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Kan skogsbrukets klimatnytta öka genom
smartare bäckkantzoner?
Skogar motverkar klimatförändring genom att ta upp kol. En del av detta kol
transporteras dock med markvattnet och släpps ut till atmosfären från
vattendrag. Färska forskningsresultat indikerar vikten av bäckkantzoner för
dessa utsläpp. Med nya forskningsmedel ska Marcus Klaus ta reda på hur
skogsbruksrelaterade utsläpp kan minska genom ett smartare sätt att utforma
bäckkantzoner.

Att minska klimatpåverkan genom utsläpp av växthusgaser är en av
mänsklighetens mest akuta utmaningar. Stort hopp ligger på skogsbruk som
ett sätt att ta nytta av skogens naturliga förmåga att binda koldioxid. Det har
dock hittills varit oklart hur man optimerar skogsbruksåtgärder för att
minimera utsläppen av växthusgaser som bildas i marken vid kalhyggesbruk
och därefter når vattendrag via grundvattnet.
En viktig åtgärd för att skydda vattendrags kemiska status från
skogsavverkning är att lämna en skogskant, så kallad buffertzon, längs
vattendragen. Nu indikerar färska forskningsresultat att utformningen av
dessa buffertzoner även är viktig för att lindra de negativa effekterna av
skogsavverkning på växthusgasutsläpp från vattendrag.
– Först var vi förvånade över att vi inte såg ett ökat utsläpp av växthusgaser
från inlandsvatten trots ökade halter i grundvatten efter kalavverkning. Men
sedan kom vi på att detta bland annat kan bero på att gaserna tas upp eller
släpps i buffertzonerna, säger Marcus Klaus, postdoktor på Institutionen för
ekologi, miljö och geovetenskap vid Umeå universitet och huvudförfattare till
två forskningsrapporter i ämnet.
De två studierna som baserades på fältexperiment och analys av national
miljöövervakningsdata har lett till nya frågor: Om inte vattendrag, avger då
buffertzonerna förhöjda mängder av växthusgaser efter kalavverkning? Går
det att minimera växthusgasutsläppet genom ett smartare sätt att utforma
buffertzonerna?
Medel har nu beviljats från Skogssällskapet till Marcus Klaus och hans
samarbetspartners för nya fältförsök där växthusgasdynamiken i hela
buffertzonen kommer studeras före och efter experimentell kalavverkning.
– Vi kommer att ta ett helhetsgrepp med växthusgasmätningar i grundvatten,
mark, och även trädstammar som kan leda växthusgaser i grundvatten direkt
till atmosfären, säger Marcus Klaus.
Resultaten från den nya forskningsstudien kommer förhoppningsvis att vara
en central pusselbit till att utveckla ett, från klimatsynpunkt, hållbart
skogsbruk där det hela skogsekosystemet inklusive vattenmiljöer ingår.
– Skogsbruket har ett stort ansvar maximera den naturliga förmågan hos

skogsekosystem att ta upp och lagra kol och det finns en stor potential för
förbättringar av dagens avverkningsmetoder, säger Marcus Klaus.
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