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FÖRORD

Energiskogsprogrammet har ingått i det statliga energiforsknings
programmet sedan 1976. Programmet har varit inriktat mot att till 
mitten av 1980-talet klarlägga möjligheterna att framställa och 
införa bränsle från energiskog. I den föreliggande rapporten redo
visas resultaten av arbetena inom programmet, bedömningar av 
bränslebidrag och förslag till fortsatt statlig verksamhet inom om
rådet.

Rapporten är indelad i fyra delar, varav del A, huvuddelen, 
utgör en sammanfattning av hela rapportmaterialet med bedöm
ningar och förslag. Del B, C och bilagede len D redovisar i detalj 
fakta från programmet, lämpliga odlingsmarker, bränslemarknad 
och ekonomi.

Del A har utarbetats vid verkets byrå för skogsbränslen av 
avdelningsdirektör Lars Hansson. Till del B har projektledare 
inom olika delar av programmet lämnat bidrag. Del C och D har 
utarbetats av civilingenjör Carl-Johan Engström, K-Konsult, 
docent Göran Lönner, Sveriges lantbruksuniversitet, gruppen för 
skog-industrimarknad samt professor Sten Söderman, Tekniska 
högskolan i Luleå. Sten Söderman har också varit redaktör och 
samordnare för hela rapporten. Lör innehållet i rapportens del B, 
C och D svarar respektive författare.

Rapportens huvuddel har tagits fram i samverkan med en refe
rensgrupp med representanter från Handelshögskolan, Lantbru
karnas Riksförbund, skogsindustrin, statens naturvårdsverk, Vär- 
meverksföreningen samt statens energiverk.Referensgruppen, 
vars sammansättning framgår av avsnitt 1.4 i del A, har i huvudsak 
ställt sig bakom de slutsatser och förslag som lämnas i rapportens 
huvuddel.

Rapporten har behandlats vid verkets styrelsesammanträde 
1984-12-05 och har slutbehandlats per capsulam. I sammanträdet 
deltog styrelseledamöterna Carl Tham (ordförande), Lars An
dersson, Lennart Blom, Ivar Franzén, Anders Söderholm och 
Erik Wångby samt personalföreträdarna Carl-Hugo Dahlbom och 
Tord Martinsen.
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Huvudrapport Del A

1 INLEDNING

1.1 Bakgrund
I början av 1970-talet inträffade dramatiska prishöjningar och 

störningar i den internationella oljehandeln.Även i Sverige blev 
situationen kännbar genom vårt lands stora oljeberoende och ran
soneringar fick genomföras. Den så kallade första oljekrisen var 
ett faktum.

Oljekrisen blev utgångspunkten för ett omfattande statligt 
energiforskningsprogram som startades 1975. Målet med pro
grammet var att klarlägga möjligheterna att minska Sveriges olje
beroende genom energisparande och nya energikällor. Fram till 
1985 beräknas kostnaden för energiforskningen komma att uppgå 
till närmare 3 miljarder kr. Energiforskningen är troligen det 
största statliga civila forskningsprogrammet som genomförts i Sve
rige. Programmet har också karaktäriserats som ett av de stora 
äventyren i svensk samhällsplanering.

Under programmets första treårsperiod genomfördes och iden
tifierades ett stort antal möjliga energitillförselsätt varav ett 
mindre antal bedömdes ha förutsättningar att kunna utvecklas 
vidare. Särskilda delprogram kom därefter att formuleras för 
forskning- och utveckling av bland annat solvärme, vindkraft, 
torv, skogsbränsle och energiskog.

1.2 Vad är energiskog
Den grundläggande idén för energiskog som studerats inom 

utvecklingsprogrammet är att med odling av snabbväxande träd
slag och med återkommande korta skördeintervall, två-fem år, så 
kallat skottskogsbruk, producera en bränsleråvara. Odlingen ba
seras främst på olika arter av trädsläktet Salix (sälg, pil och vide) på 
grund av dess snabba ungdomstillväxt och avsevärda biomassapro
duktion. Efter skörd kan veden sönderdelas till bränsleflis. Från 
stubbarna skjuter nya skott efter varje skördetillfälle. Stubbarnas 
produktiva livslängd har bedömts till 20-30 år. Genom de korta



skördeintervallen kan energiskogsodlingen snabbt ge en avkast
ning i form av regelbundet återkommande intäkter från den pro
ducerade bränsleråvaran.

Skottskogsbruket finns dokumenterat sedan flera hundra år 
tillbaka. Ur en avhandling som presenterades vid Uppsala Univer
sitet år 1836 av Nils Gustaf Wennerström ”Om pilplanteringar och 
dessas vigt för lanthushållningen” har nedanstående stycke häm
tats. Det är påfallande hur idéerna och erfarenheterna som redo
visades för 150 år sedan överensstämmer med den nuvarande före
ställningen om energiskog.

”Pil-arterne kunna visserligen icke räknas till de ädlare trädslagen, men de 
ega många egenskaper, som göra deras plantering i stort till ett af de vigtigaste- 
föremål för en Landtshushållares uppmärksamhet. Näst sädesslagen äro Pilträ
den Skånes vigtigaste kulturväxter. Vi hafva oss icke bekant, att deras odling i 
något annat Svenskt landskap i stort bedrifves, hvarföre vi ansett nyttigt att 
meddela hvad vi om Pil-kulturen inhämtat under ett längre vistande i det rika 
Skåne, och fästa en allmännare uppmärksamhet på ett ämne, som för de skog
lösa trakterne, f. e. af Vestergöthland, vi anse af största vigt, och äfven i alla 
slättlands-bygder förtejnar synnerlig uppmärksamhet. Det är bekant,att man i 
England genom noggrannaste kaikui funnit,att man af lika areal icke genom 
några andra växters odling kan hämta så stor afkastning, som af Pil-plante- 
ringar. Naturligtvis utfaller vinsten af dessa olika efter de olika arterne man 
väljer (den vanligaste Knäcke-Pilen, S. fragilis, är en bland de mindre lönan
de) - äfvensom i skogsfattiga och skogrika provincer, men det är icke blott 
genom, för vissa behof tjenligt, slöjdevirke och bränsle, som Pil-slägtet är 
vigtigt, utan de olika arterne deraf hafva den mångfaldigaste användbarhet till 
flera ekonomiska behof.

De omständigheter, som hufvudsakligen bidraga till vinsten eller rena be
hållningen af Pil-planteringar,än den alldeles egna lättheten att plantera Pilar, 
som sedermera ingen vård behöfva - den nästan otroligt hastiga tillväxten, 
sedan de riktigt bildat stam eller rot - den omständigheten, att de hvartannat 
eller tredje år kunna skattas (eller, som man i Skåne säger, kappas) under det de 
trädartades stam lika väl, som icke hastigare, derefter tillväxer - samt att deras 
odling icke fordrar någon jordens beredning, knappast något urval; man behöf- 
ver endast undantaga alltför torr eller högländ. De fordra således hvarken några 
kapitaler eller tidspillan; om få år får man sjelf skörda afkastningen.

Då man planterar ädlare trädslag sker det endast för efterkommande, hvil
ket vår tid, som heldre drar vexel på framtiden, så ogerna underkastar sig. Den 
plats, som till annat nyttigt ändamål ej kan användas, duger alltid ändå till 
Pil-plantering.Så väljer man i Skåne sumpiga, icke odlingsbara, platser till Pil
hagar; att den areal vägarne upptaga må äfven lemna direkt afkastning, så 
randas desse alltid med pilar; jordvallarne, som tjena till gärdesgårdar, beklä
das öfverallt af Videhäckar,hvilka på en gång göra dessa vackrare, varaktigare 
och mera svarande emot sin bestämmelse, men i proportion lemna en föga 
mindre lönande afkastning än de skörderika fält, som de omhägna - sednare 
åren har man ock lärt att den härjande flygsanden, der bottnen är något fuktig, 
lättast och fördelaktigast dämpas genom Vide-planteringar.

Hvad Pil-planteringame dessutom bidraga till slättlandets försköning, hvad 
lif och lek af deras vingade sångarskara sprides öfver fälten, lärer icke undfallit 
någon, som sednare decennier berest nämnde”icke provins, utan Kongarike”. 
Huru tröttande för ögat, med all sin rikedom, vore icke denna strandlösa ocean



af böljande skördar med sina enformiga vågor, om ej Videhäckarne omskapade 
den till en vänlig skärgård med landtgårdar och tempel, omkransade af silfver- 
glänsande Pilar. Men som Ekonomer böra vi ju fästa oss mera vid nyttan och 
lyckligtvis tro vi i denna hufvudsak kunna öfvertyga hvar och en, äfven den som 
efter sin hembygds idealer för öfrigt ej stort tror på hela Pile-herrligheten.

Under 1960-talet och början av 70-talet arbetade professor 
Gustaf Sirén vid Sveriges lantbruksuniversitet med det så kallade 
mini-rotationsprojektet. Projektets syfte var att framställa ny och 
billigare råvara för pappersindustrin genom intensivodling av 
lämpliga Salix-arter. Det var emellertid svårt att med denna råvara 
möta de kvalitetskrav som uppställdes av industrin, ej heller var 
den uppnåbara produktionen klarlagd. I diskussionen om att er
sätta olja med inhemska, helst fömybara energikällor, kom in
tresse att riktas mot mini-rotationsprojektet som fick en ny inrikt
ning - projekt Energiskog.

1.3 FoU-program för energiskog
Den dåvarande nämnden för energiproduktionsforskning (NE) 

initierade 1976 vissa forskningsinsatser för energiskog. Resultatet 
av de inledande insatserna visade på en betydlig odlingspotential 
för energiskog. Samtidigt konstaterades att kunskaperna om att 
framställa och utnyttja råvaran som bränsle var otillräckliga. Un
der 1978 formulerades därför ett program med målet att till mitten 
av 1980-talet ta fram tillräckliga kunskaper för att bedöma energi
skogens produktionsförmåga, dess ekonomi samt införandemöj
ligheter.

Programarbetet kom att påverkas i huvudsak av följande tre 
förutsättningar:

• energiskogskonceptet är nytt och enkelt att avgränsa

• ett stort antal FoU-genomförare från olika kunskapsområden 
organisationer och företag måste engageras för utvecklingsar
betena

• staten är den enda utvecklingsaktören och finansiären

Utvecklingsprogrammet indelades i fem olika områden: biologi 
(växtmaterial, odlingsmetoder), mark (möjhg/lämplig odlings
mark), miljö (effekter på naturmiljön),teknik (utrustning för od
ling, skörd) samt så kallade storförsök. Syftet med storförsöken är 
att låta potentiella intressenter, här Domänverket, Sydkraft, 
Södra Skogsägarna, samt Västerbottens Skogsägare, genomföra 
praktiska försök i full skala - från planta till panna - för att få 
underlag till realistiska kostnadsberäkningar och att kunna be-



döma de kommersiella möjligheterna för energiskog. Genom för
söken åstadkoms också betydelsefulla demonstrationseffekter.

FoU-verksamheten i dess helhet kom att kännetecknas av en 
relativt stark programstyming, vilken var möjlig då staten ensam 
svarat för utvecklingen. Vid genomförandet av verksamheten har 
olika utvecklingsfaser delvis överlappat varandra. Härigenom har 
en snabb återkoppling åstadkommits mellan olika resultat och 
successiva projekt. Utvecklingsarbetena har därmed kunnat ge
nomföras mer skyndsamt mot programmålet jämfört med ett tra
ditionellt utvecklingsförlopp där de olika faserna forskning, 
utveckling, demonstrationsanläggningar, marknadsinförande av
löser varandra.

Ett stort antal projekt startades med utgångspunkt från pro
gramplanen. Projektgenomförare inom olika kunskapsområden, 
organisationer och företag engagerades. Kunskaper som utveck
lats och resultat av arbetena har återförts till programorganet där 
rapportering, utvärdering och insatsplanering genomförts. Plane
ringen av de treårsvisa FoU-programmen har skett i samverkan 
med planeringsgrupper, sammansatta av utomstående expertis, 
som rådgivare till programorganet.

Verksamheten har fram till 1984/85 genomförts i ett 70-tal olika 
projekt. Kostnaderna har uppgått till cirka 110 Mkr.De budget
medel som ställts till förfogande av statsmakterna för forskning 
och utveckling inom området framgår av den följande tablån.

Sammanställning av budgetmedel för energiskog 1975/76-1983/84

Delområde Budget (Mkr)

1975/76-
1977/78

1978/79-
1980/81

1981/82-
1983/84

Summa

Biologi 5 17 33 55
Mark 0.5 2.5 3 6
Miljö 0.2 3 5 8.2
Teknik 0.5 3 12 15.5
Storförsök - 6 16 22
System 0.5 0.5 1 2
IEA*)-samverkan - 0.5 1.5 2
Summa 6.7 32.5 71.5 110.7

*) International Energy Agency

Resultat från programmet och olika projekt har löpande publi
cerats i olika rapporter. Nedan följer exempel på några rapporter 
som redovisat kunskapsläget under olika programskeden.

Energiskog (KTH, 1978)
Evaluation of Energy Forest Research in Sweden (NE 1981:5)



A: 1 Energiskogsbruk (NE 1981:8)
Mark för energiskog (NE 1981:25)
Energiskogsodling (NE 1983:11)

Nämnden för energiproduktionsforskning har, fram till dess att 
myndigheten upphörde 1983-06-30, svarat för FoU-programmet 
energitillförsel, där energiskog ingått. Ansvarigt organ för FoU- 
programmet sedan 1983-07-01 har varit statens energiverk.

Ett nytt FoU-program för energiskog kommer att fastställas 
under 1985. Ett viktigt underlag för programarbetet kommer att 
utgöras av de resultat som redovisas i denna rapport.

1.4 Rapportens syfte
Syftet med rapporten är att redogöra för de uppnådda resulta

ten inom energiskogsprogrammet, redovisa värderingar av ener
giskogens framtida möjligheter samt föreslå fortsatta utvecklings
insatser. Målgrupperna för rapporten är främst regering och riks
dag, berörda myndigheter, samt olika utvecklingsaktörer. Resul
tatanvändningen av rapporten inom statens energiverk kommer 
att avse framtagning av en insatsplan för perioden 1984/85-86/87 
samt bedömningar av energiskogsbränsle i framtida energiper
spektiv.

Rapporten har disponerats enligt följande:

Del A Bränsle från energiskog - möj ligheter i Sverige 
Del B Fakta om biologi, mark, miljö, teknik och storförsök 
Del C Organisationssätt, produktion, marknad, ekonomi samt 

andra affärsmässiga villkor för energiskog 
Del D Bilagor

Arbetena med rapportens del A har genomförts vid statens 
energiverk, byrån för skogsbränslen, i samverkan med en refe
rensgrupp av följande sammansättning.

Leif Brandels, avdelningschef, ordf statens energiverk

Lars Bergman, professor Handelshögskolan

Lars Hansson, avdelningsdirektör, sekr statens energiverk

Hilmar Holmen, professor Sveriges lantbruksuni
versitet

Birger Isacson, förbundsombudsman Lantbrukarnas Riks
förbund
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Huvudrapport Del A

2 FoU-RESULTAT

Nedan följer under rubriken 2.1 en sammanfattning av rapportens 
Del B, Fakta om biologi, mark, miljö, teknik och storförsök. 
Sammanfattningen avser den mångsidiga forskning och utveck
ling, såväl av grundläggande som tillämpad karaktär, vilken ge
nomförts inom programmet.Under rubrikerna 2.2 samt 2.3 sam
manfattas några så kallade praktikfall om fastbränslemarknaden 
och organisationssätt för odling, vilka i utförlig form redovisas i del 
C. Praktikfallen baseras på historiska beskrivningar av fastbränsle- 
marknadens framväxt i två kommuner samt hur vinbärsodling och 
betesodling - här viktiga analogier - utvecklats. I praktikfallen 
återspeglas olika aktörers synsätt på utvecklingsprocessen. Under 
rubriken 2.4 sammanfattas undersökningarna om lämpliga od
lingsmarker för energiskog. Under rubrik 2.5 sammanfattas ener
giskogsodlingens lönsamhet för olika marker och brukarformer. 
Avsnitten 2.4 och 2.5 redovisas närmare i del C.

2.1 Fakta om biologi, mark, miljö, 
teknik och storförsök

2.1.1 Biologi
Energiskogsodling innebär att en högproduktiv odling etable

ras inom ramen för opåverkbara miljöfaktorer som ljus, neder
börd, temperatur. För att åstadkomma detta erfordras att olika 
odlingsinsatser optimeras med hänsyn till bland annat produk
tionsnivå, miljökonsekvenser,ekonomiska förutsättningar och öv
riga odlingsbetingelser.

2.1.1.1 Klimatiska begränsningar
För energiskogsodling i olika delar av landet begränsas produk

tionen av följande faktorer:
Växtperiodens längd (dygn med medeltemperatur över +5°C) 

varierar från f60 dagar i övre Norrlands kustland till 230 dagar i 
Skåne.



Där temperatursumman (summan av medeltemperaturen de 
dygn då medelvärdet överskrider +5°C) är över 1100 daggrader 
under växtperioden, utgör ljuset ingen begränsande faktor. Detta 
gäller Götaland, Svealand och Norrlandskusten.

Temperaturer under -4°C under växtperioden är en viktig be
gränsande faktor.

Vid en produktion av 15 ton torrsubstans per ha och år (tTS/ha, 
år) är vattenförbrukningen av storleksordningen 1.4 - 2.8 mm per 
dag under växtperioden.

Konstbevattning behövs normalt ej. Vid ojämn nederbördsför- 
delning kan dock bevattningsberedskap erfordras.

2.1.1.2 Biologiska orsakssamband
Den fysiologiska forskningen har undersökt sambanden mellan 

olika odlingsåtgärder och effekter:
Den högsta produktionen har nåtts med sälg och pil vid s k 

anpassad näringstillförsel. Vid god näringstillgång erhålls såväl en 
hög total biomassaproduktion som en större andel av produktio
nen i form av stamved.

Upptagningen av näringsämnen hos sälg och pil styrs av mar
kens pH. Näringsupptagningen för dessa arter har ett smalt op
timum (pH 5.5-6.5), medan gråal och björkt tål både neutrala och 
sura jordar.

Stammens tillväxt bör sätta igång så tidigt på våren som frostris
ken tillåter; gråal och björk är härdiga mot frost medan sälg- 
artema har sämre frosthärdighet. Sälg har dock visat sig ha god 
återhämtningsförmåga efter eventuella frostskador.

Vad gäller angrepp av parasitsvamp och insekter på energiskog 
kan dessa faktorer påverka både växtens näringsupptagning och 
dess förmåga att producera forsvarssubstanser. Då växten erhållit 
optimal närings- och vattentillförsel har skadorna från dessa an
grepp hittills varit små.

2.1.1.3 Markundersökningar
Markundersökningama har hittills resulterat i följande kunska

per:

Kunskaper om markegenskapema som är av betydelse vid energi
skogsodling har utvecklats.

Markförbättringsåtgärder som är nödvändiga för att öka ståndor
tens produktionsförmåga, bland annat dränering, markbearbet
ning, kalkning och grundgödsling har klarlagts.

Rotstudier har resulterat i viktig information om biomassans för
delning i växten, rotzonens utbredning och leran på markbearbet
ning.



2.1.1.4 Odlingsmaterial och metoder
Forskningen har omfattat urval och tester för att få fram härdigt 

och snabbväxande odlingsmaterial, optimering av olika odlingsin- 
satser, utveckling av väl fungerande näringskretslopp, där exem
pelvis kvävets ackumulation och frigörelse bör vara i balans. Ne
dan följer några av de viktigaste resultaten.

Urval, tester och korsningar mellan olika individer har enligt ett 
urvalsprogram hittills gett ett 30-tal accepterade kloner frän ett 
basmaterial av mer än 3 000 kloner.

Metoder för massförökning av intressanta kloner har utveck
lats.

Vid utveckling av odlingsmetoder har uppmärksamheten sär
skilt riktats på ogräsbekämpning och markförbättring: 
försök med beståndsanläggning på olika marktyper har visat att 
avgörande för en framgångsrik anläggning är tillräcklig vattenför
sörjning, ogräskontroll, lämpligt pH-värde, livskraftiga sticklingar 
samt rätt anläggningstidpunkt.
Produktionen i pilot-försök på jordbruksmark med två-tre års 
skördeintervall har uppgått till 16-20 tTS/ha,år. På torvmark har 
årliga produktionsresultat på 13 tTS/ha, år kunnat erhållas i mot
svarande försök. De bästa resultaten som uppnåtts i äldre korgpil
odlingar belägna i södra Sverige har uppmätts till 10-17 tTS/ha,år. 
Dessa korgpilodlingar har varit ogödslade eller tillfälligt gödslade 
och omfattat flera ha.

2.1.2 Mark

Inventeringarna av mark för energiskog har i huvudsak utförts 
med hjälp av den svenska riksskogstaxeringen. I fem utvalda typ
län, som bedömts vara representativa, har inventeringen komplet
terats med information från landskapsanalyser. Resultaten från 
typlänen har sedan generaliserats till landet som helhet. För att 
skatta de arealer som i realiteten kan komma att odlas,har slutli
gen en beräkning av arealerna skett för några alternativ där hänsyn 
tagits till kostnaderna för anläggning av odlingar på olika markty
per.

Av de genomförda arbetena framgår följande:
Bruttoarealema av möjlig odlingsbar mark för energiskog i 

Sverige uppgår till 10% av rikets totala markareal, eller cirka 
4 miljoner ha. Merparten utgörs av myrmark (2.3 miljoner ha). 
Skogsmark möjlig för energiskogsodling uppgår till 1.4 miljo
ner ha, jordbruksmark till 0.3 miljoner ha, och den övriga mar
ken till mindre än 0.1 miljoner ha.

Nettoarealema har skattats i ett antal olika alternativ, beroende



på hur stor effekt de ingående restriktionerna förväntas få. I max- 
altemativet, då restriktionerna antas få en liten effekt, uppgår 
arealerna till 1.6 miljoner ha, och i minimialternativet, där restrik
tionerna får större inverkan, till 0.8 miljoner ha.

Detaljerade inventeringar i ett par kommuner, visar att brutto- 
och nettoarealema lokalt kan variera. I områden som regionalt 
uppvisar stora marktillgångar kan lokalt små marktillgångar fin
nas, och vice versa.

2.1.3 Miljö
Markaitvändningskonflikter mellan naturvård och energiskogs

odling bedöms vara mindre uttalade. Störst risk för konflikt kom
mer att föreligga inom strandnära områden och vissa andra slag av 
våtmarker. För den enskilde odlaren kommer det att vara viktigt 
att tidigt i planeringen ta reda på vilka bevarandeönskemål som 
finns, så att odlingen kan anläggas på mindre värdefull mark ur 
naturvårdssynpunkt.

Konsekvenserna för naturmiljön av energiskogsodlingen varie
rar med odlingsform, intensitet i odlingen och de naturgivna förut
sättningarna. Effekter av flera skördar kan klarläggas först om 
flera år. De hydrologiska förändringarna kan ännu ej förutsägas i 
detalj, men genomförda förundersökningar har möjliggjort både 
en kvantifiering av den s k vattenbalansen i skilda klimatregioner 
och en bestämning av energiskogars påverkan på omgivningens 
hydrologi. Graden av påverkan på vattenkvaliteten till följd av 
markbearbetning, kalkning och växtnäringstillförsel beror både på 
hur omfattande markbearbetningen är och på storleken av den 
direkta tillförseln till avrinningsvattnet vid själva spridningen av 
kalk och växtnäringsämnen samt på dräneringsvattnets egen kva
litet. Förlusterna av växtnäring är störst under anläggningsfasen. 
Osäkerheter kvarstår vad gäller utlakningsrisker i samband med 
nedbrytning av lövmassan. I känsliga ekosystem kan särskilda vat
tenvårdande åtgärder behöva tillgripas. Påverkan på flora och 
vegetation varierar med naturmiljöns ursprungstillstånd och od- 
lingstekniken. Man har konstaterat att energiskogen kan vara för
hållandevis artrik och hysa arter från flera olika naturtyper.

Konsekvenserna för det högre djurlivet kan lokalt bli bety
dande om odling introduceras i stor omfattning. De för faunavår
den mest negativa konsekvenserna uppstår inom våtmarksområ- 
den. Hittillsvarande undersökningar pekar på att art- och individ
förskjutningar kan gå åt olika håll beroende på den ursprungliga 
naturtypens karaktär. Vad gäller jakt vet vi ännu för litet om 
klövviltets beteende för att kunna svara på hur energiskogsodling 
på stora fält om 50-100 ha kan påverka viltbestånden. Beträffande



fisket kan tillfällig grumling genom odlingen av nedströms lig
gande vattendrag lokalt ge skador på strömlevande fiskbestånd. 
Avgörande för bottenfaunans och fiskens reaktioner är mängd och 
typ av suspenderat material samt förändringar i vattenkvaliteten 
till följd av lösta ämnen som kan följa av odlingen.

Påverkan på landskapsbilden blir beroende av om odlingarna är 
arealmässigt små och splittrade eller stora och sammanhängande, 
liksom om de är jämnåriga och jämnhöga. Om man tar hänsyn till 
de allmänna principer för naturvården som finns uttalade i lag
texter, i policyuttalanden och i handlingsprogram för naturvård 
etc, blir olägenheterna med ensartade energiodlingar inte större 
eller avvikande jämfört med det traditionella jordbruket.

2.1.4 Teknik
På den tekniska sidan erfordras vissa fortsatta utvecklingsarbe

ten och prov av fordon, maskinella hjälpmedel samt effektiva 
metoder för anläggning och skötsel av energiskogen. I avsevärd 
utsträckning kan dock teknisk utrustning som används inom jord
bruket användas vid energiskogsodling. Fältstorleken, fältformen 
och odlingsmarkens egenskaper kommer att i stor utsträckning bli 
bestämmande för vilken teknisk utrustning som kan vara lämplig. 
För småodlingar kan maskinparken baseras på traktorer, redskap 
och maskiner som normalt finns för jordbruksdriften. Vid större 
odlingar där det rör sig om stora sammanhängande odlingsområ- 
den kan specialkonstruerade maskiner med större kapacitet vara 
lämpliga.

Av allt att döma kommer kostnaderna för energiskogsodlingen 
i hög grad att påverkas av vilken odlingsmark man väljer. I bruk 
varande jordbruksmark ger låg anläggningskostnad och kort eta
bleringstid, medan nyodling av marker som kräver omfattande 
dikning, röjning, väganläggning ger höga anläggningskostnader.

På många av de marker som är möjliga att använda för energi
skogsodling är markens bärighet ofta låg. Tekniskt är det möjligt 
att öka framkomligheten för fordonen genom användning av dub
belmontage av hjul, breda däck eller band. Vid utveckling av 
teknik för skörd och transport måste hänsyn tas till att maskiner 
och fordon skall klara att arbeta även när marken är måttligt 
snötäckt.

Vid nyodling av mullrika jordar, särskilt torvmarker, krävs en 
omfattande kalkning och grundgödsling. Med hänsyn till växter
nas möjligheter att utveckla ett djupgående rotsystem är det i 
många fall nödvändigt att blanda in kalk till ett djup på 40 - 50 cm 
i marken. Framgångsrika prov med en särskilt utvecklad maskin 
för jämn inblandning avkalk och gödsel i marken har genomförts.



Vid plantering av energiskog erfordras ett konstant avstånd 
mellan raderna för att skötsel och skörd skall kunna ske på ett 
lämpligt sätt och så att inga skador uppstår i beståndet.

En av de viktigaste skötselåtgärdema före och efter plantering 
av energiskog är ogräskontroll. Såväl mekanisk som kemisk ogräs
bekämpning kan användas. För den mekaniska ogräsbekämp
ningen krävs speciella maskiner som till exempel fräsar. Prototy
per till sådana maskiner har utvecklats och provats.

De genomförda systemstudierna har visat att det är fördelakti
gast att ej sönderdela materialet i samband med skörden. För 
närvarande utvecklas två prototyper av skördemaskiner. Den ena 
maskinen är ett skördeaggregat som kan anslutas till en jordbruks- 
traktor. Aggregatet binder materialet till stora buntar. Den andra 
maskinen som baseras på ett skogsmaskinchassie avses få en högre 
kapacitet och ett lägre marktryck. Maskinen lämnar det skördade 
materialet i en välta vid odlingen. Prototyperna skall levereras 
under 1985 och testas under två skördesäsonger i de olika storför
söken med energiskog som pågår.

Energiskogsråvaran håller vid tiden för skörd under november
mars en torrsubstanshalt av cirka 50%. Med hänsyn till energiut
bytet vid förbränning, lagringsförluster och hygienisk kvalitet kan 
materialet behöva torkas. Enklast och billigast är det att låta mate
rialet lufttorka utomhus innan det sönderdelas.

Erfarenheter och försök visar att hanteringstekniken efter 
skörd måste utvecklas vidare, särskilt vad gäller flisningsteknik 
anpassad till energiskogsråvaran.

