 2400 
2-3  2800 
1-2  3200 
<1 3600 
 

Askprodukter, vilkas vikt till minst 95 % består av korn med diametrar från 4 mm 
och uppåt, kan spridas oavsett värdet på elektrisk konduktivitet. Om minst hälften 
av askan består av korn med diameter >4 mm kan gränsvärdet för elektrisk kon-
duktivitet för närmaste lägre dos användas. Exempelvis kan gränsvärdet 3 200 
mS/m användas om 2-3 ton TS ska spridas av en aska där 60 % av askan består av 
korn med en diameter över 4 mm. 

 

                                                 
41 som saknar fältvegetation på större delen av ytan 
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Skogen har en betydande roll i den svenska energiförsörjningen.
Den övervägande delen av energin från skogen härrör från
stamved, men uttag av grenar och toppar för energiändamål har
ökat i omfattning.

I denna skrift ger Skogsstyrelsen sin syn på hur uttag av avverk-
ningsrester och hithörande askåterföring bör bedrivas för att vara
förenliga med dagens skogspolitiska mål beträffande miljötillstånd,
uthållig produktion och bevarande av biologisk mångfald. 

En ökad bortförsel av näringsämnen förutsätter att kompensation
sker för kalkverkan och näringsämnen som inte ersätts naturligt.
Askåterföring är en verksamhet som är angelägen och som nu
pågår i praktisk skala. Enligt de skogliga sektorsmålen bör arealen
som erhåller aska vara ungefärl lika stor som arealen där uttag av
avverkningsrester sker. 
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