Försöken med förbränning av energiskogsflis har varit positiva. 
Försöken visar att energiskogsflisen kan jämföras med vanlig 
skogsbränsleflis.

2.1.5 Storförsöken
Med storförsök menas här praktisk anläggning, odling och- 

skörd av energiskog, bränsleframställning och proveldning i sådan 
omfattning att resultaten kan ligga till grund för bedömningar av 
produktionsresultat, miljöeffekter och ekonomi. Försöken ge
nomförs av företag eller organisationer som i framtiden kan ha 
intresse av energiskogsodling eller energiskogsbränsle.

2.1.5.1 Storförsök Domän
Domänverket genomför ett försök med energiskog på den 

80 ha stora Finnmossen utanför Surahammar i Västmanland. Som 
framgått av markinventeringama utgör torvmark den största 
markpotentialen för energiskogsodling i Sverige. I projektet som 
planeras pågå mellan 1979 och 1987 testas hela kedjan omfattande



markval, anläggning,odling, skörd, bränsleframställning och prov
eldning.

Resultaten som projektet nu kan redovisa avser i huvudsak 
anläggningsfasen och vissa odlingsmoment. Arbetena med skörd 
och hantering kommer att påbörjas under vintern 1985/86, varför 
några praktiska erfarenheter från dessa arbeten ännu ej föreligger.

De resultat som hittills framkommit i projektet sammanfattas 
nedan:

Anläggningsfasen har i försöket visat att det går att finna biolo
giskt och tekniskt fungerande metoder för anläggning av energi
skog på torvmark inom det aktuella klimatområdet. 
Anläggningskostnaderna kan sägas i stort falla inom ramen för 
projekterade kostnader. Ekonomiska analyser pekar på att de 
produktionsresultat som varaktigt kan nås är avgörande för ener
giskogens lönsamhet. Idag finns inte tillräckligt underlag för att 
uttala sig säkert om den uppnåbara produktionen vid odling på 
torvmark.

Kunskaper om produktionsfaktorerna på mineraljordar går 
inte alltid att överföra till torvmarksförhållanden.Ytterligare 
forsknings- och utvecklingsinsatser behövs därför för att närmare 
klarlägga odlingsförhållandena på torvmarker.

Torvmarkema har sinsemellan också skilda biologiska, tek
niska och ekonomiska förutsättningar. För att nå bättre respresen- 
tativitet och generaliserbarhet behöver kompletterande försök på 
torvmarker genomföras.

Trots många svårigheter av både biologisk och teknisk natur 
finns ännu inget som tyder på att energiskogsodling på torvmark 
bör förkastas ur dessa aspekter. Erfarenheterna visar att upp
komna problem kan lösas på konstruktiva vägar. I framtiden kan 
också utbrutna torvtäkter bli av intresse, eftersom en blandning av 
torv i underliggande mineraljord kan antas ge goda markegenska
per för odling. I projektet har, ofta i samarbete med andra energi- 
skogsprojekt, flera lyckade utvecklingsarbeten genomförts.

Detaljerade ekonomiska kalkyler har genomförts över produk
tionskostnaden vid olika produktion- och räntekrav. Utgående 
från faktiska kostnader har följande resultat erhållits:

Anläggningskostnad 20 400 kr/ha
Realränta (enligt

Domänverkets krav) 4 %
Avskrivningstid 22 år
Produktion 12 tTS/ha, år
Skördeintervall 3 år
Bränslekostnad vid mottagare 100 kr/MWh



2.1.5.2 Storförsök Syd
Storförsök Syd genomförs av Sydkraft på cirka 70 ha åkermark 

i södra Sverige. Erfarenheterna från försöket visar att man kan 
anlägga energiskog till en kostnad av 20 000 kr/ha på jordbruks
mark. Genom att utveckla tekniken för ogräsbekämpning och 
framställning av billigare sticklingar bör anläggningskostnaderna 
kunna sänkas till cirka 15 000 kr/ha inom de närmaste åren.

Tekniken för anläggning av energiskog på åkermark kan nu 
anses som beprövad. I försöket har energiskogen utvecklat ett väl 
rotat och slutet producerande bestånd trots delvis svåra klimatbe
tingelser under anläggningsåren.

Tillsammans med kostnaderna för arrende, gödsling, skörd, 
flisning, transport, återställning av marken och oförutsett har to
talkostnaden för odlingen räknats fram. Med en realränta av 6% 
och avskrivningstiden 20 år blir den årliga kostnaden 11 000 kr/ha, 
år. Om återställningen utelämnas blir den årliga kostnaden cirka 
8 650 kr/ha, år. Realräntekravet är bestämt av den ränta som 
Sydkraft för närvarande tillämpar på investeringar med den här 
aktuella avskrivningstiden.

En kvalificerad bedömning ger vid handen att fälten bör nå en 
produktionsförmåga av cirka 15 tTS/ha, år. Detta innebär en pro
duktionskostnad av 730 kr/tTS respektive 580 kr/tTS då återställ- 
ningskostnadema utelämnats. Detta motsvarar en bränslekostnad 
vid bränsleanvändaren av 145 kr/MWh respektive 115 kr/MWh.

I dessa kalkyler är skördekostnaden och kostnaderna för sön- 
derdelningen av materialet fortfarande osäkra eftersom tekniken 
härför inte är färdigutvecklad.

Undersökningarna av mark och vatten har hittills inte visat på 
några negativa miljökonsekvenser av energiskogsodlingen. Det 
samma gäller även för effekterna på landskapsbilden.

2.1.5.3 Storförsök Södra
Försöket som genomförs av Södra Skogsägarna omfattar 

105 ha bruttoareal fördelade på flera objekt av nedlagd jordbruks
mark i Kronobergs län nära Växjö.

Resultaten och erfarenheterna av verksamheten hittills inom 
projektet är följande:

Förberedande arbeten, röjning samt väg- och dikesarbeten, har 
genomförts enligt den ursprungliga planen.

Uppodlingen har genomförts med anvisade metoder på en net
toareal av cirka 65 ha. Bortfallet av cirka 40 ha har flera orsaker, 
bl a odlingshinder på vissa hela objekt, svårodlade kantzoner samt 
dålig markbärighet. De ökade kostnaderna att ta i anspråk dessa 
marker har ej bedömts vara rimliga.

Planteringen har utförts under våren på hela försöksarealen.



Överlevnaden av växtmaterialet efter planteringen visad av skott- 
och rotbildning, blev som regel över 90 procent. Avrinning och 
upptorkning efter snösmältning bestämmer när planteringssä- 
songen kan börja. Höstplantering ger en mera osäker överlevnad 
av planteringsmaterialet.

Beståndsetableringen har förhindrats av frostskador i försökens 
nordöstra del. Ogräsvegetation har hämmat tillväxten i varierande 
grad och vidtagna åtgärder har endast delvis förbättrat situationen. 
Sommartorka, även i samverkan med frost och ogräs, har också 
stört odlingarna första sommaren efter planteringen, särskilt år 
1983.

Viltbetning, nästan enbart av älg under vegetationsperiodens 
senare del, har förekommit med stora variationer mellan de olika 
försöksområdena. Betningens betydelse för etableringen av od
lingen och den framtida produktionen är osäker. Elstängsel, med 
återkommande tillsyn ger ett bra skydd. Acceptabel etablering 
finns nu på cirka 30 ha i projektet.

Investeringskostnaderna för anläggning och etablering av ener
giskogsbestånden har uppgått till cirka 18 000 kr/ha inklusive 
markkostnaden. Den årliga kapitalkostnaden vid en realistisk rän
tenivå, säg 3% realränta, och 20-30 års avskrivningstid uppgår till 
1 900-2 000 kr/ha, år.

Skötselkostnadema under produktionsskedet har uppskattats 
till 2 000-3 000 kr/ha, år för gödsling, ogräskontroll och måttliga 
skyddsåtgärder.

Kostnaden för skörd och transport till väg baseras på antagan
det att en maskingrupp med en kostnad av 500 kr/timme skördar 
ett hektar per 4-6 timmar betald tid vid 3-årigt skördeintervall, 
vilket motsvarar 700-1 000 kr/ha, år.

För en skördad produktion av 10-15 tTS/ha, år fås en kostnad 
för flisad energiskog vid bilväg av 400-500 kr/tTS. Detta motsvarar 
efter transport vid bränsleanvändaren en kostnad av 470-570 
kr/tTS eller 100-125 kr/MWh.

2.1.5.4 Storförsök Nord
Storförsök Nord genomförs av Västerbottens Skogsägare i Väs

terbottens län. I försöket ingår såväl extensiva som intensiva od
lingsformer med tyngdpunkten lagd på de extensiva.

Försöket omfattar odling på nedlagd jordbruksmark samt myr
mark i Vännäsby/Spölandsområdet i Vännäs kommun samt flyg- 
fältsområdet och Bullmyran i Umeå kommun. Försöksytorna ut
gör tillsammans cirka 100 ha. Projekteringen har genomförts och 
beståndsanläggningen har påbörjats under våren 1983.

Storförsöket har utformats med beaktande av de förutsätt
ningar vad gäller klimat, mark och produktionsförmåga som råder



i norra Sverige. Detta medför att storförsöket inrymmer nya mo
ment utöver tidigare storförsök.

Ekonomiska kalkyler tyder på att den extensiva odlingsformen 
kan vara gynnsammare än intensiva odlingar i norra Sverige.

Intensivodlingama genomförs på nedlagd jordbruksmark i 
Vännäsby/Spöland samt vid Umeå flygfält. Odlingen sker i enlig
het med metoder och teknik som utarbetats inom biologiområdet.

Vid de extensiva odlingarna inskränker sig odlingsförberedel- 
sema till kemisk ogräsbekämpning samt plöjning. Beståndsan- 
läggningen sker med plantor av björk och al. På den nedlagda 
jordbruksmarken i Vännäsby/Spöland bedöms gödsling ej behöva 
ske under de första åren. Vid extensiv odling på myr (Bullmyran) 
gödslas en del av ytan med träaska och en del med vanligt handels
gödsel.

Vid intensivodlingen beräknas skördeintervallet till cirka 5 år. 
För de extensiva odlingarna beräknas skördeintervallen bli avse
värt längre, 15-30 år. Erfarenheter från den senare delen av inter
vallet vid extensiv odling bedöms kunna fås från befintliga lövbe
stånd av lämplig ålder. Cirka 20 ha befintliga lövbestånd, huvud
sakligen belägna vid flygfältsområdet, ingår i försöken.

Sammanställning av data frän storförsöken

Domän Syd Södra Nord

Läge Västmän- Malmö- Kronobergs Väster-
lands län hus län län bottens län

Markslag

Areal

torv åker nedlagd
åker

nedlagd 
åker, torv

totalt (ha) 80 70 65 100
Trädart
Skördeinter-

sälg sälg sälg sälg, björk, al

vall (år) 
Anläggnings-

3 3 3 5-15

kostnad (kr) 20 400 20 000 18 000 -

Realränta (%) 
Avskrivnings-

4 6 3 -

tid (år)
Beräknad pro

duktion

22 20 25

(tTS/ha, år) 12 
Beräknad 

bränslekostnad

15 13

(kr/MWh) 100 115 115 -



Kostnadsberäkningarna för bränslet i de olika storförsöken 
ovan baseras på faktiska anläggningskostnader och antaganden 
beträffande prestanda för nu känd teknik och produktionsnivå. 
Kostnadsläget avser 1984.

Beräkningsförutsättningarna i storförsöken är olika varför di
rekta jämförelser ej kan ske mellan försöken. Dessa skillnader, 
som framgår av den närmare redovisningen i rapportens del B, är 
betingade av försökens olika karaktär och värderingar som gjorts 
i respektive projekt. I de följande avsnitten, 2.5 Ekonomi för 
energiskog samt 4.1 Prisutveckling för fasta bränslen, sammanfat
tas resultaten av de analyser och generella kostnadsberäkningar 
som genomförts med utgångspunkt från storförsöken.

2.2 Fastbränslemarknaden etableras - 
Tierp och Växjöexemplen

För att kunna anlysera möjligheterna till en kommersiell ut
veckling av energiskog har ett aktörsorienterat synsätt anlagts på 
tillförselkedjan; odling, skörd, distribution av bränslet, förbrän
ning samt värmeproduktionen. Flera aktörsgrupper förefaller 
kunna vara ledande; kommunerna som köpare och värmeprodu
cent, entreprenörsföretag som svarar för skörd och transport, 
lantbrukare och kanske även storföretag som svarar för odling av 
energiskogen.

Två fallbeskrivningar, som syftar till att åskådliggöra hur olika 
aktörsgrupper upplever sina egna roller och de sammanhang i 
vilka de verkar, har utarbetats. Det inledande exemplet från Tierp 
belyser i första hand det kommunala perspektivet. Här finns en 
uttalad önskan att undersöka energiskog som energitillförselsätt. 
De rådande attityderna bland två tänkbara leverantörer av bränsle 
- lantbrukare och storbolag - gentemot energiskog framförs. I 
fallet Växjö beskrivs ett etablerat energisystem baserat på skogs- 
bränsle och visar utöver kommunens roll även på några entrepre
nörers roller. I Växjö ses energiskogbränsle som ett tänkbart kom
plement på sikt. Kommunen upplever också de olika fastbränslena 
som substituerbara.

2.3 Organisation inom lantbruket— 
analogier för energiskog

Två odlarverksamheter inom trädgårds- respektive lantbruks- 
näringen som kan ses som analogier för utvecklingen av energi-



skog har undersökts. Det första fallet beskriver vinbärsodlingen i 
Norrbotten och visar på erfarenheter vid introduktion av en kom
mersiell odlingsverksamhet genom myndighetsinitiativ. En obser
vation som här gjorts är att planeringen försvårats på grund av 
skilda uppgifter om bland annat priser, produktion och tillväxt, 
samt att de enskilda aktörerna till följd av detta haft svårt att 
rationellt underbygga beslut i inledningsskedet. Fallet visar vidare 
på att den kombinerade effekten av ökat odlingskunnande, för
bättrad teknik samt skalfördelar medfört att det erhållna resultatet 
kommit att helt avvika från förkalkylema. Ytterligare en viktig 
slutsats är att myndigheternas finansiella stöd haft avgörande bety
delse för övergången från husbehovsodling till odling i kommer
siell skala.

Den andra studien beskriver en etablerad och noga organiserad 
verksamhet, sockerbetsodlingen i södra Sverige, där den yttersta 
gränsen för produktionen regleras av statsmakterna. Utvecklingen 
inom teknik, odling och växtförädling har medfört ett effektivare 
resursutnyttjande, som nödvändiggjorts av strukturomvandlingen 
inom sockerproduktionen. Odlarna finns lokaliserade i en grupp 
runt sockerbruket enligt principen om transportkostnadsadmini- 
mum. Sockerbruket köper i regel allt det som odlarna kan leve
rera. Leveranserna regleras av särskilda avtal. Fallet visar att det 
från ett relativt stort antal mindre odlingsenheter går att åstad
komma en stor samlad produktion som levereras till en central 
anläggning.

2.4 Lämplig odlingsmark
För att uppskatta den lämpliga odlingsmarken för energiskog 

har sambanden mellan odlingsbara marker, ekonomi och mark
nadsförutsättningar undersökts.

En indelning av lämpliga marker efter ägoslag och lätttillgäng
lighet har gjorts enligt följande:

1 Långsiktigt brukningsvärd jordbruksmark
2 Marginell jordbruksmark
3 Nedlagd öppen jordbruksmark
4 Nedlagd igenvuxen ej beskogad jordbruksmark
5 Lättdikad ej trädbevuxen myr
6 Större sammanhängande myrmarker med varierande grad av 

beskogning
7 Skogsmark utöver vad som definierats av markslagen (3) 

och (4)

Nedan redovisas sådana marker som uppfyller odlingskrite- 
riema och som utan betydande restriktioner kan tas i anspråk för



energiskogsodling. Lönsamhetsberäkningarna som närmare redo
visas i del C och som sammanfattas i det följande avsnittet 2.5, 
visar att odling på markslagen (2)-(4) ger de bästa resultaten.

Sambanden mellan de tillgängliga odlingsmarkerna och områ
den där goda avsättningsmöjligheter finns för bränslet har under
sökts. Från den länsvisa sammanställningen över skogsbränsletill- 
gångar har tillgången på skogsbränsle beräknats genom att kvoten 
mellan skogsbränsletillgången och länets yta bildats. På motsva
rande sätt har fastbränsleanvändningen i de olika kommunerna 
beräknats.

Analysmaterialet visar att de mest lättillgängliga markslagen 
(2)—(4) ofta är belägna i områden där goda avsättningsmöjligheter 
för bränslet kan föreligga.

Undersökningen visar att för perioden 1985 -1990 är marker av 
ägoslagen (1)—(3) belägna i södra Sverige de mest intressanta. Den 
tillgängliga arealen beräknas till 100 000 ha. Här ingår ej sådana 
jordbruksmarker som motsvarar överskottsproduktionen inom 
lantbruket.

Perioden 1990 - 1995 redovisar tillkommande mark av ägosla
gen (4)—(5), som kan tas i anspråk. Bedömningen bygger på anta
gandet att etablerade odlingsområden i inledningsskedet expande
rar ut i angränsande marker. Den totala arealen av lättillgänglig 
mark i södra Sverige beräknas i början på 1990-talet till 160 000 ha.

För perioden 1995-2000 redovisas tillkommande mark av ägo
slaget (6) med 100 000 ha samt utökning av markslaget (5) med 
100 000 ha. Totalt under perioden kan den tillgängliga arealen 
uppgå till 360 000 ha.

För perioden 2000-2010 redovisas ytterligare mark - främst 
myrmark (6) samt skogsmark (7) - uppgående till ca 500 000 ha, 
som skulle kunna bli tillgänglig.

Som framgår ovan kan tillgängliga marker för energiskogsod
ling i ett inledningsskede uppgå till omkring 100 000 ha för att 
sedan successivt öka till närmare en miljon ha på lång sikt.

Mot bakgrund av ovanstående - med en relativt säker bedöm
ning av intressant och lämplig mark på kortare sikt - är de primära 
slutsatserna följande: •

• det finns tillräckligt stora arealer mark tillgängliga för energi
skogsodling på kort sikt som motsvarar en betydande bränsle
produktion.

• det finns på medellång och lång sikt så stora markpotentialer för 
energiskogsodling att marktillgången inte utgör någon restrik
tion för att bränsle från energiskog skall kunna få en betydande 
roll i ett svenskt energiförsörjningssystem.



Det bör emellertid observeras att arealen enligt markslag (1) 
och (2) kan även vara tillgänglig för annan typ av energiodling, till 
exempel spannmål eller energigräs.

2.5 Ekonomi för energiskog
Nedan sammanfattas resultaten av en ekonomisk undersökning 

som genomförts för energiskog.
I undersökningen ingår följande moment:

• Definition av olika marktyper som kan vara aktuella för energi
skogsodling.

• Anpassning av odlingsprogram för de aktuella marktyperna: 
fullgod jordbruksmark, marginell jordbruksmark, torvmark 
samt skogsmark.

• Definition av tekniska system för anläggning, skötsel och skörd 
av energiskog

• Beräkning av kostnaden för enskilda arbetsoperationer.

• Reala investeringskalkyler för olika odlingsfall

• Beräkning av bränslekostnaden fritt bränsleanvändaren.

Definitionerna av odlingssystemen utgör generaliseringar av 
resultat från storförsöken från vilka erfarenheter och data också 
utnyttjats. Resultaten av beräkningarna bör kunna användas för 
bedömningar av energiskogsbränslets lönsamhet vid odling på 
olika marker och brukarformer.

Två brukarformer - storbruk respektive småbruk - har under
sökts. Storbrukaralternativen skiljer sig från småbrukaralternati- 
ven beträffande kalkylförutsättningar, administration, realränta 
3% respektive 1%, transportavstånd samt maskinutrustning.

Vissa odlingssystem har uppdelats i gynnsamma och ogynn
samma fall beroende på förutsättningarna. Ett normalfall redovi
sas för varje odlingssystem.

Bränslekostnaden för energiskogsbränsle har jämförts med ett 
referensalternativ av f 00 kr/MWh vilket motsvarar ett medelvärde 
för skogsbränslepriset 1984.

Det följande diagrammet visar resultaten från beräkningarna 
av bränslekostnaden som funktion av markslag, brukarform och 
produktion.

Av resultaten framgår att småbrukarens odling kan bli konkur
renskraftig mot referensalternativet vid en produktion av 11-12 
tTS/ha, år på fullgod jordbruksmark medan cirka 10 tTS/ha, år 
erfordras på marginell jordbruksmark. På torv och skogsmark är 
produktionskraven högre, 12- 14 tTS/ha, år.



Bränslekostnad
Kr/MWh

120-

Träd bränsle

Produktion 
ton TS/ha, år(1) Torv/skogsmark

(2) Fullgod jordbruksmark

(3) Marginell jordbruksmark

Spridningen för respektive markslag anger olika brukarformer, 
storbruk resp. småbruk.

En samhällsekonomisk kalkyl med 6% realränta har genom
förts. Resultaten visar att produktionskraven för detta beräknings- 
fall ökar med cirka 1 tTS/ha, år.

En känslighetsanalys har också genomförts där följande kost
nadsposter har varierats:

• Räntekrav

• Arrendekostnad

• Etableringskostnad

• Skötselkostnad

• Skörd- och sönderdelningskostnad

• Transportkostnad

• Bevattning



Känslighetsanalysen visar att ändringar i räntekravet har stor 
effekt på bränslekostnaden vid odling på torv- och skogsmark då 
anläggningskostnaderna för odling på dessa markslag är relativt 
stora. I övriga fall är effekten liten eller måttlig. Arrendekostna
den har stor effekt vid odling på fullgod jordbruksmark. Resulta
ten visar dock att energiskogsodlingen bör kunna förränta de ar
rendekostnader för jordbruksmarken som idag är vanliga i södra 
och mellersta Sverige.

Effekterna av följande tre specialfall har också analyserats:

• Extensiv energiskogsodling

• Marginalkostnadsresonemang för småbrukare

• Investeringsbidrag

Extensiv energiskogsodling kan vara intressant särskilt för 
norra Sverige. Kunskaperna om extensiv energiskogsodling är 
dock relativt begränsade. Beräkningarna tyder på att gränserna 
för att nå lönsamhet för sådan odling ligger ungefär vid en produk
tion av 2-3 tTS/ha, år.

Ett marginalkostnadsresonemang för småbrukare kan vara ak
tuellt i vissa siutationer. Detta innebär att brukaren kan utnyttja 
befintliga maskiner, arbetskraft och andra resurser som ej utnytt
jas fullt för andra ändamål. Effekterna av en halvering av maskin- 
och arbetskostnaderna för småbrukare varierar mellan 10- 
25 kr/MWh för bränslekostnaden, beroende på marktyp.

Effekterna av ett bidrag till anläggningskostnaderna har också 
undersökts. Ett investeringsbidrag på 50% av anläggningskostna
derna motsvarar 5-10 kr/MWh i sänkt totalkostnad för bränslet vid 
odling på jordbruksmark och 15-20 kr/MWh vid odling på torv- 
eller skogsmark.

Resultaten av en marginalkostnadskalkyl eller ett investerings
bidrag, enligt ovan, innebär för småbrukare att energiskogsodling 
kan bli ett ekonomiskt mycket intressant alternativ.



Huvudrapport Del A

3 FASTBRÄNSLE- 
MARKNADEN

För att bränsle från energiskog skall kunna introduceras på fast- 
bränslemarknaden erfordras att konkurrenskraft kan nås jämfört 
med andra fasta bränslen, det vill säga konventionella trädbräns
len, torv och kol.

I utredningen ”statens energiverk 1984:7 Energiperspektiv 
1970-95” redovisas en prognos över användningen av kol och 
inhemska bränslen i Sverige fram till 1995.

För kol- och koksanvändningen (exklusive stadsgasframställ- 
ning) anges följande utveckling. Beloppen avser bränsleanvänd
ning, TWh/år.

Kol- och koksanvändning (TWh/år)

Sektor 1983 1995

Industri 15.1 16.9
Bostäder, mm 0.4 0.6
Elproduktion 1.1 10.4
Fjärrvärmeprod 5.5 16.6
Summa 22.1 44.5

Särskiljes kol- och koksanvändningen visar prognosen att kolet 
inom industrin väntas öka från 2 TWh till drygt 6 TWh under 
perioden 1983-1995, medan koksanvändningen minskar från 
14 TWh till knappt 11 TWh under motsvarande period. Vidare 
väntas kolanvändningen för enbart värmeproduktion inom fjärr
värmerörelsen öka kraftigt med 11 TWh under den aktuella perio
den.

Utredningen redovisar också en bedömning av den sektorvisa 
utvecklingen av användningen av inhemska bränslen.



Sektor 1983 1995

Industri 37.8 44.2
Bostäder m m 11.4 10.8
Elproduktion 1.1 4.0
Fj ärrvärmeproduktion 3.7 11.0
Summa 53.5 70.0

Som framgår av tabellen förväntas betydande ökningar inom 
industrin. Då andelen energi inom skogsindustrin från lutar, ca 
25 TWh, bedöms konstant under perioden, är ökningen främst 
hänförlig till användningen av olika typer av trädbränslen inom 
skogsindustrin och övrig industri. Vidare framgår att använd
ningen av inhemskt bränsle för fjärrvärmeproduktion förväntas 
öka kraftigt under perioden med 7.3 TWh. Fördelningen av de 
olika inhemska bränslena i dessa anläggningar kommer i framti
den att bestämmas av bränslenas inbördes konkurrensförmåga.

Sammantaget förväntas alltså fastbränsleanvändningen inom 
olika sektorer öka från 75 TWh år 1983 till 115 TWh år 1995. 
Fastbränslemarknadens storlek (exklusive intern energianvänd
ning inom skogsindustrin) kan därför uppskattas till totalt cirka 
70 TWh, år 1995.



Huvudrapport Del A

4 LÖNSAMHETOCH 
KONKURRENS

4.1 Prisutveckling för fasta bränslen
I utredningen ”statens energiverk 1984:5 Fasta bränslen” som 

behandlar de fasta bränslenas tillgångar, kostnader och konkur
rensmöjligheter, har bränslepriserna beräknats vid olika framtida 
tidpunkter. Beräkningarna har genomförts med 6% realränta vil
ken bedöms motsvara nuvarande räntekrav vid en samhällsekono
misk kalkyl. Kostnadsläget avser 1984. För beräkningen av kolpri- 
sema har dollarkursen antagits falla med 2% per år fram till 1990 
varefter den har antagits vara konstant. Priserna avser medelvär
den och är kostnadsrelaterade. I nedanstående diagram visas re
sultaten av beräkningarna.

(1) Trädbränsle

(2) Torvbränsle

(3) Energiskogsbränsle

(4) Kol

Bränslepris
Kr/MWh

M

110-

-//■ I r - - ■ I ►
1985 1990 1995 Är



Beträffande de fasta bränslena förekommer betydande lokala 
prisvariationer betingade av olika framställningssätt för bränslet, 
transportavstånd och en instabil marknadssituation.

Beräkningen för energiskogsbränslet avser de odlingsavfall som 
bedömts ge de gynnsammaste ekonomiska resultaten enligt avsnitt 
2.5. Resultaten visar att lönsamhet nås för energiskogsbränslet 
(intäkterna balanserar kostnaderna) vid ett bränslepris av 95 kr/ 
MWh fritt bränsleanvändaren. Detta förutsätter en nettoproduk
tion av 15 tTS/ha,år, vilket bedöms som en realistisk nivå med de 
givna förutsättningarna. Med 95% sannolikhet uppskattas kostna
den för energiskogsbränslet ligga inom intervallet 85-110 kr/MWh. 
Beräkningen utgår från nuvarande kunskapsläge beträffande od- 
lingsmaterial, metoder och teknik.

Kostnadsutvecklingen för energiskogsbränslet, som den här har 
beräknats, är konservativ. Möjligheterna att nå större kostnadsre
duktioner på sikt för energiskogsbränslet bör vara gynnsammare 
jämfört med träd- och torvbränslen, då utvecklingen av teknik och 
metoder för energiskog fortfarande är i ett tidigt skede. Vidare har 
odlingsmaterialet en stor förädlingspotential som kan möjliggöra 
en väsentligt ökad produktion.

Kostnaderna att framställa nyttig energi i form av värme från 
eldningsanläggningar, som eldas med olika fasta bränslen, är enligt 
den ovannämnda utredningen av samma storlek. I mindre och 
medelstora anläggningar, under 30 MW, kan dock kostnaderna 
vara större vid eldning med kol relativt skogsbränslena, då sär
skilda åtgärder sannolikt måste vidtas för att uppfylla miljökraven. 
Förhållandena mellan de olika fasta bränslena som framgår av 
diagrammet ovan bör därför indikera den relativa konkurrensen 
mellan bränslena. Såsom framgår är kol för närvarande marknads- 
ledande medan en utjämning sker på 90-talet då de inhemska 
bränslena inklusive bränsle från energiskog klart ökar sin konkur
renskraft.

4.2 Utbudsfunktion för fasta bränslen
För att visa sambanden mellan priser för olika fasta bränslen 

och de lämpliga odlingsmarker för energiskog som finns tillgäng
liga samt motsvarande bränsleproduktion, har utbudsfunktioner 
för bränslena beräknats för olika tidpunkter. Beräkningarna för år 
1995 visas i nedanstående diagram. Tidpunkten har valts dels för 
att produktionen av energiskogsbränsle knappast kan få någon 
betydande omfattning förrän på mitten av 1990-talet, dels för att 
situationen på längre sikt är svår att överblicka. Beräkningen för



energiskogsbränslet baseras på 6% realränta och en medelproduk
tion av 15 tTS/ha, år. Osäkerhetsintervallet i diagrammet motsva
rar en bedömd sannolikhet av 95%.
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Av diagrammet framgår att kostnadsnivån 1995 för energi
skogsbränslet upp till en bränsleproduktion av 8 TWh, motsva
rande 120 000 ha odling på olika jordbruksmarker, är jämförbar 
med de övriga fasta bränslena,trädbränsle, torv och kol. Ur dia
grammet framgår också att kostnadsnivån för energiskogsbränsle 
från odling på torvmark är klart högre jämfört med energiskogs
bränsle från jordbruksmark.

De beräkningar som utförts inom storförsök Domän avseende 
en framtida torvmarksodling pekar emellertid mot ett gynnsam
mare kostnadsresultat (85 kr/MWh vid 6%realränta, 12 tTS/ha, 
år). Skillnaderna är i huvudsak hänför'iga till olika värderingar av 
ingående kostnadsparametrar samt tillämpad beräkningsmodell.



Kostnadsuppskattningarna i storförsök Syd samt Södra visar å 
andra sidan högre kostnadsnivåer jämfört med beräkningarna 
ovan. Dessa skillnader kan förklaras av att projekten snarast re
presenterar storbrukaren enligt vår definition, för vilken det eko
nomiska utfallet beräknats bli mindre gynnsamt, samt att de avser 
nuvarande utvecklingsläge.
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5 FÖRSLAG TILL FORTSATT 
UTVECKLING

5.1 Strategival
Med nuvarande kunskapsläge framgår att energiskogsbränsle 

under 1990-talet kan bli konkurrenskraftigt jämfört med andra 
fasta bränslen. Möjligheterna att kunna producera energiskogs
bränsle i en betydande omfattning på längre sikt är också goda. En 
möjlig bränsleproduktion år 2000 har uppskattats till 7 TWh vilket 
motsvarar en producerande odlingsareal av cirka 100 000 ha. 
Detta förutsätter att en omfattande energiskogsodling påbörjas 
under första hälften av 1990-talet.

Bränslen från energiskog kan knappast ge något väsentligt bi
drag till bränsleförsörjningen före mitten av 1990-talet. Denna 
bedömning utgår från att produktionen i odlingarna fortfarande är 
osäker samt de ledtider som är knutna till produktionen. Härtill 
kommer också utvecklingen av de olika fasta bränslenas relativa 
konkurrensförmåga.

Trots att osäkerheterna i den framtida energiförsörjningssitua
tionen är stor bedöms utvecklingen gynna de inhemska bränslena. 
Under 1990-talet väntas priserna för kol öka, vilket också är fallet 
för elkraft. De inhemska fasta bränslena kommer i ett sådant läge 
att få en ökad konkurrensförmåga och en större marknadsandel.

Mot denna bakgrund kan i huvudsak två olika strategier formu
leras för energiskog. Strategierna innebär en avveckling av stöd till 
fortsatta utvecklingsarbeten, alternativt en vidareutveckling med 
målet att nå ett kommersiellt införande av energiskog under mit
ten av 1990-talet.

Awecklingsaltemativet innebär med stor sannolikhet att möj
ligheterna för en introduktion av energiskogsbränslen inom över
skådlig framtid uteblir, då en kommersiellt motiverad utveckling 
under 1980-talet sannolikt ej bedöms komma till stånd. De hittills 
genomförda utvecklingsarbetena kan ej heller utan avsevärda tids
förskjutningar återupptas efter en eventuell avveckling. Kostna
derna för ett awecklingsaltemativ har beräknats till 30-40 Mkr, 
utöver de kostnader, 110 Mkr, som nedlagts inom utvecklingspro
grammet fram till 1984/85.



Utvecklingsalternativet baseras på bedömningen att energi- 
skogsbränsle, efter fortsatt utveckling och praktiska odlingsförsök, 
kan kommersialiseras under 1990-talet. Kostnaderna för en sådan 
utveckling beräknas till ytterligare drygt 100 Mkr fram till 1993. 
Enligt nedanstående exempel kan omfattningen av produktionen 
av energiskogsbränsle på sikt motivera de erforderliga utvecklings
kostnaderna.

För att belysa de utvecklingskostnader och möjliga vinster som 
i ett större perspektiv är förknippade med de två strategierna har 
nedanstående diagram beräknats. Diagrammet visar utvecklings
kostnader och möjliga vinster i ett införandeexempel som avser 
100 000 ha producerande areal år 2000, motsvarande 7 TWh, och 
därefter en fördubbling till 200 000 ha motsvarande ca 14 TWh 
från år 2005.

Mkr TWh/år

Ackumulerad vinst, 10%
500--30

400--20

300 —15

Bränsleproduktion
200--10

100— 5
Prod, areal 
X 1000 ha

—100 -

-200-

Ackumulerad utvecklingskostnad, 
statlig finansiering

Den första kurvan (1) i diagrammet visar den ackumulerade 
kostnaden för hittills genomförda utvecklingsarbeten, samt en be
dömning av erforderliga tillkommande utvecklingskostnader för 
att möjliggöra en kommersiell fas under mitten av 1990-talet. Kur
van (2) visar en uppskattning av den ackumulerade vinsten i det 
givna införandeexemplet. Vinsten har beräknats som 10% av den



totala produktionskostnaden för bränslet. Kurvan (3) visar bräns
lebidragets storlek enligt exemplet. En nuvärdesberäkning med 
6% diskontering av de framtida utvecklingskostnaderna och de 
antagna vinstbeloppen ovan, visar ett positivt nuvärde av utveck
lingsalternativet frän år 2005. Kostnaderna för awecklingsalterna- 
tivet har därvid subtraherats.

Utgående från dessa förutsättningar föreslås en strategi som 
innebär en fortsatt utveckling enligt ovan. Strategin kan samman
fattas i följande fem punkter:

• Förutsättningar skapas för en kommersiell introduktion av 
energiskogsbränsle under mitten av 1990-talet.

• Erforderligt vetenskapligt och praktiskt kunnande bibehålls 
och vidareutvecklas för energiskog.

• De osäkerheter som för närvarande finns beträffande pro
duktionen för energiskogsodling kan minskas i betydande 
grad.

• Resultat från praktisk energiskogsodling erhålls. Kunnande 
om energiskog utvecklas hos lantbrukare och övriga intres
senter.

• Fortsatt utveckling mot en kommersialisering kan ske till en 
lägre kostnadsnivå jämfört med föregående programperiod.

5.2 Programscenario för utveckling 
av energiskog 1984-1993

Nedan anges i punktform ett förslag till programscenario för 
energiskog för tiden fram till mitten av 1990-talet. Insatserna sva
rar mot den föreslagna strategin ovan som kan möjliggöra en 
kommersiell introduktion av energiskogsbränsle under mitten av 
1990-talet. Detta innebär att utvecklingen koncentreras till odling 
på sådana marker och klimatområden där goda resultat kan för
väntas, det vill säga främst jordbruksmarker i södra och mellersta 
Sverige.

Insatsplanen innefattar följande huvudkomponenter:

Biologi
Under perioden sker en koncentration av insatserna mot växt

förädling, klonframställning och produktionsekologiska studier 
för energiskogsodling på olika slag av jordbruksmarker. Insat-



sema beträffande försök på torv och skogsmark samt viss grund
läggande forskning minskar efter hand. Arbetena inriktas främst 
mot olika Salixarter. Fältförsöken inriktas mot arealmässigt be
gränsade så kallade modellförsök. En kvalificerad försöksstation 
med inriktning mot odling på jordbruksmark etableras vid Sveri
ges lantbruksuniversitet, Uituna.

Miljö
Insatserna beträffande miljöeffekter koncentreras till energi

skogsodling på jordbruksmark i anslutning till storförsöken samt 
de föreslagna praktiska odlingarna.

Teknik
Teknikutvecklingen omfattar leveransuppföljning och utvärde

ring av de två skördarprototyper som utvecklas samt utveckling av 
hanterings- och sönderdelningsutrustning för energiskogsmateria- 
let. Kostnaderna för tillverkning av kommersiell utrustning för 
skörd, hantering och sönderdelningsutrustning undersöks.

Storförsök
Projekt Storförsök Domän som omfattar försök med energi

skogsodling på torvmark avslutas år 1987. Erfarenheterna kan 
därefter rapporteras och utvärderas. Förutsättningarna för energi
skogsodling är sannolikt mindre goda i norra Sverige. Projekt 
Storförsök Nord avslutas därför under 1985. Storförsök Syd och 
Södra avser olika typer av jordbruksmark i södra Sverige och drivs 
vidare i en produktionsfas.

Praktisk odling
För att få en ökad bredd och säkerhet i odlingsresultaten kom

pletteras insatserna med praktisk inriktade försök med energi
skog. Erfarenheterna från odlingsprojekten visar att odlingsresul
taten kan variera betydligt mellan olika odlingslokaler och odlings- 
förfaranden. För att få underlag för säkrare bedömningar av pro
duktionen, bör ett flertal praktiskt inriktade försöksodlingar ge
nomföras. Odlingarna väljs så att de representerar goda förutsätt
ningar för att ge ett tillfredställande ekonomiskt resultat. Lantbru
kare med tillgång på olika slag av jordbruksmark i södra Sverige 
bedöms särskilt intressanta för försöken. Avsättningen av bränslet 
kan säkras genom avtal med bränsleanvändare.

Flera lantbrukare är intresserade att pröva energiskogsodling. 
De är i regel dock ej benägna att ta de ekonomiska risker som ännu 
föreligger beträffande odlingen. Med ett stöd till lantbrukaren 
bedöms det dock möjligt att få till stånd sådana försöksodlingar.



5.3 Förslag till resursplan 
1984/85-1992/93

Med ledning av det föreslagna programscenariot har en resursplan 
beräknats. Som framgår av den följande tablån bedöms kostna
derna för att uppnå målet med den föreslagna strategin till drygt 
100 Mkr för tiden 1984/85-1992/93. Kostnadsnivån efter perioden 
1984/87 bedöms minska genom den föreslagna inriktningen mot 
jordbruksmarker samt att flera av försöksodlingarna har anlagts 
under tidigare programfaser.

Förslag till resursplan 1984/85-1992/93 (Mkr)

Område 1984/87 1987/90 1990/93

Biologi 29 23 23
Miljö 3,5 3 3
Teknik 4 2 2
Storförsök

Domän 4,5 - -

Nord 1 -

Syd 2 1 1
Södra 1,5 1 1

Praktisk odling 5 - -
Systemstudier,

utvärdering 0,5 - -

Summa 51 30 30
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6 SAMMANFATTNING

6.1 Statens energiverks rapportering 
och utvärdering av energiskog i 
Sverige

Forsknings- och utvecklingsinsatser för energiskog har ingått i 
det statliga energiforskningsprogrammet sedan 1976. Statens 
energiverk har sedan nämnden för energiproduktionsforskning 
upphörde 1983 svarat för FoU-programmet för energiskog. Pro
grammet har varit inriktat mot att till år 1985 klarlägga möjlighe
terna att framställa och införa bränslen från energiskog i Sverige.

Statens energiverk redovisar i den föreliggande rapporten fram
komna resultat inom programmet och bedömningar av energisko
gens framtida möjligheter samt förslag till fortsatta forsknings- och 
utvecklingsinsatser. Rapporten har utarbetats i samverkan med en 
referensgrupp med representanter från Handelshögskolan, Lant
brukarnas Riksförbund, skogsindustrin, statens naturvårdsverk, 
Sveriges lantbruksuniversitet, Värmeverksföreningen samt sta
tens energiverk. Rapporten har disponerats i fyra delar så att bak
grund, resultatsammanfattningar, bedömningar och förslag redo
visas i en huvudrapport, del A. Därefter följer, i del B, en redovis
ning av resultat som framkommit inom FoU-programmet. I del C 
redovisas organisationssätt, lämpliga odlingsmarker, bränsle
marknaden och ekonomi. Del D innefattar bilagor.

6.2 Resultat och slutsatser
Kostnaderna för FoU-programmet för energiskog har fram till 

1985 uppgått till 120 Mkr. Insatserna har genomförts i ett 70-tal 
projekt som varit koordinerade inom ramen för programmet. Pro
jekten har i hög grad aktiverat forsknings- och utvecklingsresurser 
inom universitet och högskolor, skogsföretag, maskinföretag och 
organisationer som har anknytning till jord- och skogsbruket.

De uppnådda resultaten av insatserna är goda. En stor mängd 
olika typer av växtmaterial har studerats. Stora insatser har gjorts



inom biologi- och miljöområdena. Med hänsyn till ämnesområ
dets karaktär har dock många av slutsatserna, trots en nästan 
10-årig utvecklingsverksamhet, fått dras från beräkningar och be
dömningar. Under de senare åren har programmets uppläggning 
varit sådan att praktisk erfarenhet kunnat erhållas från anlägg- 
ningsfasen av större odlingar.

För energiskogsodling har framförallt olika slag av jordbruks
mark och torvmark identifierats som användbara. Genomförda 
markinventeringar visar att den möjliga markarealen för energi
skogsodling uppgår till knappt 1 miljon ha. Av denna utgör 
150 000 ha nedlagda eller marginella jordbruksmarker och 
750 000 ha torvmarker. Härutöver finns i landet sådan jordbruks
mark som idag motsvarar en överskottsproduktion av spannmål, 
vilken är möjlig att använda för energiskogsodling. Denna areal 
uppgår till storleksordningen 300 000 ha.

Den övervägande delen av jordbruksmarken, som är lämpad 
för odling av energiskog, finns i södra och mellersta Sverige, 
medan den större delen av torvmarkema finns i den norra delen av 
landet.

Resultaten från utvecklingsarbetena visar att kunskaperna om 
odling på torvmark ännu är ofullständiga.

För jordbruksmark är kunskaperna om lämpligt odlingsmate- 
rial, metoder, miljöfaktorer och produktion betydligt säkrare. 
Detta innebär att lämpliga odlingsmetoder och växtmaterial finns 
och att praktiska anvisningar för odling på sådan mark kan utarbe
tas.

Odlingsförsöken visar att Salix-arter (sälg, pil, vide) är mest 
lämpliga för energiskogsodling i Sverige och att dessa arter i södra 
och mellersta Sverige bör kunna producera omkring 15 ton torr
substans per ha och år på olika slag av jordbruksmark. Denna 
produktion motsvarar 6 ton oljeekvivalenter per ha och år.

Den genomförda forskningen har ej påvisat miljökonsekvenser 
som skulle vara hindrande för en introduktion av energiskogsod
ling. Detta gäller både landskapsbildsfrågor och påverkan på na
turmiljön. Om hänsyn tas till de naturvårdsintressen, som finns 
fastställda i olika föreskrifter och program för miljövården, be
döms olägenheterna med energiskogsodling ej större eller avvi
kande jämfört med situationen i jordbruket.

Försök som genomförts med flis från energiskog visar att sådant 
bränsle kan jämföras med vanligt skogsbränsle.

Detaljerade företagsekonomiska och samhällsekonomiska be
räkningar har genomförts av olika odlingsformer. Småskaliga och 
storskaliga system har studerats för olika markslag. Resultaten 
visar att de bästa resultaten fås för småbrukare med odling på olika 
slag av jordbruksmarker. Produktionskostnaden för energiskogs-



bränslet i detta fall beräknas, med nyinvesteringar och med känd 
teknik, vara av samma storleksordning som för skogsbränsle från 
träddelar.

Någon betydande bränsleproduktion från energiskogsodlingar 
kan ske tidigast om ca 10 år. Med dagens kunskapsläge bedöms 
produktionskostnaderna för energiskogsbränsle från marginella 
jordbruksmarker på mitten av 1990-talet till 75-95 kr/MWh 
bränsle. Produktionskostnaderna på torvmark har beräknats till 
90-110 kr/MWh bränsle. Beräkningarna baseras på 6% realränta 
vilket svarar mot kraven i en samhällsekonomisk kalkyl.

Energiskogsbränsle framställt från odling på jordbruksmark 
skulle med de kostnadsbedömningar som görs idag väl kunna kon
kurrera med trädbränslen, kol och torv under mitten av 1990-talet. 
Priserna för dessa bränslen har bedömts ligga i intervallet 
85-90 kr/MWh bränsle.

Kostnadsberäkningarna för energiskogsodlingen har utgått 
från att erforderliga investeringar görs i ny maskinutrustning och 
att arbetena sker till marknadsmässiga löner. Skörden av energi
skogen sker lämpligast under vintertid. I många fall kan därför en 
lantbrukare som odlar energiskog utnyttja befintliga resurser, ma
skiner och arbetskraft, som ej utnyttjas fullt till andra ändamål. 
Effekterna av en halvering av denna typ av kostnader motsvarar 
en sänkning med 10-25 kr/MWh av produktionskostnaden för 
energiskogsbränslet.

Kostnaderna för energiskogsodling på fullgod jordbruksmark 
är något högre än de för marginell jordbruksmark. Stora kostnads
poster i beräkningarna för odling på den fullgoda jordbruksmar
ken är arrende och återställningskostnader av marken för traditio
nell jordbruksproduktion. En lantbrukare kan emellertid göra 
olika avväganden när det gäller dessa kostnadsposter. Odlingen 
kan ske på egen mark och andra krav kan eventuellt ställas på 
arrende och återställning av marken. Om dessa kostnader uteläm
nas blir produktionskostnaden för energiskog odlad på fullgod 
jordbruksmark lägre än den för marginell jordbruksmark.

Undersökningar av hur användningen av inhemska bränslen 
utvecklats har genomförts i några kommuner. Vidare har organi
sationsformerna studerats för två andra odlingsverksamheter, 
nämligen betodling och vinbärsodling. Erfarenheterna visar att en 
stor samlad produktion som levereras till en central anläggning 
kan åstadkommas från ett stort antal mindre brukningsenheter. 
För energiskogsodling gäller åtminstone i stora delar av södra 
Sverige att lämplig jordbruksmark ligger nära olika användare av 
fasta bränslen.

Den beräknade prisutvecklingen för de fasta bränslena samt de 
kvarstående osäkerheterna som gäller för energiskog pekar mot



att tillförsel av energiskogsbränsle kan bli kommersiell först under 
mitten av 1990-talet. Vid denna tidpunkt har fastbränslemarkna- 
dens storlek uppskattats till 70 TWh. Mot bakgrund av den skill
nad som finns mellan produktionskostnaderna på jordbruksmark 
och torvmark förutses att odling av energiskog först kan få ett 
genombrott på jordbruksmark. Den möjliga bränsleproduktionen 
från odling på denna typ av mark kan uppgå till 7 TWh per år, år 
2000. I denna uppskattning ingår ej produktion av energiskogs
bränsle från sådan mark som motsvarar överskottsproduktionen i 
jordbruket. Energiskogsodling bedöms dock utgöra ett intressant 
alternativ för sådan mark.

6.3 Fortsatt statlig verksamhet
Energisituationen kännetecknas av att de inhemska bränslena 

har svårt att konkurrera med kol och elkraft från ekonomiska 
utgångspunkter. Statens energiverk bedömer emellertid att prisut
vecklingen för de olika energialternativen leder till att de inhemska 
bränslenas konkurrensförmåga påtagligt kommer att förbättras 
under 1990-talet.

Energiskogsodlingen befinner sig fortfarande i en utvecklings
fas och någon kommersiell odlingsverksamhet har ännu ej kommit 
till stånd. Med utgångspunkt från de resultat som nåtts och de 
bedömningar som kunnat göras beträffande den framtida konkur
rensen mellan bränslena anser statens energiverk att fortsatta in
satser bör göras så att en vidareutveckling av energiskog sker med 
sikte på att möjliggöra en kommersiell introduktion av energi
skogsbränsle på 1990-talet.

Statens energiverk föreslår som ett led i detta ett fortsatt utveck
lingsprogram inom ramen för det statliga forskningsprogrammet.

Med hänsyn till att energiskogsodling bedöms kunna ske till 
lägsta kostnader på jordbruksmarker som åtminstone inlednings
vis motsvarar en tillräcklig produktionsresurs, bör FoU-insatserna 
koncentreras till att stödja utvecklingsbehovet för odling på denna 
typ av mark. Odling på torvmark och skogsmark bedöms utgöra 
en framtida reserv. Utvecklingsinsatser för att kommersialisera 
energiskogsodling på dessa markslag föreslås därför eventuellt tas 
upp senare.

FoU-insatserna för perioden 1984/85-1986/87 har beräknats 
uppgå till 50 Mkr. Insatsförslaget innebär en minskning av insats
nivån jämfört med föregående period. Minskningen beror på att 
verksamheten nu koncentreras till insatser i huvudsak för utveck
ling av energiskogsodling på jordbruksmark.

För att nå målet att åstadkomma möjligheter för en kommer
siell introduktion av energiskogsbränsle under mitten av 1990-talet 
beräknas kostnaderna för FoU-insatserna under tiden 1984-1993 
uppgå till drygt 100 Mkr.
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7 SUMMARY

7.1 The National Energy Administra
tion report on energy forests in 
Sweden

Sweden’s energy research and development program has 
included backing for energy forest research and development since 
1976. With the abolition of the National Swedish Board for Energy 
Source Development in 1983, the National Energy Administration 
became responsible for the energy forest R&D program. The aim 
of this program has been to analyse by 1985 the potential for the 
production and introduction of energy forest fuels in Sweden.

In the present report, the National Energy Administration sets 
out the the results obtained under the program, and presents its 
assessments of the future potential of energy forests, as well as 
putting forward proposals for continued R&D. The report was 
produced jointly by a reference group with representatives of the 
Stockholm School of Economics, the Swedish University of Agri
cultural Sciences, the Federation of Swedish Farmers, the forestry 
industry (MoDo AB), the National Swedish Environment Protec
tion Board, the Swedish District Heating Association and the Na
tional Energy Administration. The report is in four parts: Part A, 
the main report, covers background, results summaries, assess
ments and proposals. The results obtained in the R&D program 
are presented in Part B. Part C deals with organizational matters, 
suitable areas for cultivation, fuel market and economics. Part D 
contains appendices.

7.2 Results and conclusions
Up to 1985 the energy forest R&D program had cost around 

SEK 120 million. The work was carried out in some 70 projects 
coordinated under the program. The projects involved R&D re
sources in universities, forestry firms, engineering firms and orga
nizations connected with agriculture and forestry.



A large number of different types of plant material was studied 
and a great deal of work was done in the areas of basic biology, 
cultivation and the environment. Even so, in view of the nature of 
the subject, many of the conclusions had to be drawn on the basis 
of calculations and estimates, despite almost 10 years’ work. In 
recent years the pilot plantations in the program have made it 
possible to obtain practical experience of the establishment phase 
of large scale cultivations.

The main types of land that have been identified as suitable for 
energy forest cultivation are various kinds of agricultural land and 
peat land. Land surveys show that Sweden’s potential area for 
energy forest cultivation amounts to around 1 million hectares. Of 
this, 150 000 hectares is in the form of abandoned or marginal 
agricultural land and 850 000 hectares is peat land. In addition to 
this, large areas of land used nowadays in Sweden for the produc
tion of surplus cereals could be used for energy forest cultivation. 
Currently the area of such land equals about 300 000 hectares.

Most of the agricultural land suitable for the cultivation of 
energy forest in Sweden is in southern and central part of the 
country, whilst the major part of the peat land is in northern 
Sweden.

The results of the R&D work show that our knowledge of 
cultivation on peat land is still incomplete.

For agricultural land, there is far sounder knowledge of suitable 
cultivation material, methods, environmental factors and biomass 
yield. Today there are suitable cultivation material and experience 
in order to start practical plantations on agricultural land.
The cultivation experiments show that Salix species (Sallow, Pop
lar, Willow) are the most suitable species for energy forest cultiva
tion in Sweden. In southern and central Sweden, these species 
should be capable of producing some 15 tonnes of dry matter per 
hectare (1.5 kg/m2) and year on agricultural land. This corre
sponds to about 6 tonnes of oil equivalents per hectare and year.

R&D work under the program has not indicated any environ
mental consequences that would constitute an obstacle to the in
troduction of energy forest cultivation in Sweden. This applies 
both to the landscape and the effect of the plantation on the natural 
environment in general. If the nature conservation interests laid 
down in various regulations and conservation programs are taken 
into account, it is assumed that the inconvenience of energy forest- 
cultivation is not greater than or different from that of conventio
nal agriculture.

Experiments carried out with wood chips from energy forests 
show that from technical point of view this fuel is compatible with 
conventional wood chips fuels presently used in Sweden for heat-



ing of houses and in industry boilers.
Detailed calculations have been carried out in terms of private 

and social economics for various forms of cultivation. Both small 
scale and large scale plantations have been studied on various 
types of land. The figures show that the best results are obtained 
with smallholders cultivating various kinds of agricultural land. In 
this case, with new investments and known technology, the pro
duction cost of energy forest fuel is calculated to be of the same 
order as that of forest fuel from parts of trees.

No significant supply of fuel from energy forest cultivations is 
likely within the next 10 years. With current knowledge it is esti
mated that, in the mid 1990s, the production costs for energy forest 
fuel from marginal agricultural land could be 75-95 SEK/MWh 
fuel. The energy forest fuel cost from cultivation on peat land are 
higher at 90-110 SEK/MWh fuel. The calculations are based on 6 
per cent real interest, a rate that meets the requirements for a 
social economic calculation in Sweden.

Energy forest fuel produced on agricultural land would, on the 
basis of today’s cost estimates, be well able to compete with wood 
fuels, coal and peat in the mid 1990’s, by which time it is estimated 
that the prices of these fuels will be in the range of 85-90 
SEK/MWh fuel.

The cost calculations for energy forest cultivation are based on 
the assumption that the necessary investments are made in new 
machinery, and that the work is done at market costs. The best 
time to harvest energy forests is during the dormant winter season. 
Farmers can also make use of existing resources such as tractors 
and labour that are not fully utilized for other purposes during that 
season. The effects of a 50 per cent reduction in this sort of costs 
corresponds to a 10-25 SEK/MWh lowering of the production cost 
for the energy forest fuel.

In the calculations, the costs of energy forest cultivation on good 
agricultural land are slightly higher than those for marginal agricul
tural land. Major cost items in the calculations for the energy forest 
cultivation on good agricultural land are rental and the cost of 
reclaiming the land for agricultural production. However, a farmer 
may assess these costs items differently. For example, the energy 
forest may be cultivated on the farmer’s own land, and rental and 
ground reclamation may be subject to other requirements. If these 
costs are left out of the calculations, the production cost of energy 
forest cultivated on good agricultural land is lower than that on 
marginal agricultural land.

The way in which the use of domestic fuels has developed has 
been investigated in a number of districts, and the experiences 
from other fields of cultivation, such as beet and currants, has been



studied. It is evident that an extensive coordinated production can 
be achieved from a large number of small farming units.

The calculated price trend for solid fuels and the remaining 
uncertainties and lead times for energy forests, indicate that the 
supply of energy forest fuel may not be a commercially viable until 
the 1990s. In view of the difference between the production costs 
on agricultural land and peat land, it is assumed that the cultivation 
of energy forests will make its breakthrough on agricultural land. 
Fuel production from energy forest cultivationon on this type of 
land may reach about 7 TWh per year by 2000. By this time the 
market for solid fuels is assumed to be over 70 TWh per year. The 
production estimate does not include the potential use of energy 
forest on agricultural land currently used to produce surplus 
cereals. However, energy forest cultivation is considered to be a 
worthwhile alternative use for such land.

7.3 Continued government activity
In the recent energy situation of Sweden indigenous fuels are 

having difficulty competing with coal and electric power from eco
nomic point of view. However, in the longer term, assumed in
creases in the prices of the various form of energy will mean that 
the competitiveness of indigenous and domestic fuels will improve 
markedly during the 1990s.

Energy forest cultivation is still in the development phase and 
there has so far been no commercial cultivation. On the basis of the 
encouraging results obtained the National Energy Administration 
considers that funding should be continued to allow further deve
lopment of energy forests with the aim to making commercial 
introduction of energy forest fuel possible in the 1990s.

Since it is considered that energy forest fuels can be cultivated at 
the lowest cost on agricultural land which, at least initially, repre
sents a sufficiently large production resource, R&D funding 
should be concentrated on backing development work on such 
type of land.

Estimated R&D funding proposed in a continued program for 
the period 1984/85 - 1986/87 is about SEK 50 million. Under the 
proposal, the level of funding would be lower than in the previous 
period. This is because activity would be concentrated on work 
primarily concerned with the R&D of energy forest cultivation on 
agricultural land.

To achieve the aim of providing the means for commercial



introduction of energy forest fuel in the the 1990s, it is estimated 
that the cost of R&D funding for the period 1984-1993 will be just 
over SEK 100 million under the proposed program.
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projekt som energiskogsforskningen här har indelats i. Avsnitten 
har skrivits på ett sådant sätt att de skulle ha kunnat bli publicerade 
i välrenommerade forskningstidskrifter. De har en systematisk 
uppläggning där problemet preciseras inledningsvis och där de 
metodmässiga utgångspunkterna redovisas, varefter datainsam
lingen och slutsatserna presenteras.
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1 BIOLOGI:
ENERGISKOGSODLING - 
METODER, VÄXTMATERIAL 
OCH FÖRSÖKSRESULTAT

av Gustaf Sirén, Projekt Energiskog, Sveriges 
lantbruksuniversitet

1.1 Sammanfattning
Energiskogsodling innebär uppbyggande av högproduktiva 

ekosystem, i välfungerande kretslopp, inom ramen för naturgivna, 
opåverkbara omvärldsfaktorer genom samordnad optimering av 
viktiga påverkbara miljöfaktorer. Samtidigt beaktas rimliga miljö- 
vårdskrav genom att minimera utlakningsrisker och andra tänk
bara olägenheter. De viktigaste utgångspunkterna är följande:

• Odling i miljöer, som aktivt påverkas i riktning mot samtidiga 
optimalbetingelser för samtliga betydelsefulla produktionsfak
torer, kräver relevant kunskap.

• Intensivodling med korta omdrev, lagom snabbt kretslopp av 
näringsämnen, högmekaniserad skötsel och skörd. Aterföring 
av träaskan till ekosystemet utgör en annan viktig utgångs
punkt; eventuella näringsförluster måste minimeras.

• Snabbväxande härdiga stubbskottsskjutande vedväxter är en 
grundförutsättning för uthållig hög produktion av biomassa.

• Cirka 1.0 miljon hektar lämplig mark kan ställas till förfogande 
i södra och mellersta Sverige samt längs Norrlandskusten - om 
behov föreligger.

• Ny produktion av råvara skapar nya arbetstillfällen på lands
bygden.

De klimatiska betingelserna i för energiskogsodling aktuell del 
av riket är produktionsnormerande enligt följande:

• Växtperiodens längd varierar från 160 dagar i övre Norrlands 
kustland till 230 dagar i Skåne.



B:1 • Dagligen inkommande solenergi uppgår i snitt till 14 MJ eller
600 KWh.

• Där temperatursumman är hög nog (< 1100 dd) under växtpe- 
rioden utgör ljuset ingen begränsande faktor.

• Utstrålningsfrost under -4°C under växtperioden är en viktig 
begränsande faktor på kalluftsamlande lokaler.

• Evaporationen är av storleksordningen 1.4-2.8 mm per dag 
under växtperioden vid en produktion av 15 ton TS per hektar 
och år.

• Ojämn nederbördsfördelning under växtperioden kräver be- 
vattningsberedskap vid intensivodling.

Den grundläggande biologiska forskningen har belyst orsaks
samband mellan åtgärder och effekter:

• De bästa produktionsutfallen har nåtts med behovskomplette- 
rande näringsmedel; ett gott näringstillstånd hos grödan ökar 
den skördbara biomassan genom att större andel biomassa av
sätts på stamved än på produktion av rötter.

• Upptagningen av näring hos sälg och pil styrs av markens pH, 
som har ett smalt optimum (pH 5.5-6.5), medan gråal och 
björk tål både neutrala och sura jordar.

• Kambieaktiviteten som styr stammens tillväxt bör sätta igång så 
tidigt som frostrisken tillåter på våren; gråal och björk är här
diga, medan pilar har god återhämtningsförmåga efter even
tuell frostskada.

• Vad gäller angrepp av parasitsvamp och insekter på energiskog 
kan noteras att olika stressfaktorer påverkar både växtens nä
ringsvärde och dess förmåga att producera forsvarssubstanser; 
vid optimal närings- och vattenstatus har skadorna varit små.

Markkaraktäriserings- och markförbättringsstudierna har hit
tills resulterat i:

• Preciserade egenskaper hos jordmåner av intresse för energi
skogsodling.

• Markförbättringsåtgärder som befunnits nödvändiga för att öka 
nämnda jordmåners produktionsförmåga vad gäller dränering, 
djupluckring, kalkning och jordanalysbaserad grundgödsling i 
olika kombinationer.



B : 1 • Rotstudier ger viktig information om assimilatfördelningen, be
hov av markförbättringsåtgärder och rotzonens rumsliga ut
nyttjandegrad.

• Användning av energiskog som ekologiskt filter är under stu
dium i samband med tillvaratagandet av näringsrikt lak- och 
avfallsvatten från soptippar och flygfält.

Anläggnings- och produktionsforskningens hörnstenar utgörs 
av urval och tester av härdigt och snabbväxande odlingsmaterial, 
samordnad optimering av påverkbara produktionsekologiskt vik
tiga omvärldsfaktorer, ersättning av näringsförluster orsakade av 
skörd och oavbrutet befrämjande av ett lagom snabbt och välfun
gerande näringskretslopp, där exempelvis kvävets ackumulation 
och frigörelse bör vara i balans.

Urval, tester och korsningsaktiviteter har hittills resulterat i ett 
30-tal accepterade kloner ur ett basmaterial på mer än 3.000 indi
vider; 123 helsyskonfamiljer omfattande 14.000 kloner förväntas 
ge ytterligare ca 140 odlingsvärda kloner.

Metoder för formering av intressanta kloner har utvecklats.
Av aktuella odlingsförberedelser har huvuduppmärksamheten 

riktats på ogräsbekämpning och markförbättringförsök omfat
tande:

• Beståndsanläggning inklusive plantering med maskin på olika 
marktyper som visat att avgörande för framgångsrik anläggning 
är vattenregim, ogräskontroll, markstruktur, pH, vitala stick
lingar och anläggningstidpunkt.

• Gödslings- och bevattningsförsök som visat att näringsbevatt- 
ning i regel lett till högsta skördeutfallet.

• Fältförsök som visat att hushållning vid bevattning utan men för 
grödans produktivitet är möjlig, under ”normala” somrar har 
en bevattningsomgång på 40 mm varit tillfyllest på lerjord. •

• Produktionsoptimeringsförsök har vid 3-årig intensivodling lett 
till ett virkesförråd av omkring 50 ton TS per hektar. Salixkloner 
i äldre odlingar har visat god uthållighet. Ett tidigare gödslat 
20-årigt luckigt bestånd med årsproduktionen 12 ton TS per 
hektar reagerade positivt på fullgödsling som resulterade i ett 
skördeutfall av 18 ton TS per hektar och år. Kompletterings
plantering i luckorna med långa sticklingar lyckades till 98 pro
cent. Lägre skötselintensitet ger lägre skördeutfall; på åker
mark i södra Sverige ger ogödslad och för övrigt oskött energi
skog på åkermark 5-7 ton TS lägre skördeutfall per hektar och 
år än intensivodlad energiskog.



B : 1 »Intensiv energiskogsodling resulterar i positiv energibalans in : ut
= 1:10.

Några sammanfattande slutsatser:

1. Av klimatiska orsaker synes intensivodlad energiskog möjlig 
endast söder om temperatursummakurvan för 1100 daggrader. 
Extensiv energiskogsodling kan däremot ske upp till kurvan för 
900 daggrader. Trakter med ofta förekommande försommar
froster bör undvikas tills härdiga arter och kloner tagits fram.

2. Gyttje- och lerjordar är pga god näringstillgång, speciellt vad 
gäller kväve, bäst lämpade för energiskogsodling, medan nä- 
ringsfattiga vitmossmyrar, magra sedimentmarker och jämpod- 
soljordar är minst lämpliga. Med behovsanpassad och miljö- 
vårdsbeaktande näringsbevattning, kan likväl även svaga mar
ker tas i bruk för energiskogsodling.

3. Lyckosam beståndsanläggning förutsätter reglering av markens 
vattenhushållning, konkurrerande vegetation och pH-nivå, 
samt förbättring av såväl markstruktur (till ett djup av 25-50 
cm) som näringstillstånd. Använt sticklingsmaterial bör vara 
fysiologiskt funktionsduglig och ha optimala dimensioner.

4. Ett fortlöpande gott näringstillstånd i bladen ökar den skörde- 
bara biomassan genom att större andel assimilât avsätts på pro
duktion av stam ved än på rötter. Näringsupptagningshastighe- 
ten hos sälg, pil och poppel är starkt beroende, dels av markens 
surhet (optimum pH 5.5-6.5) medan gråal och björk är okäns
liga för pH-varianter mellan 3.9-6.8 och dels tillräcklig tillgång 
på vatten.

5. Urval, tester och korsningar har resulterat i ett 30-tal hittills 
accepterade högproducerande kloner lämpliga för södra och 
mellersta Sverige; många av dem klarar ej vinterfroster om 
kvävegödsling effektueras efter mitten av augusti. Metoder för 
massförökning av intressanta kloner har utvecklats.

6. Intensivodling har vid 3-årigt omdrev resulterat i virkesförråd 
mellan 50-60 ton TS per hektar på 50 m2 stora försöksytor. Om 
produktionsfasen senareläggs med ett år överstiger skördeutfal
let i snitt sannolikt 20 ton per hektar och år.



1.2 Inledning
Den samlade effekten av rikets sedan länge akuta överproduk

tion av livsmedel, det plötsliga behovet av olje- och kolsubstitut i 
energiförsörjningen och skogsindustrins förutsebara råvaruknapp- 
het har aktualiserat betydelsen av alternativgrödor inom de areella 
näringarna. Biomassa som energiresurs och mångsidigt användbar 
naturtillgång har för den skull kommit i blickpunkten av många 
samverkande skäl. Bland tänkbara alternativ har jordbruksmäs- 
sigt, in tensi vodlad, extremt snabbväxande lövskog, bedömts sär
skilt intressant, speciellt vad gäller möjlighet till lönsam produk
tion av inhemsk råvara för såväl energiförsörjningens som skogsin
dustrins växande behov.

Det vetenskapliga ansvaret för inhämtandet av erforderliga 
kunskaper gavs till projektet Energiskog vid SLU. I denna sam
manfattning redovisas främst uppnådda resultat av det forsknings- 
och utvecklingsarbete som utförts under etapperna 1976-81 och 
1982-84. Från sistnämnda etapp ingår några huvudresultat i rap
porten. Härutöver diskuteras energiskogsodlingens praktiska för
utsättningar, med tanke på ett eventuellt riksomfattande infö
rande.

1.3 Projektets syfte
Vid tidpunkten för projektets tillblivelse förelåg som huvudsak

liga motivationsorsaker främst ett av oljekrisen framammat behov 
att ersätta oljan i förening med insikten om biomassans uppenbara 
möjlighet att bidraga till påtaglig förbättring av rikets ekonomiska 
oberoende. En första analys av energiskogsodlingens förutsätt
ningar utformades redan i januari 1973 - alltså före oljekrisen i 
november 1973. Det dröjde dock ända fram till hösten 1975 innan 
energiskogsodling började betraktas som ett tänkbart alternativ till 
oljan. Senare inträffad omprövning att även ersätta den billiga, 
men miljöförstörande användningen av importkol är en av miljö- 
vårdshänsyn betingad nödvändighet. De ursprungliga, visserligen 
ofullständigt analyserade förutsättningarna utgjorde icke desto 
mindre bakgrund nog för att ställa projektet inför uppgiften att 
inom rimlig tid nå följande mål:

• Erforderliga abiotiska, biologiska och tekniska kunskaper och 
erfarenheter inhämtade, redovisade och nyttjade för utvärde
ring och testning i fältmässig skala samt anläggning av klonplan
tager av resistenta, högproduktiva kloner av snabbväxande löv
träd.



B : 1 • Sticklingar av härdiga och övrigt varudeklarerade kloner produ
cerade för energiskogsförsök till antal och typ som omständig
heterna kräver.

• Instruktioner och anvisningar framtagna och meddelade för 
energiskogsodling med avseende på klimat, mark och klonval, 
nödvändig förbearbetning, anläggningsåtgärder, skötsel, ska- 
debekämpning, omdrevsoptimering, skörd och produktkon
troll.

Siktet inställdes på en redovisning av uppnådda resultat år 1985. 
Sedan 1980 har behovet av kunskap om markförbättring, be- 
ståndsanläggning och produktionsoptimering emellertid vuxit 
snabbare än väntat. En tyngdpunktsförskjutning av forsknings
verksamheten från växtfysiologisk grundforskning i riktning mot 
syntesorienterad tillämpning aviserades för den skull i överens
stämmande med av uppdragsgivaren angivna mål redan år 1981. 
Tyvärr visade det sig ogörligt att inom beviljad budgetram, till
räckligt snabbt utöka den forskande personalens numerär inom 
forskningsområdena: markkaraktäristik, markbättring, anlägg
ning och produktion. En positiv förändring av situationen inträf
fade först år 1982.

Efterfrågan på regionalt lämpligt odlingsmaterial har ökat till 
och med år 1983 i utsträckning som icke kunnat tillgodoses på 
grund av nödvändiga testperioders längd. För praktisk odling, 
bland annat för de storförsök som NE initierade redan år 1978 - 
mot projektledarens av vetenskapliga skäl motiverade förslag om 
några års senareläggning - kunde lämpliga kloner levereras endast 
till icke frostlänta lokaler i södra Sverige under etappen 1978- 
1981. Lokalklimatet på kall myrmark kräver även i södra Sverige 
härdigare kloner än vad hittills stått till förfogande. Denna om
ständighet har aktualiserat en begränsad förskjutning i urvalet i 
riktning mot extremt härdiga arter och sorter. Bland annat gråal 
skulle, såsom fallet varit på forskningstationen Jädraås, ha kunnat 
utnyttjas tidigare - efter vederbörlig testning - på frostlänt mark i 
södra och mellersta Sverige.

I konkreta termer var forskningsprogrammets främsta mål att 
vid intensivodling av energiskog uppnå en i försök reproducerbar 
genomsnittlig vedproduktion av storleksordningen 20 ton TS per 
hektar och år. Detta utfall motsvarar cirka 8 ton oljeekvivalenter. 
En sammantagen intensivodlad energiskogsareal i hela riket på 1.0 
miljoner hektar bedömdes dock kunna producera endast 5-6 mil
joner ton oljeekvivalenter per år. Den aviserande produktionsni
vån antogs bli i första hand beroende av: •

• Odlarnas skicklighet.



B:1 • Nivån på de åtgärder som insätts i syfte att åstadkomma samti
diga optimeringseffekter av påverkbara genetiska, fysiologiska, 
ekologiska, odlingstekniska, silvikulturella och konkurrensbio
logiska produktionsfaktorer.

• De begränsningseffekter icke påverkbara miljöfaktorer, såsom 
ljus- och temperaturklimat, växtperiodens längd, vindförhål
landen etc kommer att utöva på aktuella grödor.

Den intensiva odlingsform som ovan avses kan definieras enligt 
följande:

Intensiv energiskogsodling avser högmekaniserbar odling av 
stubbskottsskjutande, snabbväxande vedväxter med jordbruks- 
mässiga metoder, varvid markens fysikaliska, kemiska och biolo
giska tillstånd påverka på sätt som möjliggör säker beståndsan- 
läggning och ostörda fysiologiska produktionsprocesser hos grö
dan, som kan skördas med 3-10-åriga omdrev - allt under beak
tande av miljövårdens berättigade krav.

Ett alternativ till intensiv energiskogsodling definieras som föl
jer:

Extensivt energiskogsbruk avser gallringsfritt skogsbruk i vilket 
antingen existerande slutna eller medelst frösådd anlagda slysko- 
gar utnyttjas för brännvedsproduktion ; skötselåtgärderna kan in
skränkas till ytdränering, sporadisk gödsling och återföring av 
aska; ifråga om gråal, Salix och glasbjörk kan omdrevet variera 
mellan 10-30 år.

På basen av tidigare utförda studier bedömdes den extensiva 
energiskogsodlingen kunna leda till produktionsnivåer varierande 
mellan 4-12 ton stamved per hektar och år beroende på klimat, 
jordmån, trädslag, beståndsstruktur, omdrev och sporadiskt in
satta produktionshöjande åtgärder.

1.4 Allmän strategi

1.4.1 Några arbetshypoteser
I projektets initialskede uppställdes ett antal arbetshypoteser 

dels om energiskogsodlingens allmänna och ekonomiska förutsätt
ningar och dels om de biologiska produktionsförutsättningarna 
med beaktande av växande krav på god miljövård. Under arbetets 
gång har viss skärpning av de flesta av de ursprungligen framförda 
hypoteserna befunnits nödvändiga. Nedan ges några exempel på 
viktiga arbetshypoteser.



B:1 • Riksomfattande intensivodlad energiskog möjliggör ersättan
det av olja och kol till en kvantitet motsvarande 60 TWh per år.

• Jordbruket minskar sin produktionsareal för livsmedel, varvid 
lämplig mark friställes för marksanerande energigrödor, av 
vilka energiskog på sikt bedöms bli mycket lämplig.

• Energiskogsodling antas kunna bidraga med 15-20 000 år ar
betsplatser till den allmänna samhällsutvecklingen, främst på 
landsbygden och i mindre tätorter.

• På basen av tidigare produktionsoptimeringsförsök i liten skala 
antages produktionen av biomassa vid allsidig och samtidig op
timering, kunna höjas till 40 ton TS per ha och år, varav 20 ton 
TS antages vara skördbar stamved (i södra och mellersta Sve
rige).

• Intensiv energiskogsodling skall i första hand baseras på stubb- 
skottsskjutande, extremt snabbväxande inhemska vedväxter, 
som möjliggör korta omdrev med låga eller inga kostnader vid 
förnyelse av beståndet; omloppstiden antas omfatta 3 till 10 
omdrev med omdrevslängder på 3 till 10 år.

• Optimering av påverkbara faktorer i odlingsmiljön antages 
jämte rigoröst urval av snabbväxande odlingsväxter vara de 
viktigaste förutsättningarna för ökad produktion, kraven på 
god närings- och vattenregim tillgodoses med näringsbevattning 
varvid strikt doserad komplett och behovsanpassad näringslös- 
ning skall användas för att minimera utlakningsriskerna.

• Odlingsmarkens luft/vatten-relation antages vara av stor bety
delse för rötternas andning och näringsupptagning, likaså torde 
många högproducerade arter/kloner kräva ett visst pH-opti- 
mum för maximalrespons på åtgärder för förbättring av mark- 
och övriga miljöfaktorer.

• Kalkning och gödsling med aska och övriga förbränningspro
dukter motverkar markens försurning.

• Beståndsanläggning kan föregås av trädning eller förfrukt i stäl
let för ogräsbekämpning med kemikalier. •

• Preliminär kännedom om optimala förband, omdrev och bästa 
klonval kan snabbt erhållas från små provytor tack vare närings
bevattning som riktigt genomförd leder till liten variation i nä- 
ringsstatus och vattenregim.

• Intensivodling av energiskog eller annan ökad odling i global 
skala stabiliserar och kan till och med binda något av atmosfä
rens överskott av C02.



B:1 I några fall har hypoteserna varit bristfälliga, i två fall delvis
felaktiga (ogräsbekämpning och små provytor).

1.4.2 Metodik
Vad gäller valet av forskningsmetoder har projektets uppgift 

inneburit att i görligaste mån utnyttja tidigare utvecklad, tillförlit
lig metodik. I inledningsfasen har avkall på bästa tänkbara metod
val framtvingats av personalbrist. Detta har varit fallet vad gäller 
viss del av förädlingsverksamheten efter det preliminärtester se
lekterat fram intressant utgångsmaterial för målinriktat förädlings- 
arbete. En positiv förändring vad gäller externt samarbete har 
likväl ägt rum sedan 1983. Vad beträffar markforskningsverksam
heten kunde projektet till en början bygga på den erfarenhet som 
står till förfogande inom jordbrukets markvetenskap. Till ytter
mera visso löstes frågan om adekvat näringstillförsel under de 
första etapperna med tillhjälp av den metod Ingestad utarbetat. 
Tack vare detta metodval kunde till exempel studiet av effekterna 
av variationen i markens näringstatus senareläggas utan större 
men för detaljstudierna av sambandet mellan näringstillgång och 
produktivitet. Ingestads metod med vattenburen näringstillförsel i 
varierande dosering möjliggjorde även användning av relativt små 
försöksparceller i inledningsfasen. Härvid förutsattes givetvis att 
stamantalet per försöksparcell överskred det i skogsforskning all
mänt accepterade.

För övrigt kan den forskningsmetodik som kommit till använd
ning i stort sett karaktäriseras enligt följande:

Abiotik har använt sig av gängse meteorologiska, bioklimatiska 
och hydrologiska forskningsmetoder.

Inom grundläggande biologi har olika delprojekt utnyttjat känd 
instrumentell metodik i sin laboratorieforskning. Denna har nyan
serats för de speciella behov, som förknippas speciellt med studier 
av fotosyntesens kväveberoende, näringsupptagningens miljöbe
roende, assimilatfördelning, fömans nedbrytning och biologisk 
kvävefixering.

Den experimentella tillämpningen (speciellt vad gäller anlägg
ning och produktion) har i förstone under etapp 1978-81 koncen
trerat sig på urval av kloner, klontester, sticklingsproduktion, od- 
lingsförberedelser, beståndsanläggning och produktionsoptime
ring. Senare har bland annat förbands- och omdrevsförsök och 
alternativa nivåer på skötselintensitet kommit i blickpunkten. 
Ökande tillgång på förbättrat odlingsmaterial har successivt höjt 
såväl fältförsökens parcellstorlek som dessas statistiska standard. 
Vissa tester ingår i ett internationellt samprojekt. Gängse inom 
växtodling och skogsbruk tillämpad forskningsmetodik har an-



B : 1 vänts. I många fall har likväl fin justeringar av standardmetoderna
befunnits nödvändiga. Skördeutfallen har kvantifierats dels me
delst bestämning av färskvikt och vattenhalt och dels medelst xylo- 
metrisk bestämning av volym och gra vimetrisk bestämning av ved
densiteten.

Inom forskningsområdet markkaraktäristik och markförbätt
ring har aktuell metodik från såväl jordbrukets som skogsbrukets 
markvetenskap kommit till användning. Speciellt inom markka
raktäristik har avancerad instrumentell apparatur utnyttjats.

1.4.3 Val av försöksmark
En preliminär analys avslöjade att stora hittills otillräckligt ut

nyttjade markresurser, till exempel nedlagd åkermark, torvmark, 
torvtäkter och svårfömyad, ytjämn skogsmark står till förfogande 
i klimatiskt välbelägna trakter. För att med framgång kunna inten- 
sivodla dessa marker bedömdes det som betydelsefullt att kunna 
specificera vissa grundläggande krav. Ett antal kriterier förteckna
des för den skull i samråd med riksskogstaxeringen. Projektets 
mycket tidiga bedömning av tillgången på mark, som utan beak
tande av eventuella restriktioner kan komma ifråga för energi
skogsodling efter år 1990, framgår av tabell 1.

Tabell 1. Preliminär sammanställning av sannolikt och maximalt tillgänglig 
areal energiskogsodling.

Marktyper resp användningsformer Potentiellt tillgänglig 
areal, milj ha

Sannolikt Maximalt

Torvmark (inom klimatområde med en temperatur
summa överstigande 900 daggrader a) och med låg 
frekvens sommarfroster) 0.5 1.0
Jordbruksmark (nedlagd eller i överskottsproduk- 
tion) 0.3 0.5
Skogsmark (svårfömyad, högörtsbesvärad) <0.1 0.2
Torvtäkter (siutbrutna före år 2000) <0.1 0.3
Strandmarker b) (bevattningsbara med söt- eller 
bräckvatten, utanför bevarandeintressen) c) «0.1 0.2
Lakvatten-och rötslamsdepåer «0.1 0.1

Sammantaget ~ 1.0 2.3

a) Temperatursumma av dygnsmedelvärden >5 grader C
b) Strandängar med högt naturskyddsvärde skall givetvis icke odlas.

Sammanställningen visar att torvmarker och jordbruksmarker 
måste ges högre prioritet än skogsmark vid utarbetandet av rele
vant forskningsprogram. Skogsmark kan komma ifråga vid så kal-



B: 1 lat extensivt energiskogsbruk men har i övrigt på grund av stor
utlakningsrisk vid gödsling och högfrekvent ytstenighet icke kun
nat tillmätas någon större betydelse som potentiell markresurs för 
intensiv energiskogsodling. Undantagen utgöres av ytstenfria och 
ytjämna mo- och mjälarter samt lövskogskärr på mulljord. Även 
här förutsättes givetvis att energiskogsodlingen efter övergång från 
extensivt till intensivt markutnyttjande kan förväntas ge högre 
företagsekonomisk vinst än tidigare. Försök på skogsmark och 
nedlagda torvtäkter ingår numera i forskningsprogrammet. De 
sistnämnda i syfte att bland annat utröna möjligheter att reducera 
utlakningsrisken vid gödslingen.

1.4.4 Odlingsmaterial
Kraven på hög produktion och korta omloppstider ledde till 

speciella hänsynstaganden vad gäller valet av lämpligt trädslag, 
dess produktionspotential och anpassning till optimerad odlings- 
miljö. Eftersom odlingsmiljön i stort var given och därmed i vissa 
avseenden opåverkbar vad gäller makroklimat, geologi, topografi 
etc ökade betydelsen av sortvalet inom olika trädslag. Olika bioto
pers naturliga lämplighet för odling blev härvid en viktig urvalsfak
tor. Kravet på snabb ungdomsutveckling sållade bort samtliga 
långsamt växande trädslag. Krav på hög vegetativ reproducerbar- 
het och/eller genetisk stabilitet vid generativ förökning begränsade 
urvalet ytterligare till ett fåtal släkten.

Projektet har utvecklat användbara reproduktionsmetoder för 
olika släkten. Med i huvudsak till södra och mellersta Sverige 
förlagda tester har ett antal för odling lämpade snabbväxande, 
härdiga, resistenta eller toleranta, kvistrena, rakstammiga och lätt- 
skördade kloner av släktet Salix kunnat tagas fram.

För att i görligaste mån utnyttja den testade genpoolens möjlig
heter har ett hybridiseringsprogram genomförts. Syftet har varit 
att via olika föräldrakombinationer få fram sorter med högre od- 
lingsvärde än tidigare. Ett långsiktigt förädlingsprogram har utar
betats för etappen 1984-87.

1.4.5 Genomförandet
Projektets grundläggande idé innebar att undersöka möjlighe

ter att genom intensivodling av extremt snabbväxande vedväxter 
introducera energiskogsbruk med korta omdrev i syfte att produ
cera billig inhemsk energiråvara. Användbara förebilder förelåg 
dels i det sedan sekler dokumenterade skottskogsbruket, dels i de 
svårigheter det moderna skogsbruket mött vid nedkämpningsför- 
sök av lövsly vid konventionell odling av barrskog. Det biologiskt



B:1 vitala lövslyets blotta existens inbjöd till omprövning av dess an
vändbarhet. Det syntes möjligt genom en målmedveten samord
ning av existerande kunskap såväl äldre empirisk som ny veten
skaplig, kunna utnyttja naturligt snabbväxande trädarters höga 
produktionspotential. Den springande punkten syntes ligga i öns
kemålet att anpassa ifrågakommande åtgärder att förbättra od- 
lingsmiljön till grödans behov på sätt som i görligaste mån när
made sig optimalbetingelserna för samtliga produktionsfaktorer 
av vikt. Avsteg från denna optimeringsprincip innebar val av lägre 
nivå i odlingsintensitet och som följd härav lägre kostnader men 
också lägre produktionsutfall. Naturskog representerar den lägsta 
odlingsintensiteten; en allsidigt och kontinuerligt optimerad 
snabbväxande energiskog den högsta nivån av odlingsintensitet. 
Principen för sambandet mellan odlingsintensitet och produktivi
tet framgår av figur 1.

a Odlings
intensitet

Produktivitet

Fig 1. Principiellt samband mellan ökande odlingsintensitet och pro
duktivitet.

Behovet av i sammanhanget relevant odlingskunskap var i in
ledningsfasen mycket stort. Många av de mest snabbväxande och 
vegetativt fömybara trädslagen utgjordes av så kallade pionjär
trädslag, vilka av tradition ansetts som närmast värdelösa. Den 
skötselmässiga kunskapen om de mest snabbväxande inhemska 
trädslagen var för den skull i flera avseenden bristfällig.

Kraven på snabb utveckling i ungdomsstadiet begränsade urva
let till stubbskottsskjutande arter av släktena Salix, Alnus, Populus 
och Betula. Kravet på oförändrad beståndsgeometri från omdrev 
till omdrev för att underlätta maskinell avverkning bedömdes 
kunna tillgodoses genom att använda endast stubbskottsskjutande 
arter. Denna detalj uteslöt exempelvis aspen som lämpligt trädslag 
vid intensivodling. Dessutom befanns den långsamma nedbryt
ningen av aspens föma som mindre lämplig med tanke på den 
markvård de avsedda korta omdreven antogs kräva. Beträffande



B:1 gråalens lämplighet bedömdes praktiska odlingsförsök med olika
kloner nödvändiga. Eso-verksamheten skulle i första hand kon
centreras till södra och mellersta Sverige, där tillgången på kon
kurrerande skogsavfall och klenved var låg per capita. Utöver 
myrmark bedömdes tillgången på åkermark i närheten av större 
samhällen i inlandet kunna utvecklas i för energiskogsodling gynn
sam riktning. Valet av lämpliga trädslag måste givetvis bli avhäng- 
igt tillgången på lämplig mark i lämpligt klimat. En preliminär 
bedömning av klimatet ledde till att avfallsdepåer och viss skogs
mark kunde komma ifråga som försöksmarker även längs Norr
landskusten.

Relevanta försök anlades för den skull i första hand på mark av 
ovan nämnda slag. Pilar (Salix) och popplar (Populus) prioritera
des, sedan 1979 har även al (Alnus) och björk (Betula) kommit 
ifråga.

Forskningsverksamheten, som under tiden 1976-77 omfattat 
endast klonurval och experimentell tillämpning utbyggdes vid års
skiftet 1977/78 att även omfatta abiotik (meteorologi och hydro
logi) samt ekofysiologi. Denna verksamhet som krävde komplice
rad apparatur och stora personella insatser förlädes delvis till labo
ratorier, men främst till projektets försöksstationer. Verksamhe
ten har sålunda under tiden 1978-84 haft tre tyngdpunkter:

• Centralorten (Skogshögskolan i Stockholm 1976-78 respektive 
Sveriges lantbruksuniversitetet i Uituna 1979-84).

• Försöksstationerna, som ökat från två till sex nämligen Boge- 
sund, Studsvik, Jädraås, Köping, Sösdala och Uituna (figur 2). •

• Utöver landet spridda test- och odlingslokaler hos i huvudsak 
enskilda markvärdar (figur 2).
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• Större fältförsök
• Mindre fältförsökSösdala

Figur 2. Karta över projektets försöksstationer samt större och mindre 
fältförsök.

Försöksstationernas program anpassades givetvis till natur- 
givna förutsättningar men föreskrevs i första hand av projektets 
omedelbara behov. De två äldsta stationerna nyttjades främst för 
urval, tester och pilotstudier. En viss arbetsfördelning har däremot 
genomförts vad gäller övriga stationer, se tabell 2.



B:1 Försöksstationernas förutsättningar och huvudfunktioner har varit 
följande:

Bogesund mineraljord klonurval, preliminär
tester

Studsvik mineraljord produktionstester,
biologisk N-fixering, omdrevs-
försök

Jädraås myrmark
fysiologiska
försök,

härdighetstester, eko
anläggning, biologisk N-fix- 
ering, produktionsoptimering

Köping mineraljord,
gyttja

anläggning, klontester, 
förband, omdrev, klon- 
plantager, skördeförsök

Sösdala torvtäkt, (hög- 
humifierad)

markbearbetning, klon
test er, anläggning

Uituna mineraljord specialförsök, omdrev, 
N-fixering, integrerad produk
tionsoptimering

Tabell 2. Forsknings- och försöksverksamhetens fördelning på olika försöks
stationer.

Forsknings- Boge- Studs- Köping Uituna Jädraås Sösdala
uppgift sund vik

Mineraljord Torvmark

Klimat mätn.
och hydrologi x - X X -

Urval, tester x X X - X X

Korsningar x - - - - -
Klonarkiv x - - X - -
Markbear

betning (x) - X - X X

Anläggning (x) - X - X X

Omdrev X X X - X

Förband x X X - - X

Ekofysiologisk
fältforskning (X) - X X -

Biologisk
N-fixering X X X X -

Produktions
optimering (X) X - X X -

Skördeförsök - X - - -
Klonplantager (x) - X X - X



1.5 Resultat från 1976-1983
Projektets verksamhet har i första hand inriktats på kunskaps- 

generering angående åtgärder för att öka produktionen vid inten
sivodling av biomassa. I andra hand undersöktes produktionshäm- 
mande faktorer av olika slag. Syntesen förväntades ge underlag för 
lönsamhetsberäkningar baserade på nödvändiga insatser och em
piriska skördeutfall. Härutöver antogs erfarenheterna ge underlag 
för prognoser rörande realistiska produktionsutfall vid storskalig 
odling.

Storskalig energiodling förutsätter tillgång till olika typer av 
odlingsmarker. Tyngdpunkten av projektet odlingsförsök och 
klonplantager har lagts på odlingsmark och torvmark. Dessutom 
har smärre försök anlagts på torvtäkter, strandmarker och röt- 
slamdepåer.

Projektet inriktade sig på att undersöka grundförutsättningar 
för produktionsnivåer som är betydligt högre än vad tidigare be
dömts möjligt inom jord- och skogsbruk. Den nya, integrerade 
kunskapen utgör underlag för de arbetshypoteser kring vilka den 
experimentella tillämpningsforskningen byggs upp. Som exempel 
på utfall av denna strategi anges nedan några för praktisk odling 
betydelsefulla resultat från de fyra forskningsområdena abiotik, 
grundläggande biologi, markkaraktäristik/markförbättring samt 
anläggning och produktion.

Den vetenskapliga säkerheten och den praktiska tillämpnings- 
potentialen för resultatens utnyttjande anges i de fall detta är möj
ligt.

1.5.1 Abiotik

1.5.1.1 Forskningsuppgift
Forskningsområdet Abiotik har haft till uppgift att för projek

tets behov:

• Kartlägga meteorologiska och hydrologiska förutsättningar för 
energiskogsproduktion genom att ur tillgängliga data be
stämma strålningsklimat, värmebalans, temperatursummor, 
frostfrekvenser, nederbördsfördelning, vattenbalans etc för 
olika regioner.

• Konstruera simuleringsmodeller för definierade delproblem 
(marktemperatur, bladtemperatur, évapotranspiration, neder
börds- och strålningsinterception, grundvattennivå, snödyna
mik, markens gasutbyte etc). •

• Ange metoder, som möjliggör att på beståndsnivå förbättra



vissa av de abiotiska faktorerna (till exempel genom att höja 
marktemperaturen, minska frostfrekvensen etc) i syfte att nå 
ökad produktion.

• Skapa tillförlitliga tillväxtmodeller på beståndsnivå varvid års
produktionen kan beskrivas som funktion av naturligt varie
rande abiotiska faktorer vid genetiskt och fysiologiskt givna 
grödor och väldefinierade skötselrutiner.

Uppgiften har lösts genom att:

- utnyttja hos SMHI tillgängliga klimatdata

- anlägga särskilda försöksfält för värme- och vattenbalansstu
dier samt konsekvensstudier,

- medelst datoriserad (i undantagsfall manuell) mätteknik söka 
samband mellan biotiska faktorer och produktionen på be
ståndsnivå,

- konstruera olika typer av simuleringsmodeller för kartlägg
ning av vattenförbrukning, produktivitet etc.

1.5.1.2 Resultat
Forskningsområdets Abiotik viktigaste resultat är hittills föl

jande:

• I den för energiskogsodling aktuella delen av riket varierar till
växtperiodens längd mellan 230 dagar i Skåne och 160 dagar i 
Norrbottens kustland. Under denna tid uppgår inkommande 
solenergi per dag i snitt till cirka 14 MJ (eller 600 kWh) per 
kvadratmeter.

• En karta över rikets bioklimat varvid dagtemperatursummor 
beräknade för klimatstationer för tröskelvärdet +5°C har åter- 
getts i form av daggradlinjer (fig. 3); daggradslinjema kan an
vändas vid karaktärisering av testade kloners klimatrespons.

• En jämförelse mellan Västkusten, Mälardalen och fyra regio
ner på Ostkusten från Norrbotten till Kalmar län bekräftar att 
icke instrålningen, utan temperatursumman i Norrbotten och 
växtperiodens nederbörd i Kalmar län kan bli begränsande fak
torer för energiskogsodling.

• Detaljstudier angående bioklimatet på sex försöksstationer har 
belyst viktiga karaktäristika hos växtperioden. Förutom längd 
och temperatursumma har även växtperiodens frostfrekvens 
kartlagts varvid en samtidig parallellstudie angående gran kun
nat utnyttjas.
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Figur 3. Temperatursummor beräknade för SMHI-stationer för tröskel
värdet +5°C. Kartan är ritad av B Eriksson, SMHI, och 
H Odin, SLU, efter data från Perttu et al. (1978).

• På beståndsnivå har bioklimatiska detaljstudier visat att mindre 
än 10 procent av fotosyntetiskt aktiv instrålning i slutna Salix- 
bestånd når markytan då bladmassan är maximal vid månads
skiftet augusti-september (fig. 4).

• Vattenförbrukningen i eso-bestånd, angiven som genomsnitt
liga summan av avdunstning och transpiration är i medeltal av 
storleksordningen 1,4-2,8 mm per dygn under perioden juni
september i mellersta Sverige; under gynnsamma väderbeting
elser och vid riklig vattentillgång kan högre värden förekomma; 
under en speciell 10-dagars period uppgick medelevapotranspi-



rationen till 3,7-3,9 mm per dygn; produktionsnedsättande un
derskott på vatten, det vill säga torka, uppträder dessvärre med 
oregelbunden frekvens; ett exempel på nederbördens fördel
ning i bestånd under en växtperiod framgår av figur 5.

Höjd

200-
200 cm

180- -100
160-
140-

100 cm120-
- 50

50 cm

Figur 4. Fotosyntetiskt aktiv strålning (400-700 nm) i procent på olika 
nivåer i bestånd av Salix 666 med angiven övre höjd. (Efter 
Eckersten <4 Perttu, 1981).

• Förutsättningar för en långsiktig minst 5-10 år lång uppföljning 
av vattenbalansen från en på myr anlagd eso- odling och jämför
bart kontrollområde har skapats i Jädraås.

• En metod för studium av markens gasutbyte har utarbetats; 
låga halter av koldioxid i ytlagret 0-20 cm och relativt höga 
halter på 30 cm djup (ca 2%) tyder på att gasutbytet i det 
markbearbetade ytlagret varit effektivt på undersökta försöks- 
parceller.

• Klimatdata har vidarearbetats till variabler som kan användas 
vid modellering av tillväxt och nettoproduktion av biomassa; 
exempel på simulering redovisas i figur 6.

Sammanfattningsvis kan sägas att temperaturen i luften är den 
mest begränsade faktorn, speciellt vad gäller växtperiodens längd, 
temperaturssumma och produktionsnedsättande froster. De sist
nämnda kan till viss del mildras genom lämpliga anläggnings- och 
skötselrutiner. I de fall temperaturen är tillräcklig är ljuset i regel 
icke någon begränsande faktor. Grödans vattenbehov kan i regel 
tillgodoses om normal nederbörd och smältvattenförråd utökas 
med bevattning av storleksordning 40 mm. Utöver nederbördsrika 
somrar inträffar även enligt tillgänglig statistik under en omlopps
tid (ca 35 år) ett nederbördsunderskott av storleksordningen över



350 mm per år (Grip). Detta deficit skall vid intensivodling kom
penseras med smältvattenförråd och utökad bevattning.

Forskningsområdet Abiotik karaktäriseras av jämförelsevis 
hög vetenskaplig säkerhet. Informationsvärdet är högt och hittills 
uppnådda resultat kan tillämpas såväl vid val av odlingslokal som 
vid optimering av bland annat bevattningsintervall och intensitet.

De viktigaste återstående forskningsuppgifterna inom abiotik 
omfattar bland annat följande:

• Studier av den för skördens utförande viktiga snödynamiken i 
„ slutna awerkningsmogna energiskogsbestånd.

• Slutförandet av pågående experimentella värme- och vattenba
lansstudier under nästa sexårsperiod.

• Konstruktionsarbetet av klimatbetingade simuleringsmodeller 
för vattenförbrukning, nettotillväxt etc.

320 mm (100%)

af TF

SF=14%

~~ Q=31%

Figur 5. Fördelning 
av nederbörd i ett 
ogräsfritt Salix be
stånd under växtpe- 
rioden 1980 i Studs- 
vik (Grip).

P = nederbörd 
E = avdunstning 
från våta bladytor, 
skott etc
T = transpiration 
SF = stamflöde

TF = genomfallande 
regn
Q = avrinning 
A S = magasinänd
ring i rotzonen
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Härnösand
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Figur 6. Datorsimulerad ackumulerad ovanjordsproduktion för ett
åriga Salix-bestånd inom klimatområdena representerade av 
Falkenberg, Härnösand och Luleå (Eckersten).

1.5.2 Grundläggande biologi
De under åren 1976-77 uppnådda produktionsresultaten inom 

forskningsområdet Experimentell forskning var av sådan storleks
ordning att bättre kännedom om de biologiska processerna bakom 
de överraskande goda resultaten blev en nödvändighet. Bety
dande erfarenheter förelåg visserligen från åren 1966-1973 av till 
exempel den intermittenta näringsbevattningens positiva konse
kvenser vid experimentell odling av barrträdsplantor. Det oaktat 
var behovet stort av exakta undersökningar angående orsakssam
manhangen in situ för energiskogsodlingens del. År 1978 blev det 
möjligt att successivt knyta en biologiskt kunnig forskarstab till 
projektet.

1.5.2.1 Forskningsuppgifter
Forskningsområdets grundläggande biologiverksamhet har för

delats på många med övriga forskningsområden internt samord
nade delprojekt. I koncentrat har de långsiktiga målen för olika 
delprojekt varit följande:

• Studier av snabbväxande arters och kloners gasutbyte med sikte 
på att utveckla ett testprogram för jämförelse av eso-grödors 
potentiella produktionsförmåga samt att fastställa hur olika



B : 1 stressfaktorer, främst varierande tillgång på vatten och mineral
näring samt ljus- och temperaturklimat påverkar fotosyntes och 
andning.

• I syfte att öka nyttjandegraden av tillförda näringsämnen, som 
med dagens teknik är låg inom både jord- och skogsbruk har ett 
särskilt delprojekt avdelats att utröna jonupptagningsmönstret 
hos högproducerande kloner och att undersöka effekter på bio
massaproduktionen av begränsad tillgång på mineralnärings
ämnen.

• Utveckla i fält tillämpbar biologiskt skonsam och miljövänlig 
gödslings- och bevattningsteknik speciellt på myr- och sedi
mentmarker där stor risk för utlakning föreligger.

• Klarlägga förhållandet mellan bruttoproduktion och nettopro
duktion av för energiändamål användbar biomassa, samt kart
lägga eventuella åldersberoende förändringar i kemisk sam
mansättning och energiinnehåll.

• Emedan insektshärjningar med stor sannolikhet kommer att 
drabba framtida energiodlingar bedömdes det viktigt att vinna 
kunskap om i eso förekommande insektspopulationer, om 
olika insekters växelverkan med olika värdeväxter samt hur 
odlingens utformning och skötsel kan påverka insekters uppträ
dande.

• Framtida svampskador har aktualiserat nödvändigheten att in
ventera potentiella skadesvampar på aktuella eso-trädslag i in
tensivodling samt att undersöka olika möjligheter av biologisk 
kontroll, till exempel användning av hyperparasiter mot rost
svampar.

• Medan internationellt utbyte av klonat växtmaterial kommer 
att kräva rigorösa fytosanitära kontrollåtgärder, vilka i sin tur 
resulterar i att utbytet begränsas till sterila ”in vitro”-kulturer 
har denna teknik upptagits i projektets program; målet är att 
utveckla ”in vitro”-metoder för snabb vegetativ förökning, tek
nik för selektion av virusbefriade kloner odlade ”in vitro” och 
att eliminera virus från värdefullt växtmaterial. •

• Ett kriterium för optimal tillväxt är grödans förmåga att opti
malt utnyttja växtperioden. Studiet av bildandet av vedceller, 
cellväggstillväxt och ligninlagring är därför viktiga element i 
bedömningen av olika mognadsprocesser, som påverkas av 
bland annat variationer i vatten och näringstillgång, tempera
tur- och konkurrensförhållanden. Delprojekt ”Meristemsakti- 
vitet” syftar dels till att karakterisera olika kloners förmåga att



B:1 utnyttja växtperioden och dels undersöka hur vedbildningen
påverkas av omvärldsfaktorer av vilka några är påverkbara vid 
praktisk odling.

• Emedan högt skördefall kan erhållas som konsekvens av hög 
nettoproduktion endast under förutsättning att tänkbara pro
duktionsförluster kan minimeras har forskning angående ska- 
deförebyggande åtgärder bedömts angelägen; dels kan växtma- 
terialen förbättras vad gäller tolerans/resistens och härdighet, 
dels kan metoder utvecklas att förebygga/reducera olika typer 
av skador.

Den med grundläggande biologi befryndade forskningen om 
kväveomsättning i mark, och biologisk kvävefixering behandlas i 
samband med forskningsområdet markkarakteristik och markför
bättring nedan.

1.5.2.2 Resultat
De tills dato viktigaste resultaten från forskningsområdets 

grundläggande biologi som under etappen 1981-84 ombildats till 
plantorienterad ekofysiologi är i koncentrat delprojektvis föl
jande:

Snabbväxande kloners gasutbyte
Fotsyntesens beroende av olika variabler såsom ljus- och nä

ringstillgång har undersökts under kontrollerade betingelser i kli
matkammare. Tillsammans med resultat från delprojekt angående 
fotosyntesens beroende av vatten- och näringsupptagning bildar 
de erhållna resultaten underlag för modellering av bladets fotosyn
tes och kolbudget. Känslighetsanalys har använts för att utröna 
stamvedsproduktionens variation vid begränsad tillgång på kol, 
näring och vatten. Huvudresultaten är följande:

• Ehuru genetiskt betingade skillnader mellan arter i regel är 
påtagliga, förefaller skillnaden mellan hittills undersökta hög- 
producerande Salix-kloners fotosyntetiska kapacitet vara rela
tivt liten vid jämförbara kvävetillstånd i bladen.

Beståndets fotosyntes och produktion
På grund av ökande respirationsförluster borde en optimal snarare 
än ett maximalt bladyteindex resultera i maximal produktion (fi
gur?): •

• Tidigare bladsättning kan förväntas öka stamvedsproduktio- 
nen; en dags försening resulterar i en enprocentig förlust av 
växtperiodens biomassaproduktion.



• Sen bladfällning har ringa betydelse för den totala koldioxid
upptagningen, men kan vara viktig för upplagringen av assimi
lât.

Fotosyntes och kolallokering i relation till ljus och näring
Fotosynteshastighet uttryckt per bladytenhet är densamma hos 

plantor som odlats vid samma ljusintensitet men vid olika närings- 
tillförselhastigheter (figur 8). Stomata- och mesofyllkonduktan- 
sema är båda uppenbarligen opåverkade av graden av närings- 
stress. På grund av att den specifika bladvikten påverkas i olika 
grad av plantornas näringstillstånd är fotosyntesen per bladvikts
enhet positivt korrelerad till kvävehalten i bladen. Det bör påpe
kas att överensstämmelsen vad beträffar fotosynteshastighet per 
bladyta och kvävetillstånd kan vara förenad med en trefaldig skill
nad i växternas relativa tillväxthastighet.

Det bör påpekas att höga produktionsutfall med Salix-kloner 
uppnåtts med kvävehalter omkring 4,0-4,5 % i bladen. Det kon
ventionella barrskogsbruket opererar i regel med kvävehalter i 
barren omkring 2,0 %, vilket sannolikt är en starkt bidragande 
orsak till den låga produktionen.

Tillväxthastigheten kan vara densamma hos växter odlade med 
obegränsad tillgång till näring men vid låg ljusstyrka, jämfört med 
näringsbegränsade växter odlade vid hög ljusstyrka. Fotosyntes-

Bladyteindex (m2rrr2)

Figur 7. Den årliga fotosyntesproduktionens beroende av maximal 
bladyta vid varierade ljusabsorptions egenskaper (k) i bestån
det. Det skuggade partiet mellan varje kurvpar visar den mängd 
av fotosyntesproduktionen som åtgår för bladmassans upp
byggnad. (Linder & Lohammar, 1982).



hastigheten hos hög-ljusplantorna är dock mycket högre. Det lik
artade förloppet vad beträffar den relativa tillväxthastigheten kan 
förklaras i termer av allokering av kolet. - Resultatet bekräftar 
släktet Salix’ enastående anpassningsförmåga och höga produk
tionspotential.

Mg CC>2g dw-1 h-1 LO

Mg C02g H20-'h-1

1600 ' 400 800 1200 1600
Strålning (Errr2s->)

Figur 8. Fotosynteshastighet är avsatt mot ljusintensitet (momentant) vid 
tre olika behandlingar av Salix (S. aquatica, 056). LO = låg 
ljusintensitet (50 nE m2s') och fri tillgång på näring; HO = hög 
ljusintensitet (300 nE m-2s') och fri tillgång på näring; HS = 
hög ljusintensitet (300 nE m 2s r) och näringsstress. Fotosynte
sen har beräknats per bladytenhet (mg C02 dm 2 h '); per torr
vikt blad (mg C02 gdw‘ k1) per kävemängd i blad (mg C02N 
l.h1) och per vattenmängd i blad (mg C02gH}0 ‘h '). (McDo
nald 1984).

Näringsbehov
Tillgången på de viktigaste tillväxtfaktorerna koldioxid, ljus, 

vatten och näring är i regel begränsade vid konventionell odling 
under betydande del av växtperioden. Detta innebär att den gene
tiska tillväxpotentialen som varje växtart resp klon besitter ej till
fullo utnyttjas. Enär varken ljusinstrålning eller luftens C02-halt 
nämnvärt kan påverkas vid praktiskt odling i fält återstår att un
dersöka möjligheterna att genom optimering av vatten- och nä
ringstillförsel påverka grödans nettoproduktivitet i önskad rikt
ning. Hithörande forskningsuppgift har förutom kvalitativa även 
kvantitativa aspekter. Det gäller bland annat att på genomsläpp- 
liga marker anpassa tillförseln till markens retentionsförmåga för



B:1 att undgå skadligt läckage till grundvattnet. Denna sistnämnda
forskningsuppgift ligger emellertid inom delprojektet Produk
tionsoptimering.

Den produktionsfysiologiska forskningen angående optimering 
av kvalitativ näringsupptagning i rum och tid har vad gäller kvan
titativt näringsbehov lett till följande huvudresultat:

Relativt näringsinnehåll (kväve=100)
I Alnus incana 

] Betula verrucosa 

I I Salix fragilis (672)

Kväve Kalium Fosfor Kalcium Magnesium

Figur 9. Makronäringsämnens inbördes viktproportioner för maximal
tillväxt hos unga trädindivider av al, björk och Salix. (Ericsson 1981b och 
Ingestad 1981).

• De för maximal tillväxt av al, björk och Salix nödvändiga ma- 
kronäringsämnenas relativa proportioner har fastställts på labo- 
ratorieodlat material. Gråalen synes kräva mer fosfor och kla
rar sig med mindre kalium än björk och Salix (figur 9).

• Sammansättningen av vattenburna gödselmedel avsedda för 
fältbruk har bekräftats; fältförsökens tidigare rutiner baserade 
på Ingestads (1965) forskningsresultat har visat sig vara lämp
liga även för Ainus och Salix vad gäller låg koncentration hos 
och relativ sammansättning av aktuella makronäringsämnen 
(figur 10).

• Näringstillgången påverkar plantornas koldistribution; ett fort
löpande gott näringstillstånd ökar den skördbara biomassan 
genom att större andel assimilât avsätts på produktion av stam
ved än på rötter; denna från tidigare fältstudier (Siréen 1949, 
1951) kända reaktion får härmed en produktionsfysiologisk be
kräftelse (figur 10).
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Figur 10. Fördelning av torrsubstans mellan blad, stam och rötter ut
tryckt i procent av plantans totala torrsubstansvikt vid olika 
tillförselhastigheter av näring (enl. Ericsson 1981b).

Upptagningsghastigheten av olika näringskomponenter hos ak
tuella energiskogsarter styrs icke enbart av mängden tillgänglig 
näring utan i hög grad även av rotmediets pH. Gråal och björk är 
pH-indifferenta, medan hittills studerade kloner av Salix befunnits 
ha ett samlat optimum i pH- intervallet 5.5-6.5 (figur 11); detta 
gäller speciellt miljön för finrötters utveckling.

Även om det totala näringsupptaget hos intensivodlade grödor 
beräknas bli relativt stort, det vill säga av storleksordningen 650 kg 
kväve per ha och år och vid skördeutfallet 20 ton TS per ha och år 
blir den vid skörd borttransporterade näringskvantiteten i stamved 
relativt liten (tabell 3).

Tabell 3. Skattad 
fördelning av torr
substans mellan röt
ter, stam och blad 
och motsvarande 
mängder kväveinne
håll (kg ha1) i Salix- 
odlingar med en årlig 
stamvedsproduktion 
av 10 respektive 20 
ton TS ha '.

Organ Torrsubstans- Kväveinnehåll i rot, stam och
produktion blad vid produktions

nivåerna
ton TS ha år1 10 ton resp 20 ton TS ha1 år1

Rot 5 10 110 kg ha 1 220 kg ha-'
Stam 10 20 60 „ 120 „
Blad 4 10 120 „ 300 „
Totalt 19 40 290 „ 640 „
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Figur 11 Skottutveckling hos gråal (Alnus incana) vårtbjörk (Betula 
verrucosa), jättepoppel (Populus trichocarpa) och korgvide 
(Salix viminalis) vid olika pH-nivåer i rotmediet (från Ericsson 
& Lindsjö, 1981).

Denna temporära näringsförlust kan kompenseras dels genom 
återförsel av aska och dels genom kompensationsgödsling av åt
minstone kväve, kalium och bor. Blad- och rotförna återför större 
delen av involverade näringsämnen via nedbrytning till det natur
liga kretsloppet.

Salix-plantors koldistribution kan influeras av näringstillgång 
och ljus. Laboratoriestudier har visat att produktionen av tanni
ner, lignin, stärkelse samt mängden fria nitrater och lösliga amino
syror i växtvävnaderna kan i någon mån påverkas. Detta i sin tur 
inverkar på mottagligheten för angrepp och infektioner av insek
ter, svamp och mikroorganismer.

En viss betydelse bör även tillmätas mikronäringsämnena i 
detta sammanhang. Projektets näringsfysiologiska forskning har 
hittills inriktats på makronäringsämnen varför en förskjutning av 
undersökningarna mot mikronäringsämnen synes befogad. En in-



B : 1 tegrering med vattenfysiologisk forskning förefaller likaså motive
rad emedan det klonspecifika minimibehovet av vatten vid hög
produktiv intensivodling är bristfälligt känd.

Vattenbehov
Projektets vattenfysiologiska forskning har kommit igång rela

tivt sent. Detta beror främst på att utförda lysimeterförsök (Grip 
1981) i allt väsentligt bekräftade de resultat som erhölls i ett nä- 
ringsbevattningsförsök i Studsvik 1977-79 (se 4.4.2.4). Markvatt
nets tillgänglighet varierar emellertid kraftigt beroende främst på 
markens jordmån och struktur, på nederbördens årsvariation och 
intensitet, rötternas vattenupptagning samt på avrinning och per- 
kolation till grundvattnet.

4 8 12 16 20 24 4
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Figur 12. Variation i vattenpotential under dagen i tre olika vattenpilbe- 
stånd. Streckad del av tidsaxeln visar den del av dygnet då 
bladen är täckt av dagg. Solen går upp kl 04.00 och ned kl 
21.00 (Christersson).



B:1 Emedan vissa ytjämna sandmarker kan tänkas bli intressanta
som odlingsmark för eso restes frågan om hur dessa i regel genom- 
släppliga markers vattenhushållning skulle ordnas för att möjlig
göra hög produktion till rimliga insatser. Problemets grundforsk
ningsaspekt, vattenpotentialens dygnsvariation har belysts genom 
in situ-mätningar på sand, bevattnad sand och torvmark i vatten- 
pilbestånd under en längre torrperiod (figur 12).

Under praktiskt taget samma värderleksbetingelser har vatten
potentialen utvecklats helt olika på de tre lokalerna, även om en 
god vattenstatus återställs i växterna under natten. Under förut
sättning att stängning sker vid en vattenpotential av 0.6-0.7 MPa 
stängs klyvöppningarna hos Salix på den obevattnade sandmarken 
för en tid av tolv timmar och på torvmark under sju timmar. I det 
bevattnade beståndet har klyvöppningarna hållits öppna under 
hela dagen, varvid fotosyntes varit teoretiskt möjlig under 17 tim
mar från soluppgång till solnedgång. I beståndet på obevattnad 
sand har klyvöppningarna kunnat fungera normalt under endast 5 
timmar, varvid dagg evaporerat under tre morgontimmar. Störda 
klyvöppningsfunktioner kan antagas ha minskat assimilatproduk- 
tionen omedelbart.

Resultat från de praktiska bevattningsförsöken redovisas ne
dan.

Meristemaktivitet och tillväxtmönster
Tillväxten hos snabbväxande skott styrs för höj dtillväxtens del 

av den så kallade apikala meristemaktiviteten med säte i topp
knoppens yttersta odifferentierade spetsceller. Diametertillväxten 
styrs av kambiet, den aktiva cellmanteln som omger plantan från 
topp och grenspetsar till de yttersta rotspetsarna. Kambiets aktivi
tet uppvisar på svenska breddgrader en till årstidsväxlingen kopp
lad säsongsvariation. Aktiveringen under förvåren och invintrings- 
processen under hösten styrs av tillväxt- respektive invintringshor- 
moner. Dessa kontrolleras i sin tur av temperatur, vatten- och 
näringstillgång. Optimal tillväxt förutsätter att grödan kan utnyttja 
hela växtperioden maximalt utan att dess överlevnad äventyras av 
vår- respektive höstfroster vid alltför tidig skottskjutning respek
tive försenad ofullständig invintring. Årsmånens amplituder sätter 
härmed mer eller mindre markanta gränser för tillväxtmeriste- 
mens aktiviteter respektive viloperioder.

Ved- och barkandel samt tillväxt mäts gravimetriskt varvid 
stamvedens densitet är av stort intresse. (Vid densiteten 0.45 g 
cm 3 har 1 ton torrsubstans stamved (tTS) volymen 2.2 m 'f medan 
densiteten 0.30 g nr3 kräver en 3.3 m3f stor volym.) Densiteten 
antas variera klonvis med ålder, förband och andra omvärldsfak- 
torer av vilka temperatur samt vatten- och näringstillgång är vik-
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Figur 13. Veddensitetens utveckling med stigande ålder. Hos klon 683 
(S. vim) ökade densiteten från 0.36 g cnr3 hos ettåriga skott till 
0.44 g cm 3 hos fem år gamla skott. Inomstamvariationen ut
jämnas med stigande skottålder. (Sennerby-Forsse).

tiga. Vedens och barkens energiinnehåll har bestämts kalorimet
riskt. Ljus- och svepmikroskop har använts vid utförda fiberstu
dier.

Huvudresultaten kan sammanfattas enligt följande:
• Stamvedens densitet är art- och klonspecifik. Vattenpil har i 

regel den lägsta densiteten medan högproducerande korgpil- 
kloner har hög densitet. Variationen hos ettåriga skott hos 150 
Salix-kloner var påfallande stor (0.36-0.43 g cnr3). Ur genetisk



B:1 synvinkel bedöms möjligheterna att selektera fram kloner av
hög kvalitet som goda.

• Veddensiteten ökar med stigande skottålder, hos referens- 
klonen S. viminalis 683 föreligger en ökning från 0.36 till 0.44 g 
cm 3 vid en åldersökning från ett till fem år. Vuxna träd av sälg 
(S. caprea) har en veddensitet på i snitt 0.48 cm'3.

• Studier av förbandets effekt på veddensiteten utvisar att täta 
förband ger högre densitet än glesa förband. En klar inomstam- 
svariation har konstaterats med markerad skillnad mellan stam
bas och topp i unga skott. Ökande ålder utjämnar skillnaderna 
något (figur 13).

• Kambieaktivitet förekommer under cirka 8 månader och full
ständig vintervila under 4 månader (nov-feb) på mellansvenska 
breddgrader. Den intensivaste celldelningsaktiviteten i kambiet 
inträffar under juli månad med 12-15 celldelningar.

• Av andra tillväxtstudier framgår att den mest aktiva vedpro
duktionen inträffar under juli och augusti månader om vatten 
och näring är tillgängliga relativt upptagningspotentialen. Mog
nadsprocessen i veden fortgår under oktober och ibland ännu i 
november.

Tillväxtanalys
Stam tillväxten hos vedartade växter är välkänd. Fotosyntespro- 

duktemas fördelning inom växten och över tiden är däremot brist
fälligt kartlagd. Skillnaden mellan arter och kloner i detta av
seende är viktiga för valet av lämpligaste växt för specifikt syfte. 
Vid odling av biomassa för energiändamål är hög produktion av 
utnyttjbar torrsubstans i förening med högt energiinnehåll önsk
värd.

Delprojektets mål innebär att genom modifierad klassisk till
växtanalys fastställa hur olika arters och kloners torrsubstanspro
duktion fördelas på olika organ under växtperioden samt att fast
ställa torrsubstansens energihalt och härmed bidraga till samman
ställningen av relevanta urvalskriterier.

Forskningsuppgiften har lösts dels genom att använda destruk
tiv provtagning vid kartläggning av viktiga variabler. I senare fas 
införs även icke-destruktiva mätningar, varvid förutsägelser base
rade på de sistnämnda jämförs med erhållna kontrollvärden. En 
successiv förbättring av förutsebara samband förväntas kunna 
åstadkommas. För rotproduktionens del kan den destruktiva 
provtagningens omfattning minskas med hjälp av regressionssam
band. För att fastställa torrsubstansens fördelning på olika organ 
vid olika näringstillförsel har två kloner odlats i säck i jämförande 
fältförsök för destruktiv rotprovtagning.



B: 1 Resultat
Emedan materialbehandling, särskilt vad gäller rotprover, på

går kan endast preliminära resultat anföras för torrsubstansfördel
ningens vidkommande:

• Stammens andel i biomassan hos unga skott ovan jord uppgår 
till 60-70 procent; variationen är liten, bladandelen varierar 
något mera och andelen sidoskott mest.

• Från det pågående säckförsöket redovisas än så länge endast 
TS-mängdernas näringsberoende hos 1-åriga skott (tabell 4):

Tabell 4. Torrsubstansutfallet hos fördelningsförsökets två kloner vid olika 
näringstillförsel.

Torrvikt, gram per stol ovan jord
Klon Näringstillförsel, % av optimalprogram

66 100

077 66" 95"
683 115" 146"

» P=<0.001

Av tabellen framgår att till två tredjedelar reducerad näringstill
försel också minskar TS-produktionen med cirka 30 %.

Klon 077 har fällt större delen av sina blad före mättidpunkten, 
683 inte. Effektiviteten hos referensklonen 683 representerar väl 
det nya klonmaterialet vid ett års ålder.

Energiinnehållsbestämningar har utförts på två materialgrup
per, det vill säga på gamla kloner från Studsvik, samt på nya kloner 
från Bogesund och Uituna. De viktigaste resultaten är följande:

• Årsmånen påverkar energiinnehållet enligt jämförbara utfall 
från Studsvik år 1978/79 (fig. 14).

• skillnader i vedens energiinnehåll mellan olika arter och kloner 
är liten, amplituden är 19.7-20.4 kJ g 1 hos Salixmaterial från 
Studsvik.

Härutöver har energiinnehållets variation och åldersberoende 
bestämts separat för bark och ved varvid befanns att bark har
2-5% högre energiinnehåll än ved oavsett klon. Speciellt stor är 
skillnaden mellan bark och ved hos daggpil och sälghybrider och 
några andra nya kloner. Energiinnehållets åldersberoende är
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Figur 14. Förbränningsvärme hos ved och bark för årsskott av Salixklo- 
ner insamlade i Studsvik 1978 och 1979. Medelvärde av 10 
skott per klon (Flower-Ellis & Olsson 1981).

svagt; ved hos ettåriga skott har 1% högre energinnehåll än två
åriga skott av samma klon, då vardera skottgruppen vuxit samma 
år under likvärdiga klimat- och markbetingelser. Lägre barkandel 
i äldre skott kommer att resultera i något lägre energiinnehåll.

Sammanfattningsvis kan noteras att skillnaderna i energiinne
håll mellan kloner är begränsad varför denna detalj i forsknings
programmet bör ges lägre prioritet än tidigare.

Insekter och energiskog
Insekters konsumtion i skogsekosystem överstiger sällan 10 

procent av trädens bladbiomassa och anses därför inte nämnvärt 
påverka trädens tillväxt. Massförekomst kan dock resultera i svåra 
tillväxtstörningar. Energiskogsodling, som från insektssynpunkt 
kan betraktas som en relativt homogen mellanform av jord- och 
skogsbruk, kommer med viss sannolikhet att sporadiskt drabbas 
av onormalt hög konsumtion av insekter efter det populationen 
byggs upp.

Vad gäller insekters växelverkan med värdväxter kan noteras 
att riktad forskning inom detta delområde kunnat utföras först 
efter det att högproducerande kloner kunnat identifieras efter pre
liminärtester. Vid företagna huvudtest har det visat sig att toleran
sen/resistensen mot vissa insekter varierar klonspecifikt. Delpro
jektet i sin helhet kräver ytterligare tid för att nå säkra resultat.

Vid storskalig energiskogsodling gäller det att minimera risken 
för insektshärjningar. Den forskning som hittills utförts visar att 
skadorna - med ett undantag, gallmyggan på vitpil och knäckepil 
- varit små. Stora möjligheter bedöms föreligga att genom art- och 
klonval, genetisk förädling, biologisk bekämpning och undvi-



B : 1 kande av ihållande stressituationer i odlingsmiljön minska riskema
för förlustbringande insektsangrepp.

Svampskador och parasitsvampar
Minimering av produktionsförluster vid energiskogsodling är 

beroende av bland annat att olika produktionsreducerande fakto
rer kan identifieras så att relevanta och kvantitetsmässigt riktigt 
avvägda motåtgärder kan sättas in. Mykologiskt växtpatologiska 
studier av energiskogsväxter måste för den skull inledas med en 
inventering av förekommande svampar, vilket innefattar taxono- 
misk grundforskning. Endast för rostsvamparnas del har frekvens- 
och spridningsekologiska studier kunnat igångsättas (1983) jämte 
skattningar av produktionsförluster. För rostsvamparnas del har 
det dock visat sig att gällande uppfattning om arter vilar på ohåll
bara morfologiska karaktärer samt på antaganden om värdspecia
lisering och värdväxling som saknar full experimentell täckning. 
Emedan rostsvamparna klart dominerar över övriga skade- 
svampsgmpper har delprojektet i första hand inriktat sig på att 
finna medel mot dessa svampar. Utöver rostsvampar har bladpa- 
rasiterande ascomyceter och stamparasiter ägnats uppmärksam
het.

En möjlighet till biologisk kontroll av rostsvampar erbjuder 
användningen av hyperparasiter. Härvid förutsätts att hyperpara- 
siternas utvecklingshastighet är hög nog jämförd med rostsvam
parnas spridningshastighet.

Av hittills uppnådda resultat kan följande noteras:

• 8 rostsvamparter har identifierats i energiskogsbestånd.

• Salix-rostsvampar har sin snabbaste, i regel exponentiella, ut
veckling under växtperiodens senare del.

• Av odlade Salix-arter har vattenpil (på åkermark) den lägsta 
resistensen, medan korgpil visat relativt god resistens.

• Om rostens täckningsgrad är låg under högsommaren blir pro
duktionsbortfallet nära nog försumbart.

• För revision av rostsvampars taxonomi har infektionsförsök 
igångsatts.

• En mot rostsvamp effektiv hyperparasit, Ramularia rosea, 
kommer att användas i bland annat ovan nämnda infektionsför
sök.

Delprojektet beräknas kräva ytterligare en tid av fem år för att 
nå någorlunda säkra resultat.



B : 1 Vävmdskultur
Celler och vävnader från embryon, blad, skott- och rotspetsar, 

sårvävnad och pollen kan genom påverkan av odlingsmedium och 
miljö bringas att utvecklas till normala plantor. Detta ger möjlig
het till mycket snabb förökning, till eliminering av virus i nytt 
odlingsmaterial och till ökad genetisk variation i plantor från cell
kulturer.

I initialskedet har på steriliserat knoppmaterial baserade skott- 
kulturer lyckats.Tidigare utförda försök med utgångspunkt från 
Salix-stamfragment (utan garanterad frihet från virus) måste likväl 
bedömas som säkrare och billigare från praktisk synpunkt. Försö
ken att inducera organbildning har hittills ej lett till önskat resultat. 
Rötter på isolerade Salix-blad har däremot erhållits. Möjliga för- 
ökningsvägar in vitro framgår av figur 15. På vävnadskultur base
rad formeringsteknik är nödvändig för att möjliggöra internatio
nellt utbyte av klonmaterial fritt från sjukdomar.

ökad skottbildning

Figur 15. Alternativa förökningsvägar vid vävnadskultur in vitro

Som en biprodukt av växtfysiologisk metodutveckling har en på 
ministicklingar baserad massförökningsmetod utvecklats för lätt- 
rotat Salix-material; en formeringspotential på 109 nya individer 
inom loppet av ett år har befunnits möjlig.

Frostskador
Även vid energiskogsodling måste man räkna med vissa förlus

ter utöver dem som insekter och patogener orsakar. Redan i den 
allmänna arbetshypotesen i projektets initialfas antogs de årliga 
förlusterna kunna stiga sammantaget till 10-15 procent. Härvid 
inkluderades frost, torka, betskador, ogräs, översvämning. Torka 
och ogräs kan numera uteslutas vid intensivodling; däremot är



B:1 ogräsen sannolikt den huvudsakliga orsaken till de misslyckanden
vid extensiv energiskogsodling, som varit fallet speciellt i de od- 
lingsförsök Södra Skogsägarna anlagt. Översvämningsmark kan 
över huvud taget ej komma ifråga på grund av allt för osäkra 
betingelser för beståndsanläggning och skörd. Återstår utöver in
sekter och patogener huvudsakligen frost- och betskador. Endast 
frostskadorna har blivit föremål för grundläggande biologisk 
forskning. Detta har skett huvudsakligen genom frosthärdighets- 
bestämning av växtmaterial på laboratoriet. Härvid har olika ar
ters och kloners under kylningsförmåga, iskristallbildningspunkt 
och frosthärdighet i olika tillväxtfaser bestäms.

Laboratorietesternas resultat har jämförts med de utfall som 
delprojektet Urval och tester givit.

De viktigaste resultaten hittills:

• Överlevnadstester visar att iskristaller bildas i temperaturområ
det -1 till -4°C, varvid växande skottdelar dehydreras (torkar 
ut).

• Skador i meristemen (tillväxtzonema) orsakar i lindrigaste fallet 
tillväxtstörningar, i värsta fallet död.

• Stresstest ned till -3°C har möjliggjort indelning av tillgängligt 
klonmaterial i tre överlevnadsklasser; överensstämmelsen med 
fälttestemas utfall för den bästa överlevnadsklassen är dess
värre något oklar.

• Vinterhärdade ministicklingar har klarat frystemperaturer ned 
till -85°C; detta bekräftar att icke låga vintertemperaturer utan 
froster under växternas aktiva period vår, sommar och höst 
orsakar de i fält observerade frostskadorna.

Frosthärdighetsforskningens främsta förtjänst ligger däri att 
kunskapen om iskristallbildningen hos Salix ökat betydligt.

1.5.2.3 Resultatens tillförlitlighet
Forskningsområdet Grundläggande biologi karaktäriseras av 

god vetenskaplig säkerhet vad gäller slutförda studier. Större de
len av resultaten bedöms bekräfta eller förbättra användbarheten 
av hittills tillämpad odlingsbiologi. Ytterligare ökad kännedom om 
sambandet mellan orsak och verkan resulterar vid riktig tillämp
ning i ökad odlingssäkerhet.

Av viktiga återstående problem som snarast måste utredas bör 
nämnas minimering av vattenförbrukningen per producerad torr
substans vid maximal produktion, mikronäringsämnenas fysiolo
giska respektive resistensbefrämjande betydelse för högproduce-



B:1 rande kloners hälsotillstånd, optimering av assimilatfördelningen,
insektshärjningars förutsättningar, rostsvampars biologiska kon
troll och utveckling av teknik för cellvävnadskultur.

1.5.3 Markkaraktärisering och markförbättring

1.5.3.1 Forskningsuppgifter
Markkaraktäriseringen belyser naturgivna och vid provtagning 

aktuella förutsättningar för växtproduktion hos marken. Vidare 
utgör karaktäriseringen basen för de grundförbättringsåtgärder 
vilka är ämnade att öka markens produktionsförmåga. På de sva
gaste markerna är grundförbättringar nödvändiga för att det över
huvudtaget skall bli möjligt att etablera energiskog på dem.

Markförbättringen utgörs dels av behovsberoende engångsin- 
satser av typen dränering, grundförbättring vad gäller kalk- och 
näringsinblandning samt homogenisering av en ursprungligen 
skiktad jord före energiskogsetableringen, dels av under varje 
växtsäsong återkommande produktionshöjande åtgärdssekvenser.

Markkaraktäriseringen har omfattat följande:

• Vid varje odlingslokal genomfördes noggranna profilbeskriv
ningar varefter jordprover togs från varje markskikt.

• Kemiska analyser på jorden omfattade elektrisk ledningsför
måga; pH; ammoniumlaktatlösligt P, K, Ca och Mg som be
tecknas som lättillgänglig fraktion; saltsyralösligt P och K som 
betecknas som svårtillgänglig fraktion; totala mängderna av P, 
K, Ca, Mg och Na i organiska markskikt; totala mängderna C 
och N, mängderna av C och N i den lätt oxiderbara fraktionen 
av organiskt material i jorden (Cmob, Nmob), kat jonby teska
pacitet (CEC), titrerbar surhet och utbytbara metallkatjoner.

• Jordens textur (komstorleksfördelning) bestämdes genom fält
bedömningar kompletterade med laboratorieanalyser. •

• Geologin beskrevs med hjälp av jord- och bergartskartor från 
Sveriges Geologiska Undersökning (SGU).

• Klimatbeskrivningama baserades på data från Sveriges Meteo
rologiska och Hydrologiska Institut (SMHI).

• Hydrologiska data erhölls genom fältobservationer. Klassifice
ringen gjordes genom fem fuktighetsklasser och fyra klasser för 
sidogående vattenrörelser.

• Vattenbalansen uttrycks som skillnaden mellan potentiell éva
potranspiration och summan av nederbörd och beräknat vat-



B : 1 tenförråd i marken. Detta senare beräknat på basen av texturen
och avståndet till grundvattenytan och med hänsyn tagen till 
uppstigande vatten. Vattenbalansen över vegetationsperioden 
presenteras för tre olika rotdjup. Med de erhållna resultaten 
som bas ges rekommendationer för grundläggande markför
bättringsåtgärder innefattande kalkning, grundgödsling, in- 
blandning/homogenisering samt riktlinjer för bevattning och 
gödsling av etablerad gröda.

Markkaraktäristikens långsiktiga mål är att skapa baser för åt- 
gärdssekvenser för förbättring av markfaktorerna med tanke på 
odlingsgrödans optimala produktivitet. Den kunskapsbas om 
mark som byggs upp skall utnyttjas vid framtida val av odlings
mark för energiskogsodling.

All markförbättring förutsätter att marken är väl karaktäriserad 
vad gäller struktur och kemisk-fysikaliska egenskaper. Den ke
miska rotmiljön är enklare att ändra än den fysikaliska. För jordar, 
som har grundförutsättningar för aggregatstruktur kan naturliga 
aggregeringsprocesser förstärkas genom dränering. Packning 
måste undvikas. För att ändra porstorleksfördelningen, det vill 
säga förhållandet vatten/luft i en enkelkomstruktur (sand-, mo
och mjälajordar) krävs inblandning av finare material (mull, lera). 
Om vattenregimen enligt ovan anförda skall åtgärdas är alternati
ven antingen snabba, kostsamma eller långsiktiga och billigare 
eller någon mellanform av desamma.

Några exempel på den mark-karaktärisk-baserade markför
bättringens arbetsmetoder anges nedan:

• Bevattningsrekommendationema baseras på vattenbalansstu
dier, markegenskaper. Grödans sannolika évapotranspiration 
under definierad tid beaktas vid bevattningen.

• Kalkbehovet beräknas på basen av pH vid provtagningstid- 
punkten, önskat pH och den titrerbara acidité ten.

• Kvävegödslingsrekommendationerna baseras på totalmängden 
kväve och kol-kväve-kvoten (med avseende på totalmängder 
såväl som på mängderna i den lätt oxiderbara fraktionen) med 
antaganden om att kvoterna anger möjligheterna till nettofrigö
relse av kväve från jorden.

• Fosfor- och kaliumgödslingsrekommendationema baseras på 
lättillgängliga och svårtillgängliga mängder av dessa näringsäm
nen, varvid för organiska jordar även totalmängderna beaktas.

Markkaraktäriseringen har hittills lett till att egenskaperna hos 
fyra huvudgrupper av jordmåner - intressanta för energiskogsod-



B:1 ling - kan preciseras liksom de markförbättringsåtgärder vilka är
nödvändiga för att öka dessa jordmåners produktionsförmåga.

Det handlar om 1) järnhumuspodsoler, 2) eutrofa brunjordar,
3) gyttjejordar, typ sura sulfatjordar och 4) vitmosstorvjordar.

1.5.3.2 Några huvudresultat 
Markkaraktärisering

Markförhållandena har karaktäriserats på 14 försökslokaler un
der 1982-1983. Av tabell 15 framgår några lokalers viktigaste ke
miska karaktäristika.

Analyserna av de viktigaste växtnäringsämnena visar att myc
ket stora skillnader föreligger mellan de undersökta marktyperna, 
som omfattar såväl näringsrika som näringsfattiga minerogena re
spektive organogena jordar.

Tillgången på växttillgängligt kväve är störst på gyttjejordar 
(fluvisoler) med ett ytskikt av kärrtorvmull där grödans hela behov 
sannolikt kan täckas utan extra tillförsel. Även lerorna (cambiso- 
ler) innehåller relativt stora lättillgängliga kvävemängder. Sand
jord och vitmossmyrar är fattiga på kväve.

Tillräckliga mängder växttillgängligt fosfor och kalium förelig
ger i regel på lerjord t ex på Uituna, där grödan likväl kan respon- 
dera positivt på K-gödsling.

Tabell 5. Sammanställning av resultat från markkemiska analyser på 6 olika energiskogslokaler. 
Mängderna hänför sig till marknivån 0,50 cm. Tabellen visar mängden organiskt kol, totala innehållet 
av lättlösliga näringsämnen, katjonbyteskapacitet, mängden baskatjoner och basmättnadsgrad (%). 
Jordmånsbeteckning enligt FAO-systemet. Jordartsbeteckning enligt Ekströms klassificering.

Variabel Humic
Podzol
Mojord
(Hiilet)

Vertic 
Cambisol 
Styv lerjord 
(Uituna)

Thionic
Fluvisol
Gyttjejord
(Mosås)

Thionic 
Fluvisol 
Gyttjejord 
(Örbyhus I)

Gleyic 
Cambisol 
Lerjord 
(Örbyhus II)

Dystric
Histos
Vitmosstorv
(Stormuren)

Corg, ton/ha 328 118 205 240 151 120
N, ton/ha 10.8 14.2 12.7 23.3 13.0 1.4
C/N 30.3 8.3 16.1 10.3 11.6 85.7
P-Al, kg/ha 128 1100 42 24 72 6
P-HC1 kg/ha 414 5290 587 1330 2620 39
P-t„„ kg/ha - - 563 - - 66
K-Al, kg/ha 237 3330 241 359 521 40
K-HC1, kg/ha 877 40900 4300 9140 16400 71
K,„„ kg/ha - - 3070 - - 95
Ca-Al, kg/ha 827 170000 3920 9510 254000 157
Ca,„„ kg/ha - - 6810 - - 257
Mg-Al, kg/ha 493 2310 806 535 2980 48
MgIot, kg/ha - - 5170 - - 77
CEC, kg/ha 896 2230 706 1050 1420 326
Utbytbara 
katjoner, kg/ha 116 2230 328 701 1332 17

Basmättnadsgrad, % 13.0 100.0 46.5 66.8 93.8 5.1



B: 1 Generellt kan sägas att behovet av fosforgödsling är störst på
organogena jordar, myrar och torvtäkter, där behovet av kalium 
även är stort. Det bör tilläggas att fosforgödslingen kan utlösa 
kväve- och kaliumeffekter pga aktiverad mikrobiell verksamhet.

Gyttje- och lerjordar synes ur näringssynpunkt vara väl läm
pade för eso. De förstnämnda har dessutom en utomordentligt 
gynnsam vattenregim. På näringsfattiga sandmarker kan intermit
tent näringsbevattning vara en billigare lösning än de stora investe
ringar tillräckliga markförbättringsåtgärder kräver. Vad gäller vit- 
mossmyrar måste dränering, kalkning och grundgödsling alltid 
utföras före beståndsanläggning.

Exempel på tillgången av växttillgängligt vatten beräknad på tre 
olika rotdjup presenteras i figur 16 och 17.

Mark
vatten

200-

0—0.7 m
0—0.5 m

Månad
___•-

y» 0—0.3 m

—100-

Figur 16. Mängden växttillgängligt vatten i måttligt mullhaltig styv lem 
vid Ultima, beräknad för tre olika rotdjup (Olsson, 1984).

De hydrologiska skillnaderna mellan de undersökta lokalerna 
betingas främst av skillnader i textur och grundvattenytans läge. På 
samtliga undersökta mineraljordar med låg nederbörd relativt 
evapotranspirationen föreligger risk för produktionshämmande 
vattenunderskott.

Ett förråd av storleksordningen 200 mm växttillgängligt vatten 
i markskiktet 0-50 cm synes önskvärt för att klara produktionen 
utan extra tillskott av vatten. Under torrår krävs extra insatser. En 
beräkning av den lägsta grundvattennivån som kan leverera minst 
200 mm vatten från markskiktet 0-50 cm framgår av figur 18.

Även gynnsamma lerjordar kan vara för torra (Uituna) på 
grund av att leran binder vattnet så hårt att stor del av magasinerat



Mark
vatten

Figur 17. Mängden växttillgängligt vatten i gyttjelera med ett ytskikt av 
höghumifierad torv vid Mosås (utbruten mosse), beräknad för 
tre olika rotdjup (Olsson, 1984).

vatten ej är växttillgängligt eller att den kapillära stighastigheten är 
för låg.

Markförbättring
Alla åtgärder för markförbättring förutsätter att relevanta 

markkaraktäristiska är i detalj analyserade vad gäller markens 
uppbyggnad och dess kemisk-fysikaliska egenskaper.

Denna analysprocess har beskrivits under 4.3.2.1. Forskningen 
kring markförbättringsåtgärder har för den skull inriktats på klar
läggandet av effekter på energiskogsgrödans respons av enskilda 
åtgärder såsom dränering, pH-reglering, tillförsel av makro- och 
mikronäringsämnen, humusinblandning i mineraljord, homogeni
sering av rotzonen, luckring till 0,5 cm djup, rotfördelningsforsk- 
ning och litteraturstudier. Sistnämnda tema orsakas av det faktum 
att svar på många vid eso aktuella markfrågor kan sökas bland de 
erfarenheter modem markvård inom jordbruket och åtgärderna 
för förbättring av produktionsbetingelserna på myrar kan erbjuda.

Sammanfattningsvis har vid markstudierna följande framkom
mit:

• Gyttjejordar med ett ytligt skikt av kärrtorvmull och eutrofa 
brunjordar har en kvävemineralisering - sett över hela växtpe-
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Figur 18. Lägsta grundvattennivån för leverans av minst 200 mm kapil- 
lärt bundet samt kapillärt upptransporterat vatten från skiktet 
0-50 mm. Figuren bygger på uppgifter av Andersson och 
Wiklert (1972).

noden - som borde täcka växternas behov av kväve. I järnhu- 
muspodsoler liksom vitmosstorvj ordar är kvävemineralise- 
ringen mycket låg.

• Alla jordar - utom vissa eutrofa brunjordar på styv lera - måste 
gödslas med fosfor och kalium. Behovet av fosfor är stort på 
organogena jordar och särskilt på vitmosstorv.

• Det naturgivna vattenförrådet är tillräckligt (>200 mm) bara på 
organogena jordar med lagom hög grund vattenyta.

• Kalkning är nödvändig för Salixodlingar på alla jordar utom 
vissa eutrofa brunjordar vilka redan innehåller kalciumkarbo
nat.



B:1 «De eutrofa brunjordama och gyttjejordama (efter uppkalk-
ning) har de gynnsammaste ståndortsegenskapema för energi
skogsodling. Särskilt gyttjejordama, typ sura sulfatjordar, vilka 
från jordbrukssynpunkt kan vara problematiska före uppkalk- 
ning, men också på grund av dålig bärighet under vår och höst, 
är intressanta för energiskogsodling. Deras läge nära låglands
sjöar betyder ofta att frostrisken är mindre än för motsvarande 
områden utan sjöar.

• De naturgivna produktionsmöjligheterna är sämst för de låghu- 
mifierade vitmosstorvjordama, men efter inledande markför
bättringsåtgärder för att möjliggöra etablering av energiskog 
och efterföljande vatten- och växtnäringstillförsel under växtpe- 
riodema kan dessa jordar ge en biomassaavkastning jämförbar 
med den som de naturligt produktiva jordarna ger. I och med 
kontinuerlig omvandling mot en mer välhumifierad jord skapas 
också ett värdefullt markkapital.

• Skördeförluster orsakade av kompaktering av rotzonen kan 
undvikas genom att införa ett odlingssystem med parrader, som 
möjliggör trafik med dragfordon med breda band och lågt 
marktryck. Härigenom uppnås målet av helt bearbetningsfri 
odlingsteknik under hela omloppstiden.

• Vad gäller tillförsel av fosfor och kalium har framgått att in
blandningen avtar med bearbetningsdjupet. En grundbearbet
ning förbättrar emellertid kaliumgivans fördelning (fig. 19). 
Samma förhållande gäller den tillförda dolomitkalkens effekt 
på pH-nivån. Den positiva responsen har likväl icke nått större 
djup än 20 cm.

• Försök med djuphomogenisering av olika markskikt i både 
hög- och låghumifierad kärr- resp. myrtorv med inblandning av 
kalk och näring med en djupfräs har gett positiva resultat. Fräs- 
ning är möjlig till ett djup av 50 cm (se även figur 17 och 18).

• Rotning och överlevnad av Salix-sticklingar på fräst jord har 
varit god; sannolik orsak till tillslaget är den luckra markstruktu
ren, medan rotning och överlevnad på ofräst jord varit extremt 
dålig; rötterna har i det senare fallet icke förmått tränga in i 
obearbetad torv, som dessutom haft lågt pH. •

• Djupfräsning förutsätter att grundvattenytan ligger under öns
kat bearbetningsdjup. Försöket i Sösdala blev för den skull 
mera framgångsrikt än motsvarande försök i Dannemora, där 
grundvattendjupet endast var 25 cm.
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Höghumifierad kärrtorv. Brun färg. 
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Höghumifierad kärrtorv. Svarta växt- 
rester (bl a Phragmites) ger en svart 
färg åt skiktet. Tätt sammanväxt.

Gyttja. Brun färg.

Gyttja. Olivfärgad.

Sandlins.

Djup, cm

Fräst: Ej fräst:
8 pH,H20

Djupfräsningens effekt på inblandning av näringsämnen.

Figur 19

Rotutveckling
För bearbetning av i marken befintlig mängd vatten och näring, 

som kan utnyttjas av energiskogsgröda, är det nödvändigt att 
känna till rötternas fördelning i olika markskikt. I kombination 
med andra markdata kan relevanta gödslings- och bevattningspro- 
gram upprättas. För uppställandet av kolbudget och tillväxtmodel- 
lering är det dessutom nödvändigt att känna till rötternas (speciellt 
finröttemas) omsättning, dessas beroende av rotmiljöns närings- 
status, vatten- och gasutbytesregim samt den totala rotbiomassan 
och dess åldersberoende. Med beaktande av ovan anförda har det 
långsiktiga forskningsmålet utformats enligt följande:

Delprojektet avser klarlägga hur samspel hos varierande fysika
liska, kemiska, mekaniska och biologiska markmiljöer inklusive 
skiftande tillväxtoptimerande åtgärder, inverkar på rotbildning 
och rotdynamik hos olika energiskogsarter och -kloner. Vidare 
utreds gasutbytet mellan rhizosfär och atmosfär (det vill säga när
mast mellan rotzon och beståndets luftrum). Mängden av kol-



B:1 dioxid, som efter diffusion ur marken kan komma fotosyntespro
cessen tillgodo kvantifieras. Preliminära resultat från rotstudierna 
föreligger.

Efter det att nödvändiga metodstudier genomförts har rotstu- 
diema hittills lett till att korrelationen mellan de två metoderna, 
rotfrekvensmätning på vertikalt marktvärsnitt och vägning av röt
ter från jordprover från olika marknivåer visade god överensstäm
melse för de finaste (<0.5 mm diameter) rötternas vidkommande 
på två försökslokaler (r = 0.83 respektive 0.95). (Fig. 20).

Antal rötter/dm2 mg rötter/cm3
60 40 20 0 0 0.2 0.4 0.5

Djup, cm

Figur 20. Preliminär rotfördelning i djupled för den minsta diameter
klassen på demonstrationsytan i Uituna. Vänstra delen av dia
grammen visar resultatet från avprickningsmetoden, högra 
delen från jordprovtagningsmetoden. Medelfelet har marke
rats (Samils, opubl.).

Rotfrekvensmetoden synes lämpa sig väl för rotutbredningsstu- 
dier. Den kräver lägre arbetsinsats jämfört med rotprovtagnings- 
metoden. Den senare metoden har använts vid beskrivning av 
poppelrötters rumsliga fördelning (Sirén 1975). Delprojektet har 
startat 1983.



B : T Effekter av lak vatten
Odlingar av energiskog, där lak- eller avfallsvatten kan använ

das i bevattnings-/gödslingssyfte är arealmässigt i rikssammanhang 
av mindre vikt i dagsläget. Lokalt kan dylika odlingar bli betydel
sefulla. De kan fungera som biologiska filter och effektivt med
verka till positiv miljövård.

Mekaniskt renat avloppsvatten innehåller växtnäringsämnen 
som egentligen bör återföras till det naturliga kretsloppet. På 
grund av ofta förekommande varierande halter av tungmetaller är 
användning av lakvatten i livsmedelsproduktion utesluten. Ener
giskog kan däremot vara en lämplig gröda under förutsättning att 
eventuella tungmetaller fångas upp effektivt ur rökgaserna.

Tillförsel av 200 mm avloppsvatten (=2000 ton per hektar) till 
en Salix-odling kan t ex ge en NPK-tillförsel av 50-10-50 kg per 
hektar. En annan fördel ligger i det faktum att till exempel kom
muner kan bli kvitt ett besvärligt problem till låg kostnad. Miljö
konsekvenserna av dylik odling måste emellertid bli föremål för 
noggrann kontroll.

Litan konkurrerande markanvändning vid Östersjökusten finns 
marker som utgör potentiella energiskogsarealer. Det bedöms 
därför angeläget att pröva olika arters/kloners respons på bevatt
ning med söt- och bräckvatten.

Metoden för användning av lakvatten från tipp bygger på cirku
lation. Ett uppfångande vattenmagasin skapas nedströms tippen. 
Uppsamlat vatten pumpas och sprids över på tippens utplanade 
yta anlagt energiskogsbestånd.
Vatten som grödan ej fångar upp rinner ut i magasinet och återcir- 
kuleras. Slösaktigt vattenkonsumerande pilar antas kunna för
bruka över 5000 ton per hektar, varav lejonparten är lakvatten 
(resten naturlig nederbörd).

Ureahaltigt avfallsvatten från flygfält samlas i magasin. Det 
med andra växtnäringsämnen kompletterade kvävehaltiga vattnet 
sprid ut över energiskogsbeståndet. Kontinuerlig kvalitetskontroll 
av vatten som lämnar beståndet är ett kategoriskt krav.

Resultat: Försöksbestånd är under etablering på Kovikstippen 
som består av fragmenterade hushållssopor. Utnyttjandet av be
ståndet som reningsfilter och landskapselement kan sannolikt 
börja 1985.

Avfallsvatten från Landvetter flygplats har testats på björksly 
som ingår i det under etablering varande försöksfältet med godtag
bart utfall. Försöksfältet består av vitmossmyr med en hög C/N- 
kvot, vilket innebär att omfattande bindning av kväve i torvmate
rialet kan förväntas. Avgörande blir om balans kan nås mellan 
tillförd näring och den näring som tas upp i beståndets ved, skördas 
och borttransporteras. Salix-bestånd skall anläggas.



B : T Kväveomsättning i mark
Näringsämnenas väl fungerande kretslopp är en av grundste

narna för all uthållig växtproduktion. Kunskap om det organiska 
materialets omsättning är för den skull nödvändig för behovsan- 
passad näringstillförsel till optimalproducerande energiskog både 
med tanke på miljövård och ekonomi. Då kväve är dyrt som 
gödselmedel och oftast det mest produktionsbegränsande närings
ämnet måste såväl tillförsel (nederbörd, kvävefixering, gödsling), 
transformation (fömanedbrytning, ackumulering, mineralisering, 
nitrifikation) och förlust (utlakning, denitrifikation) studeras un
der olika odlingsbetingelser. Emedan kvävet binds i stor utsträck
ning i icke-skördade energiskogskomponenter kan det genom 
nedbrytning och mineralisering frigöras och återanvändas för pro
duktion av ny biomassa. För att kunna förutse och styra dessa 
processer krävs upprättandet av fullständiga näringsbudgetar, 
främst med avseende på kväve och fosfor. Då de flesta av ovan 
nämnda processer är av mikrobiellt ursprung måste delvis ny kun
skap tas fram om olika mikroorganismpopulationers (bakterier 
och svampar) närvaro och aktivitet under aktuella förhållanden.

Det långsiktiga målet är att:
• Kvantifiera fömanedbrytningen och studera de faktorer som 

styr de mikrobiella processerna mineralisering och immobilise
ring vid energiskogsodling, varvid inverkan av gödselmedel och 
gödselgivor beaktas på det organiska materialets omsättning 
under olika mark- och klimatförhållanden.

• Belysa förekomst av respektive risk för kväveförluster genom 
kontroll av nitrifikation och denitrifikation.

Forskningsuppgiften genomförs både med laboratorie- och fält
försök. De senare omfattar både mineraljordar och torvmarker.

Resultat:

• Faboratoriestudier av torvens mineralisering visar att gödsling 
med fosfor ökar fyrfält mängden extraherbart kväve. En kväve- 
giva ökar yttermera N-mineraliseringen något.

• Fosfor- och kväverik förna kan genom utlakning och efter mi
neralisering stimulera frigörandet av i torv bunden näring.

• Fömafallsmätningar i med och utan kväve gödslade gråalsbe- 
stånd visar att fömafallet i de senare bestånden varit av samma 
storleksordning som i de kvävegödslade bestånden; de via bio
logisk fixering tillförda kvävemängderna uppgår till 80-f00 kg 
per hektar och år sedan i tre- och fyraåriga bestånd. •

• Nedbrytning av förna sker snabbare på mineraljord än på nä-



B: 1 ringsfattig torvmark; torrsubstansförlusten är störst under det
första året, även på torvmark, där nedbrytningen är exceptio
nellt långsam (figur 21).

• På rikligt näringsbevattnad torvmark med låg syreförekomst, 
högt pH och hög nitratforekomst har stora kväveförluster note
rats, sannolikt genom denitrifikation.

Hittills nådda resultat är av stor betydelse vid praktisk energi
skogsodling. Valet av energigröda, tidpunkterna för avbrytandet 
av gödslingsinsatserna, dosernas storlek och bevattningsintensitet 
inverkar starkt på nedbrytning och mineralisering. Mikrobpopula- 
tionema och markfaunakomponentemas t ex daggmaskpopulatio- 
nens storlek och aktivitet synes starkt påverka förnans nedbryt
ning. Långsiktiga nedbrytningsförsök pågår på ett flertal försöks
stationer.

Kvarvarande 
Kj—N mängd

Återstående
torrvikt

S.077

~ S. 077 S.082S.082 60
““•Al

40

" Lupin

Figur 21. Torrsubstansförlust (% av utgångsvikt) och kvarvarande 
mängd Kjeldahl-kväve (% av ursprunglig mängd) hos olika 
bladförnor under tre år på näringsfattig myr. Bladen av samt
liga arter insamlade från växter på Stormuren. Initiala kväve
halter var: Lupin (L. polyphyllus) 2.7 %; Al (A. incana) 
2.3 %; Salix 082 2.7 % och Salix 0771.7 %. (Granhall, Sla
po kas).

Biologisk kvävefixering
Genom att utnyttja biologisk kvävefixering kan användningen 

av handelskväve minska. Bindning av atmosfäriskt kväve med 
hjälp av solenergi är självreglerande så till vida att höga kvävehal
ter hämmar fixeringsprocessen. Gynnsammare miljöeffekter och 
bättre ekonomi kan nås i jämförelse med använding av handels
kväve. Kvävefixerande växter har ofta markförbättrande egenska-



B: 1 per. Marktäckande baljväxter kan dessutom användas mot ogräs.
Samodling med icke kvävefixerande energiskogsgrödor är av stort 
intresse. Enligt både finska och svenska undersökningar har den 
kvävefixerande gråalen en betydande vedproduktions potential.

Gråalens kvävefixerande symbiont (Frankia) och dess mykorr- 
hiza har stor betydelse för kvävetillförsel respektive fosforupptag
ning. Den övergripande frågan är om handelskväve kan ersättas 
med biologiskt kväve fixerat vid energiskogsodling på lämpliga 
marker.

Forskningsuppgiftens genomförande omfattar laboratorie- och 
fältförsök angående följande faktorer:

• Förfrukts- och samodlingseffekter av al- och baljväxter.

• Gråalens produktionsförmåga och kvävefixering.

• Produktionsrespons hos gråal vid alternativa gödslingsmetoder.

• Olika Frankia-stammars kvävefixeringskapacitet.

Den viktiga mykorrhiza-forskningen har ej kunnat påbörjas 
inom energiskogsprojektet.

Huvudresultat:
Hittills utförda försök har visat att biologiskt fixerat kväve kan 
ersätta handelskväve helt eller delvis vid odling av energiskog.

På åkermark
• Marktäckande baljväxter (lusern, sötlupin, vitklöver) kan an

vändas som nedplöjbar eller kvarstående samodlingsgröda 
(vitklöver, vildlupin) mot ogräs. Försök med Salix-plantering i 
mångåriga baljväxtvallar har dock hittills gett billig men låg 
produktion (11 ton TS ha1 år1).

• Ett år i förväg anlagt gråalbestånd kan eventuellt samodlas med 
Salix i förhållandet 1:1. Marken har uppvisat 80 % högre kvä
veinnehåll än kontrollbeståndet. Större fältförsök krävs likväl 
för säkrare resultat.

• Gråal som energigröda kan ge 13 ton TS ha1 år1 till låg kostnad. 
Långtidsförsök är likväl nödvändiga. Rotskott kan eventuellt 
störa för skörd viktig beståndsgeometri.

På torvmark
• Förfrukt förbättrar marktillståndet för energiskogsgrödor. 

Gråal kan eventuellt vara för konkurrensstark för samodling. •

• Gråal är lämplig som egen, kvävefixerande energigröda på



B : 1 grund av god tolerans mot lågt pH och yttorka, god resistans 
mot angrepp av insekter och rotsvampar, god frosthärdighet 
och frihet från betskador. Dess kvävefixering kan uppgå till 
100-110 kg N per hektar och år.

1.5.3.3 Resultatvärdering
Forskningsområdet Markkaraktärisering och markförbättring 

kännetecknas av god vetenskaplig säkerhet vad gäller slutförda 
studier. Planenligt har forskningen de första åren haft tyngdpunk
ten på karaktärisering och klassificering av de marker där energi
skog odlas, samt grundläggande undersökningar av olika markfy
sikaliska (t ex vattenregim) och markkemiska tillstånd eller proces
ser (t ex kvävemineralisering). Denna inledande forskning har lagt 
grunden till en utveckling av program för växtnärings/vatten till
försel baserad på markslag och ursprungligt närings- och vattentill
stånd. Dessutom kan - redan vid framtida markval för eso - beho
vet av lokala markförbättringsåtgärder anges för de flesta svenska 
markslagen. Vidare har grunden lagts för undersökningar av ener
giskogsodlingens långsiktiga markpåverkan. Utöver denna pågå
ende forskning bör behovet av ökade insatser inom vissa problem
områden understrykas. Hit hör bland annat mykorrhiza-forsk- 
ning, effektivisering av biologisk kvävefixering, optimering av för- 
nans nedbrytningshastighet i relation till önskad mineralnäringscy- 
kel och daggmaskarnas strukturbefrämjande verksamhet i mar
kens ytskikt.

1.5.4 Anläggning och produktion

1.5.4.1 Forskningsuppgifter
Under projektets inledningsfas 1976 bestod programmet i hu

vudsak av de tre delprojekten klonurval och tester, beståndsan- 
läggning och produktionsoptimering. Verksamheten expanderade 
snabbt och sammanfördes 1978 till ett forskningsområde, experi
mentell tillämpning. Underförstått innebar detta att den experi
mentellt orienterade forskningen angående odling även skulle ut
nyttja de nya rön som forskningen inom abiotik och grundläg
gande biologi förutskickades producera. Behovet av utvidgad 
markfokuserad forskning ledde 1982 till att forskningsområdet 
Markkaraktäristik och markförbättring avspjälkades från Experi
mentell tillämpning. Återstående centrala delar bestod ånyo av de 
tre ursprungliga delprojekten jämte smärre kompletteringar.

Forskningsområdets innehåll täcks tämligen väl av rubriken



B:1 ”Anläggning och produktion”. Dess mål är att

• Genom urval och tester taga fram arter och kloner med högt 
odlingsvärde lämpliga för energiskogsodling i aktuella delar av 
riket.

• Utveckla biologiskt säkra, snabba och okomplicerade metoder 
för formering av sticklingar.

• Undersöka och utveckla åtgärdssekvenser som under olika ut- 
gångsbetingelser leder till lyckad etablering av energiskogsbe
stånd.

• Undersöka möjligheter att genom uthålligt samordnad optime
ring av påverkbara faktorer i odlingsmiljön maximera produk- 
tionsutfallet samtidigt som effekten av såväl produktionsned- 
sättande konkurrensfaktorer som skadliga miljökonsekvenser 
minimeras.

• På basen av olika odlingsåtgärders energibehov uppställa ade
kvata energibalanser för energiskogsodling på olika intensitets- 
nivåer.

• Undersöka energiskogsodlingens kostnader för i praktiken 
tänkbara intensitetsnivåer.

Den inom olika delprojekt använda metodiken har presente
rats i rapporten Energiskogsodling (NE 1983:11).

1.5.4.2 Några huvudresultat
I syfte att uppnå acceptabel överskådlighet redovisas de vikti

gaste resultaten delprojektvis.

Klonurval och tester
En vid produktionsoptimering viktig påverkbar produktions

faktor är odlingsgrödans art, sort eller klon. Genom klonurval och 
konsekvent genomfört testprogram kan högproducerande ar
ters/kloners odlingsvärde bestämmas enligt uppställda kriterier. 
Dessa berör odlingsmaterialets

- anpassning till olika odlingsmiljöer,

- tolerans och resistens mot tillväxtnedsättande faktorer respek
tive organismer,

- ved- och barkegenskaper,

- morfologiska, kvalitativa och skördbarhetsbestämmande egen
skaper,



B: 1 - torrsubstansproduktion av stamved per yt- och tidsenhet.

De viktigaste testlokalema framgår av figur 2.
Delprojektets väsentligaste resultat är följande:

• Av i Sverige insamlat primärmaterial (cirka 3 000 individer) har 
efter testning 22 kloner ansetts motsvara de krav högt odlings- 
värde ställer; av cirka 600 testade exoter har 8 kloner befunnits 
odlingsvärda tillsvidare. Testprogrammets flödesschema visas i 
figur 22. Programinnehållet framgår av NE 1983:11 figur 5.4.2.

• Olika arters partiella profiler som ingår i odlingsvärdet framgår 
av tabell 6. Detaljerade klonprofiler är under utarbetning.

• Kloners mark- och klimatpreferenser har kartlagts i två försöks- 
serier (25 respektive 8 försökslokaler) i syfte att vinna kunskap 
om samspelet mellan arv och miljö hos klonema i fråga. Infor
mationen omfattar överlevnad, taxatoriska data, produktivitet, 
skottantal per stol, tolerans mot svamp och insekter, frosthär
dighet, stabilitet, stolstruktur, stamform. Klonprofildata från 
det internationella urvalstestet (8 lokaler) bestående av 25-36 
preliminärtestade kloner överförs till internationell databas.

Tabell 6. Preliminära artprofiler, som konstruerats på basen av produktions- 
utfall och ekologisk respons i fälttest.

Produk
tion

Den
sitet

Rost
resistens

Insekts- Vilt
resistens resistens

Frost
härd.

Stam
form

Antal Kloner 
10 bästa

S. alba - + + 0 0 - 0
S. aquatica + + - — + + + 0 2
S. daphnoides + + + + + + + + + + + 1
S. fragilis - + + — - 0
S. schwerinii + + 0 + + + ++ — + + 1
S. smithiana + 0 + 0 + 0 + 1
S.. viminalis + + + + 4- + 0 + + 5

Responsskala :
+ + mycket positiv
+ positiv
0 neutral
- negativ
— mycket negativ

Där markering saknas har data ännu inte stått till förfogande.

• Analys av fälttestdata omfattar följande: variansanalys angå
ende ståndsorts- och klonskillnader, rangordning av klonpre- 
standa, analys av konstabilitet och clusteranalys för testning av 
klonpreferenser vad gäller klimat och marktyper,



B: 1 • Förädlingsarbete i form av korsningar har hittills berört 22 hon-
och 26 hankloner. Utfallet omfattar 123 helsyskonfamiljer (ta
bell 7) och cirka 14 000 kloner varav 1 procent, det vill säga 
cirka 140 kloner, förväntas ha högt odlingsvärde. Testningen i 
fält av detta värdefulla material kan i bästa fallet vara klar år 
1989,

Tabell 7. Sammanställning över korsningsprogrammet 1980-1984

Art och klon S. Viminalis Alh Smi Cap Hel UK

003 021 082 090 091 102 112 120 183 195 198 120 683 788 801 902 803 690 173 112 054 115

013 X X X X X X X X X X X X

034 X

118 X

133 X

S. Viminalis 171 X X X X X X

683 X X X X X X X X X X

699
81-02 X X X

X X

X X

X X

CE-788 X X X X X XXX X X X X X

Heberg X X X X

056 X X X X X
X X X

075
104

S. aquatica 044 X X X X X X XXX X

146 X X

196 X X X X X X X

908 X X X X X

S. X smithiana 670 X

Jägart X X

X

S. triandra 677 X X X

S. caprea 79-25 X X X
X X

S. daphnoides 1903-04 X X X

UK
139 X

426
X X X

X X

OP X X X X

Tofta 13 XX

Förkortningar: Alb = S. alba; Smi = S. smithiana, Cap = S. caprea, Hel = S. Helix, UK=okänt.



B:1 Preliminär
test

S

t Specilal- 
^ testFälttester

/✓
/

/
/

Förädlings-
population

Produktions
kloner

Figur 22. Testningsverksamhetens organisation. Heldragna linjer av
ser transport av klonmaterial, streckade linjer informations
flöde.

Klonplantager

Målet är att enligt testprogram framställa godkända kloner för 
projektets egna försök och för externa sticklingsplantors behov.

Salix har odlats för olika syften sedan ca 1700 f Kr. Bladextrakt 
har framställts för medicinskt bruk. Löv har använts som foder. I 
Holland har Salix använts för kanalförstärkning. Korgpil om
nämndes i svensk skogslitteratur redan på 1700-talet. Odling av 
korgpil har sedan dess aktualiserats med oregelbundna tidsinter
vall. Skott har skördats för tillverkning av fiskredskap, stängsel, 
husgeråd, korgindustri, byggnadsändamål etc.

Den senaste korgindustriella vågen drabbade Sverige på 1940 
och 1960-talen. Från denna tid härstammar ett antal äldre od
lingar, av vilka några återfinnes i tabell 12. Dessa odlingar har i 
begränsad utsträckning kunnat utnyttjas som förlagor till klon- 
plantager inom projektet.

Klonplantager för södra Sveriges behov har anlagts dels på 
projektets försöksstationer och dels på enskild mark. Totalarealen 
har icke vuxit nämvärt sedan 1981, emedan många äldre kloner 
slagits ut ur preliminära plantager. De för närvarande aktuella 
klonplantagema omfattar cirka 20 kloner på cirka 20 hektar. Ingen 
klonplantage har anlagts i norra Sverige emedan planerade klon- 
tester senarelagts.

Totalarealen av externa odlingar som skulle kunna tjäna som 
sticklingsplantager för södra Sverige uppgår till över 100 hektar.



B: 1 Det kan ifrågasättas om klonplantager för norra Sverige över hu
vud blir aktuella, såvida inte pågående klontester uppvisar i snar 
framtid överraskande goda resultat.

Klonplantagemas kapacitet vid fullt utnyttjande är fn 60 milj 
sticklingar år 1, vilket motsvarar en 3 000 hektar stor odlingsareal. 
Med en modest formeringskoefficient av storleksordningen 5 kan 
odlingsarealen växa till 75 000 hektar på tre år. Med ministick- 
lingsmetodik kan 100 000 hektar odlas år 2.

Vegetativ formering
I väntan på framgångsrika formeringsmetoder via vävnadskul- 

tur har den traditionella vägen över sticklingar av olika storlekar - 
inklusive ministicklingar och stamfragment med minst en knopp - 
utvecklats. Utrensat Salix-ris av klena dimensioner från högprodu- 
cerande kloner har använts. Vid sticklingsberedningen matas tej- 
pade knippen i fintandad bandsåg, varvid sticklingarnas oriente
ring bibehålls.

Ministicklingar från skottets basdel rotar sig bättre än de tagna 
från toppdelen. Tillväxten ökar med ökande dimensioner på stick
lingen. Sådda ministicklingar rotar sig väl, men leder till instabila 
plantor. Ett system för snabb sticklingsframställning framgår av 
figurerna 23 och 24. Teoretiskt kan en ministickling ge upphov till 
1 miljard sticklingar under ett år. Metoden har testats med fram
gång under en tremånaders period. Metoden kan användas då 
begränsat klonmaterial skall snabbt uppförökas.

Figur 23. Forgreningsmonstret 7-10 dagar efter det att axillskott nr 1 
(vänster) respektive m2 (höger) avklippts.



Figur 24. Schema visande de olika faserna vid sticklingsframställning 
baserad på stimulerad axillskottsbildning. Efter avklippning 
av moderplantans skottspets (A) kan axillskott skördas vid 
upprepade tillfällen (B-E) och under lång tid. Uppförök- 
ningshastigheten kan ytterligare ökas genom att låta de nyli
gen producerade sticklingarna ingå i förökningssteget under 
ett antal cykler (T. Ericsson).

Odlings förberedelser och beståndsanläggningar
Beståndsanläggningens problematik fördelar sig på två huvud

områden: biologiska grundförutsättningar och tekniskt utförande. 
Inom vardera gäller det behandling av odlingsmaterial och mark
bearbetning. Redan i projektets initialfas utvanns erfarenheter 
som gav upphov till tre oeftergivliga krav: Fleråriga ogräs får ej 
förekomma, markens pH-värde skall vara anpassat till odlingsgrö- 
dans optimumkrav i hela rotzonen, marken får ej vara kompakt. I 
det sistnämnda avseendet har aptiten på luckringsdjupet under 
projektets gång ökat från 25 till 50 cm.

Ogräsfrågan har blivit föremål för biologiska, mekaniska och 
kemiska metodtester. Samordning med marktäckande baljväxter, 
trädning, ytluckring med jordfräsar, gåsfotkultivatorer, täckning 
med plastfilm och behandling med olika jordherbicider kan tjäna 
som exempel på åtgärder som ingått i försök. pH-regleringsförsök 
med vid amplitud har anlagts i praktisk skala på både torv- och 
mineraljordar. Effekter av djupluckring har kunnat studeras med 
hjälp av ett särskilt aggregat som utvecklats vid Jordbrukstekniska 
Institutet (JTI). Testning av planteringsmaskiner ingår i program
met. Betydelsen av sticklingsdimension, hantering och plante- 
ringstidpunkt har klargjorts.



B: 1 Resultat:

Försöken angående bekämpning av ogräs har lett till följande
erfarenheter och resultat:

• Samodling med marktäckande baljväxter har testats på små 
parceller med delvis lovande resultat.

• Maskinbaserade mekaniska metoder förutsätter perfekta ekvi- 
distanser i beståndsgeometrin för att möjliggöra trafik med rad- 
fräs i två mot varandra vinkelräta riktningar. Metoden är effek
tiv mot örtogräs men kostsam och skadlig för grödans ytligaste 
rötter (fig. 25): i ett fall har fräsning resulterat i produktion
sminskning i ett annat fall icke. I sistnämnda fall har grödan 
sannolikt kompenserat det ytliga rotbortfallet med utveckling 
av rötter på större djup.

• Maskinell täckning med plastfilm i samband med plantering 
förutsätter god föregående markbearbetning inklusive ytplane- 
ring; metoden är dyr men för grödan biologiskt gynnsam och 
miljövårdsmässigt bra lösning; plasten nedbryts inom 2-3 år. 
Påtaglig produktionsökning under anläggningsåret har registre
rats. En prototyp av plastläggningsmaskin har konstruerats för 
ändamålet.

• Kemiska bekämpningsmedel har i parallellförsök jämförts med 
mekaniska metoder. Den samlade erfarenheten av olika prepa
rat på mineral- och mullj ordar framgår av tabell 8. Ett schema 
för alternativa ogräsbekämpningsrutiner vid odlingsförberedel- 
ser, beståndsanläggning och i etablerade bestånd kommer att 
ställas till framtida odlares förfogande.

Försöken angående markförbättringsåtgärder har lett till följande
erfarenheter:

• I fält utförda kalkningsförsök bekräftar riktigheten av utförda 
laboratorieförsök; de flesta av Salix-arterna har ett smalt 
pH-optimum mellan 5,0 och 6,5 medan gråal och glasbjörk är 
indifferenta mellan pH 3,9 och 6,9. Av avgörande betydelse för 
rotutvecklingen är att pH-regleringen även verkar på djupet.

• På marker med naturgivet dåliga förutsättningar för växtpro- 
duktion, såsom t.ex. vitmossmyrar, är pH-reglering och dräne
ring inte tillräckliga åtgärder för att garantera god rotutveckling 
hos planterade sticklingar. Djupinblandning av såväl makro- 
som mikronäringsämnen är ett kategoriskt krav - gärna i form 
av inblandning av träaska kompletterad med bl a kväve. Denna 
djupinblandning skall samtidigt förbättra torvens struktur, så 
att det bildas större luftförande, och mindre vattenförande po-



B: 1 rer. Luckringen måste vara så effektiv att mekaniska hinder för
rötternas framträngande elimineras.

• Samtliga hittills utförda markberedningsförsök på torvmark 
och kompakt åkermark visar att grödans produktion ökar efter 
luckring. Metod för mätning av markens gasutbyte in situ har 
utvecklats.

0,2 0,1 o
—i------------------------- 1-------------------------- 1 Rotmängd, g dm~3

Provtagningsdjup cm 
och rotfraktion

a) Ogräsbehanling:
hand rensat

markyta

10 cm

20 cm

30 cm

b) Ogräsbehandling: 
jordfräsning Ü

markyta

10 cm

20 cm

30 cm

<0,5 mm (rotdiameter) 
0,5—1 mm
1— 2 mm
2— 5 mm 
>5 mm

Figur 25. Rötternas vertikala fördelning i (a) handrensad och (b) fräst 
jord. Samma klon (L78-196) ingår i bägge försöken (Ledin, 
Rosén).



B: 1 Plantsättning och förband :

• Ett antal planteringsmaskiner har prövats med medelmåttig 
framgång: Plantsättningen befrämjas av väl genomförd mark
beredning. Sättningskostnaden har varit låg med hittills prov
körda maskiner.

• Förbandsförsök har anlagts med Salix-kloner av både träd- och 
buskform; den allmänna tendensen enligt resultat från Uituna 
(hösten -84) är att få men grova skott per enkild stol leder till 
högre produktion än många klena skott per stol i parradsför- 
band med 2 stolar per nr; klonens stolstruktur är av stor bety
delse i sammanhanget. Förbands- och omdrevsförsök med ett 
tiotal kloner pågår.

• Vad gäller behandlingen av odlingsmaterialet vid beståndsan- 
läggning kan noteras att utförda försök bekräftat tidigare praxis 
beträffande sticklingars förbehandling, dimensioner och plan- 
teringsdjup. Markluckring leder till snabb och god rotning ge
nom att skador på skott- och rotembryon kan undvikas. Blöt
läggning av sticklingarna 1-2 dagar före plantering påskyndar 
rotningen, men ökar risken för bark- och rotembryoskador vid 
sättning i otillräckligt luckrad jord.

Det vid anläggningen viktiga valet av odlingssystem och för
band diskuteras utförligare i samband med produktionsoptime
ring.

Tabell 8. Tänkbara kemiska bekämpningsmedel mot ogräs i energiskog 
(Ohlsson, Ledin).

Fastmarksjordar Mulljordar
Innan Vid I etablerade Innan Vid I etablerade
plantering plantering bestånd plantering plantering bestånd

Roundup Venzar Kerb Roundup Venzar Kerb (äldre
Gardoprim Simazin Regione Gardoprim bestånd)
(Simazin?) Casoron G alt meka- + Matrigon
Faneron Matrigon nisk Printop Casoron G
Combi Tritex bearbet- Faneron Regione

Expanol
Fusilade

ning Combi
Tritex
Expanol
Fusilade

Betanal?
Vezar
Gardonprim
Simazin
Atrazin



B:1 Gödsling och bevattning
Markens närings- och vattenregim hör till de viktigaste påverk

bara produktionsbestämmande miljöfaktorerna. Efter ändamåls
enlig markanalys kan odlaren med relevant näringstillförsel kon
trollera näringstillgängligheten med hög precision. Efter nog
granna hydrologiska studier och kontinuerlig nederbördsmätning 
låter sig även beståndens aktuella vattenbehov beräknas med till
räcklig exakthet (jfr avsnitt 4.1.2 och 4.3.2.1). Vad gäller både 
bevattning och gödsling bör beaktas att underskott leder till låg 
produktion och höga överskott till stora förluster genom urlak- 
ning. Överskott av vatten leder till syrebrist i rotzonen.

Gödslings- och bevattningsförsök har utförts på samtliga för
söksstationer och därjämte under senare år på Långa Veka i Hal
land.

Emedan försöket på Sösdala lades ned år 1979 har endast ett 
försök på torvmark följts upp konsekvent. Bevattnings- och göd- 
lingsprogrammen har varit olika på de olika stationerna.

På försöksstationerna Bogesund, Studsvik och Uituna har hu
vudprincipen vad gäller bevattning varit att anpassa vattengivan till 
nederbördspåverkat markvattenmagasin på sätt som garanterar 
god tillgänglighet men minimerar risken för både tillfällig syrebrist 
och näringsutlakning såframt icke stora störtregn tillstöter. Vad 
gäller näringsgivans dosering, har både daglig och 1-3 veckors 
doseringsintervall prövats liksom givetvis konventionell engångs- 
gödsling med fasta gödselmedel.

Den noggrannaste uppföljningen har skett på dränerad torv- 
mark i Jädraås och på åkermark (lera) i Studsvik där upprepade 
provtagningar av vatten och dess näringsinnehåll företagits såväl 
sommar- som vintertid. I Jädraås har även omfattande rotstudier 
utförts.

I Jädraås skedde näringstillförseln i samband med den dagliga 
bevattningen genom att flytande näringslösning injicerades i be- 
vattningsvattnet. Mineralnäringens proportioner följde i princip 
Ingestads rekommendation. Kalk och magnesium har tillförts ge
nom kalkning. Gödslingsprogrammet beräknas veckovis i relation 
till löpande tillväxt. Näringsgivoma trappades upp successivt till 
maximal giva under maximal tillväxt. Den dagliga bevattningen 
motsvarade 3 mm medelnederbörd. Torvens mosaikmönster med 
omväxlande Sphagnum- och Carextorv av olika humifieringsgrad 
och struktur erbjöd oförutsedda svårigheter. På Studsvik skedde 
näringsbevattningen i standardfallen med två veckors intervall 
med mineralnäringsdoser enligt Ingestad. Dolomitkalk användes 
för att höja pH till 6.0 h±h 0.5. För att reducera markens evapora
tion täcktes leran med ett 5 cm tjockt torvlager. I särskilda göds
lings- och bevattningsförsök följdes speciella program.



B:1 Resultat:
Till följd av den svåra frostläntheten på Stormuren (vit moss- 

lågstarr-myr) i Jädraås omfattar resultatförteckningen främst för
sök med gråal och vattenpil. De viktigaste erfarenheterna är föl
jande:

• Alltför grunt bearbetningsdjup har medfört att tillräckligt posi
tiv kalkningseffekt kunnat spåras endast ned till ca 10 cm djup. 
På grund av liknande erfarenheter på andra håll (Sösdala, Mos
ås) utfördes kalkning och djupbearbetning med ett särskilt agg
regat. Försöket har haft avsedda effekter.

• Den låga pH-nivån, speciellt på djup under 20 cm, har resulte
rat i ett ytligt rotsystem hos Salix, medan gråalen i kraft av sitt 
pH-oberoende (inom 3,9-7,0) utvecklat ett, i relation till ovan- 
jordsdelen, närmast över dimensionerat rotsystem. Huruvida 
syrebrist förelegat under nederbördsrika somrar återstår att 
utröna.

• På låghumifierad torvmark föreligger stor risk för stora närings- 
förluster via utlakning; detta framgår av tabell 9, som visar 
fosforförluster orsakade av kraftiga regn i september efter den 
torra sommaren 1983. Den dagliga och mycket ytliga näringsbe- 
vattningen visade sin avigsida i form av temporär ackumulering 
av näringsämnen i torvens ytskikt. •

Tabell 9. Innehåll av P04-P i grundvattnet på olika nivåer under markytan 
vid olika tidpunkter.

Nivå under markytan cm Innehåll av 
8 augusti

P04-P, ml/l
19 september 14 november

30 3.99 14.1 7.98
50 1.85 2.72 4.28
70 0.169 0.165 0.379
90 0.052 0.059 0.061

110 0.021 0.013 0.020
130 0.007 0.006 0.010

• Septemberregnen hade ytterligare en besvärande bieffekt: den 
kraftigt förbättrade näringstillgången försenade invintringspro- 
cessema hos Salix till den grad att svåra frostskador inträffade 
under vinterhalvåret 1983-84.

• Uppmätta bladfömamängder hos vattenpil bekräftar antagan
det att näringstillgängligheten ej motsvarat näringstillförseln; 
bladbiomassan i 1- resp 2-årig gröda har uppgått till endast 
0,3-0,4 kg TS nr2 år1.



B:1 • I konsekvens härmed har produktionen av skördbar ved varit
exceptionellt låg under de första åren, dvs endast 0.6 resp. 0.7 
kg TS ha 2 år1. Under torrsommaren 1983 har emellertid 3-årig 
vattenpil (rotålder 4 år) producerat 1.6 kg TS ha-2 år1, motsva
rande 16 ton TS ha ‘år1. Sistnämnda skördeutfall är det högsta 
som hittills nåtts på frostlänt fattigmyr i södra Norrland.

I motsats till försöksutfallet på Jädraås, har utlakningsmäng- 
derna av mineralsalter och kväve varit exceptionellt låga på försö
ken i Studsvik. Endast efter snösmältning har vattenproverna in
nehållit mer än spår av nitrat. Om detta beror på lerans goda 
retentionsförmåga eller på de måttliga vattendoser (max 35 mm) 
inklusive naturlig nederbörd, som givits med 2 veckors intervall 
återstår att undersöka.

Då mycket stora storregn >40 mm inträffade utfördes endast 
gödsling och överskjutande vattentillskott överfördes vid behov till 
därpå följande 2-veckorsperiod.

Även på Studsvik var marken mindre homogen än väntat. Tack 
vare den tillämpade näringsbevattningsprincipen kunde olägenhe
terna bemästras - med undantag för mycket grunda markpartier, 
där leran i många fall ersattes av sand. De viktigaste resultaten:

• En 1977-79 genomförd pilotstudie angående sambandet mellan 
vattenmängd, bevattningsintervall och skördeutfall hos S. vimi
nalis vid identisk näringsgiva visade med stor skärpa att hushåll
ning med vatten är möjlig (fig. 26). Ettårig gröda på 2- resp
3-årig rot har med bevattningsmängden 12-14 mm per vecka 
producerat lika mycket som med 28 mm per vecka. Senare 
beräkningar och praktiska försök förlängde intervallet till 2 vec
kor med nederbördsberoende tillskottsbevattning av medel
storleken 2.5 mm per dag. •

• Det årligen genomförda näringsbevattningsprogrammet har 
icke lett till förväntad pH-sänkning i marken, snarare har me
delnivån höjts något (5.2 år 1976, 5.4 år 1984).



B: 1 Torrsubstansproduktion, gram TS rrr2 år-'
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Figur 26. Torrsubstansproduktionens beroende av total bevattnings- 
mängd.

I syfte att testa bevattningsprincipemas praktiska användbarhet 
vad gäller skattning av smältvattenmagasin och beståndets vatten
förbrukning utfördes ett bevattningsförsök i demonstrationsbe
ständet (på lera) i Uituna. Sammantaget 100 mm tillfördes rotzo
nen (0-50 cm) i tre doser med två veckors intervall torrsommaren 
1983 (jfr med figur 16). Samtidigt begränsades bevattningen i ett 
liknande bestånd på lera på Bogesund till 60 mm i en fyra veckor 
försenad dos (och halverad näringstillförsel). Beståndens ålder är 
densamma och tidigare gödslingsrutiner är identiska. Ultuna-be- 
ståndet består av ett urval av Bogesundsbeståndets kloner, vilket 
förklarar de olika utgångslägena år 1982. Utfallet framgår av figur 
27. Jämförelsen utvisar att vattenbrist, i detta fallet försenad be
vattning, och otillräcklig näringstillförsel leder till produktionsför
luster. Det bör påpekas att en anläggning för synnerligen nog
granna vattenhushållningsstudier i Salixbestånd anlagts på Uituna 
under år 1983-84. Tillförlitliga resultat kan förväntas tidigast 1987.
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vid tillräcklig bevattning

Fyra veckor försenad 
bevattning

_______________________ i_____________________________ \______________________________________

2—1 3—2 Rot—resp. skottålder

Figur 27. Torrsubstansproduktionens respons vid fyra veckors förse
nad bevattning.

Ett bevattningsförsök på Långa Veka (finsand) avviker från 
ovan relaterade såtillvida att totalbevattningskvantiteten stigit till 
475 mm under växtperioden 1983. Trots dubbel näringsgiva har 
produktionen på 1-årig gröda (3-årig rot) icke blivit högre än 13-16 
ton TS per hektar och år med normalt högproduktiva kloner. 
Betydande utlakning befaras på sandmarken ifråga trots dosering 
med 1-veckas intervall.

Ett intressant försök som belyser bevattningstekniska problem 
på sandmark har anlagts i praktisk skala i Jädraås. Fyra bevatt- 
ningsmetoder, sprinkler-, underjords- (tegelrör resp plaströr) och 
droppbevattning jämförs. Parcellerna är 0.25-0.50 ha stora, plan
terade med korg- och vattenpil. Bevattningsintervailet 3-7 dagar, 
fullgödselmängden dubbelt större än projektets standard.

Ingenting tyder än så länge på att detta försök skulle leda till 
rekordhög produktivitet. Risken för utlakning till grundvattnet 
kan betecknas som hög. Försöket avser emellertid att i första hand 
belysa de olika tekniska installationernas funktionsduglighet un
der lång tid.

Utförda bevattningsförsök utvisar främst att möjligheter före
ligger att med vatten styra skördeutfallet utan större risk för pro
duktionsförluster. Detta kräver emellertid god kännedom om ak
tuellt vattenförråd i marken, dess hydrologiska egenskaper och om 
grödans evapotranspirationsförhållanden under aktuella klima
tiska betingelser.

Vad gäller näringstillförsel föreligger en mycket lång erfarenhet 
med fasta gödselmedel från jordbruket. Å andra sidan har den



B: 1 lokalt slösaktiga användningen av i synnerhet kväverika gödselme
del orsakat svår utlakning. I syfte att bättre utnyttja näringsmedlen 
och därigenom reducera risken för störningar i miljön har projek
tet utfört orienterade jämförande försök med olika typer av göd
selmedel. Det första försöket gällde utlakning på åkermark (lera) 
vid användning av mycket höga totalmängder full gödsel - som 
dock doserats i måttliga intermittenta givor med två veckors inter
vall. Resultatet har redovisats i NE 1983:11 s 189 och figur 5.4.33. 
Effekten av den högsta givan 770 kg N per ha och år var närmast 
toxisk, men visar samtidigt lerans utomordentligt höga jonbind- 
ningsförmåga.

Mot denna bakgrund ter sig standardfullgödselgivan 120 kg N 
ha1 år1 betryggande vid årligt produktionutfall omkring 20 ton TS 
per ha. Denna standardgiva avser att endast ersätta från ekosyste
met vid skörd borttransporterat kväve och andra näringsämnen. 
De sistnämnda kan återföras i form av aska - åtminstone till viss 
del.

I tidigare sammanhang har nödvändigheten att återföra askan 
(eller andra restprodukter) till näringskretsloppet i energiskogs- 
ekosystemet framförts som ett oeftergivligt krav för vidmakthållan
det av markens långsiktiga produktionsförmåga. I syfte att förbe
reda både principiellt och praktiskt riktigt anlagda fältförsök har 
aska från 8 intressanta kloner på demonstrationsbeständet i Ui
tuna analyserats. Det är känt att kloner tar upp näring selektivt. 
Detta framgår även av tabell 10, i vilken intressanta värden under
strukits: * •

Tabell 10

% mg/kg
P K Ca Mg S Cd Pb Ni Mn Cu Zn Co Mo B Se

683 5.0 20.3 23.5 1.50 0,43 11.8 38 103 400 147 1180 <10 4.1 340 <1.5
L78-090 3.7 17.0 32.4 2.11 0.60 18.0 43 70 820 163 1620 <10 6.5 400 <1.5
L78-091 2.8 19.0 29.7 1.47 0.31 6.8 28 38 380 143 1370 <10 4.4 340 <1.5
L78-102 3.3 20.5 27.3 1.73 0.56 12.0 35 63 490 147 1800 <10 4.4 370 <1.5
L78-120 4.0 18.7 31.3 1.83 0.67 17.1 33 59 630 167 2100 <10 3.3 360 <1.5
L78-139 3.1 15.0 34.0 1.43 0.50 8.3 40 20 600 198 1370 <10 7.2 340 <1.5
L78-196 2.8 11.7 35.3 1.17 0.50 14.5 47 23 220 182 480 <10 4.3 370 <1.5
81-00 3.0 9.7 42.3 1.22 0.79 26.3 43 46 480 195 1770 <10 5.5 340 <1.5
M aska 3.5 16.5 32.0 1.50 0.54 14.35 36 53 502 168 1586 <10 5.0 350 <1.5
M ved 0.07 0.33 0.64 0.03 0.01 0.3 0.7 1.0 10.0 3.4 32 < 0.2 0.1 7.0 <0.03

• Vad gäller makronäringsämnena avviker fyra kloner i något 
avseende från medelmönstret.

• Beträffande upptagning av tungmetaller och mikronäringsäm
nen är bilden betydligt mera splittrad; klon 81-00 är en effektiv



B: 1 Cd-upptagare, medan två andra kloner är svaga Cd-upptagare;
referensklonen 683 är en kraftig Ni- upptagare medan daggpi
len 139 rejekterar nickel; korgpilen 120 är en stark Zn-uppta- 
gare medan vattenpilen 196 är exklusivt Zn-awärjande etc.

• Kontentan av klonernas olika reaktionsmönster ger en finger
visning om möjligheten att utnyttja dem för långsiktig rening av 
kontaminerade marker; även om upptagningskapaciteten före
faller lägre än hos finskt vete (Sillanpää 1982).

Det framgår vidare att askhalten i det under 1983-84 ca 20 ton 
Ts ha 'är'-producerande beståndet varierar mellan 1.5-2.3 % av 
vedens TS-kvantitet. Ett 3-ärigt omdrev ger sålunda 1200 kg aska 
efter 2-årig anläggningstid. Utgångsantagandet innebär att den till 
ekosystemet återförda askan vid 3 års omdrev i snitt skulle inne
hålla följande mängder makro- och mikronäringsämnen jämte 
tungmetaller:

P K Ca Mg S

kg/ha 42 198 510 15 9
kg/ha/år 14 66 170 5 3

Cd Pb Ni Mn Cu Zn Co Mo B Se

g/ha 17 43 64 600 202 1900 12 6 420 1.8

Vid bedömning av ovan anförda bör observeras att askmäng
den emanerar från tre års sammantagna skörd. Vid maskinell 
spridning med utexperimenterad teknik (Hakkila, 1984) bör beak
tas att askans effekt blir ytlig såvida den ej vattnas ned till större 
djup. Tabellen ger även en antydan om vilka tungmetaller som 
eventuellt kan bli temporärt problematiska. Beståndet har emel
lertid icke lidit skada av de upptagna tungmetallmängdema.

Vad gäller makronäringsämnenas (K, Ca, Mg) kvantitativa an
del noteras att deras pH-reglerande effekt sannolikt får praktisk 
betydelse. Likaså synes det i teorin möjligt att tack vare askan icke 
behöva tillföra PK-gödsel under ett år av tre.

Produktionsoptimering
Produktionsoptimering vid energiskogsodling syftar till att 

maximera markutnyttjandet genom testbaserat val av genetiskt 
klimatanpassade och fysiologiskt högeffektiva kloner som reage
rar positivt på samordnad optimering av påverkbara miljöfakto
rer. På basen av teoretisk analys antas intensivodlad energiskog i 
mellansvenska odlingsmiljöer kunna producera 35-40 ton TS bio
massa per hektar och år. Av denna biomassa utgör stam- och



kvistved 60 %. Utöver tidigare behandlade genetiska och fysiolo
giska egenskaper hos grödans huvudträslag begränsas de produk- 
tionsstyrande påverkbara miljöfaktorerna främst till bestånds- och 
markegenskaper (figur 28).

Figur 28. Produktionsstyrande påverkbara miljöfaktorer.



B:1 Fullständiga fältförsök för produktionsoptimering har ännu
icke anlagts någonstans i Sverige. Däremot har olika kombinatio
ner av påverkbara faktorer inrymts i pilot-, demonstrations- och 
regelrätta odlingsförsök på projektets försöksstationer och några 
externa försökslokaler. De flesta av de partiella miljöoptimerings- 
försöken har berörts i det föregående. Dit hör bl a försök angående 
icke-kemisk ogräsbekämpning, markstruktur och bearbetnings- 
djup, pH-reglering, näringstillförselmetod och - intervall, vatten
hushållning jämte evaporationsskydd, bevattningsmetod och -in
tervall, beståndsstruktur dvs monokulturer i motsats till blandade 
bestånd, förband och omdrev etc.

I de fall försöken är av äldre datum (före 1981) består grödan av 
så kallade ”gamla” kloner, av vilka endast ett fåtal är odlingsvärda 
i dag. Försöken av yngre datum är i regel för unga för att utgöra 
underlag nog för produktionsanalyser. Detta gäller främst för
bands- och omdrevsförsök med testade snabbväxande (buskfor- 
miga) Salix- kloner. Regelrätt produktionsmätning i minst 3-åriga 
bestånd med nya kloner har strängt taget kunnat ske endast på två 
försöksstationer. Härvid har växtperioden 1984 räknats in i om
drevet. Den icke-destruktiva inventeringen utfördes under första 
veckan i oktober 1984 i Studsvik och Uituna.

Med undantag för sistnämnda volymbaserade mätning har 
skördeutfallen kvantifierats med viktbaserade metoder. Kant
effekter har frånräknats.

Nedan redovisas även ett mindre relevant förbands- och om
drevsförsök från år 1977-83, rot- och skottålderns inverkan på 
produktionen samt skördeutfall från orienterande optimeringsför- 
sök från 1981-84. En analys av askans näringsinnehåll hos testade 
nya kloner diskuteras även, emedan de sistnämnda resultaten är 
av fundamental betydelse för både upprätthållandet av den inten- 
sivodlade energiskogens uthålliga näringskretslopp och energisko
gens eventuella roll vid framtida marksaneringar.

Några resultat:

• Hittills inventerat förbands- och omdrevsförsök med trädfor- 
mig vitpil (S. alba, 601) har lett till följande samband mellan 
förband och omdrev vid doserad näringsbevattning (120 kg N, 
etc) och 35 mm bevattning inkl nederbörd per vecka (tabell 11):



B: 1 Tabell 11. Vedproduktionens beroende av omdrev och förband. Klon Salix
alba 601. Studsvik 1982.

Omdrev,
år

Förband, antal stolar per nr

8 4 2 1 0,5

Medelproduktion, kg TS.m2 år 1
1 0,623 0,573 0,579 0,396 0,209
3 0,852 0,785 0,752 0,844 0,573
6 1,191 1,112 0,937 0,854 0,580

Av tabellen framgår att:

• Logiken angående produktionens ålders- och förbandsbe- 
roende verkar acceptabel med undantag för omdrev 3 år, för
band 1.0 X 1.0 m dvs där utfallet förefaller högt relativt kring- 
stående värden.

• Oavsett förband ökar medelskördeutfallet hos den trädformiga 
vitpilen med omdrevets längd åtminstone ända fram till 6 år 
långa omdrev.

• Vid 6-åriga omdrev fördubblas det årliga medelskördeutfallet 
jämfört med 1-åriga omdrev.

• Skördeutfallet per enskild stol är emellertid störst i det glesaste 
förbandet oavsett omdrev.

Kontentan är att vitpil och liknande snabbväxande träd (i mot
sats till snabbväxande buskar) kan sannolikt inte komma ifråga vid 
intensivodling med korta omdrev, däremot synes extensiv energi
skogsodling med medellånga omdrev (> 6 år) eventuellt möjlig. 
Nya försök är nödvändiga. Det bör påpekas att skördeutfallet vid 
1-årigt omdrev visat tendens till nedgång från och med år 5 och 6.

Beträffande poppelns möjligheter i Sverige hänvisas till nya 
försöksresultat från Nederländerna (Koster, 1984).

Rot- och skottålder är andra ur optimeringssynvinkel viktiga 
beståndskaraktärer. Ur ett rikhaltigt material synes klonplantagen 
på Uituna lämplig för att belysa den ofta klonspecifika tillväxts
rytmens åldersberoende. Beståndet omfattar 25 kloner med var
dera 2 parrader i 40 m långa parceller som delats på längden i tre 
delar i syfte att åstadkomma ett kontinuerligt system med 1-, 2- 
respektive 3 år gamla bestånd. Detta mål uppnåddes år 1984. 
Under åren 1982 och 1983 har några kloner utvecklats enligt föl
jande (tabell 12):



Bil Av tabell 12 framgår följ ande :

• Skillnaderna i tillväxtrytm mellan de olika klonema är bety
dande, en del kloner startar långsamt för att senare öka kraftigt 
(t ex klon 149), andra är snabbare i starten men har senare lägre 
acceleration.

• Rotåldem (b-a) spelar i snitt mindre roll än skottåldern (c-b) för 
beståndets utveckling efter etableringsåret då rotåldern är 1 år.

• Den kombinerade effekten av rot- och skottålder (c-a) är över
raskande hög redan under det andra produktionsåret, dvs snitt
2.2 kg nr2 år1.

Tabell 12. Olika kloners tillväxtrytm manifesterad i sambandet mellan rot-, 
skottålder och produktionsresultat kg per kvadratmeter och år. 
Parcell storlek 52-60 m2. Förutsättningar och odlingsprogram: 
Marken (lera) bearbetad till 15 cm, pH = 6,5-7,0, näringsstatus 
se tabell 5. Förband: 2 stolar per m2, doserad gödsling med fast 
NPK- handelsgödsel, dvs 120 kg N per ha och år. Bevattning vid 
behov, dock högst 2,5 mm per dag med två veckors intervall. Siff
rorna 2-1 etc i tabellhuvudet anger rot- respektive skottålder.

Kg TS m2

Klon a h b-a C c-b c-a
2-1 3-1 3-2

81-00 0,39 1,43 1,04 2,44 1,01 2,05
78-195 0,67 1,37 0,70 2,68 1,31 2,01
78-101 0,91 1,27 0,35 3,20 1,93 2,29
81-01 0,60 1,25 0,65 3,24 1,99 2,64
78-183 0,68 1,17 0,49 2,50 1,33 1,82
78-090 0,63 1,10 0,47 2,50 1,40 1,87
78-003 0,56 1,04 0,48 2,76 1,72 2,20
78-149 0,42 0,99 0,57 3,11 2,12 2,69

I medeltal 0,61 1,20 0,59 2,80 1,60 2,20

Produktionsutfallet i tabell 11 gäller emellertid endast 1- resp 
2-åriga bestånd, där skördeutfallen mätts. Liknande skördeutfall 
av många kloner har erhållits på Bogesund och Studsvik och från 
1-åriga bestånd i Heberg, Långa Veka.

Av användnings- och skördetekniska skäl har det förutskickats 
att det kortaste tänkbara omdrevet för energiskogsodlingens del 
skulle bli tre år. I syfte att få en förhandsuppfattning om vilket 
utseende och vilken produktion 3-åriga bestånd på 4-årig rot av 
snabbväxande klon kan få, har 8 försöksparceller på Uituna och 7 
på Studsvik snabbinventerats i oktober 1984. Resultatet framgår 
av figur 29.
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Figur 29. Stamvedsproduktionens utveckling i 3-åriga bestånd på 4- 
årig rot på två försökslokaler.

Av figur 29 framgår att:

• En 2-årig anläggningstid bör sannolikt föregå den egentliga pro
duktionsfasen i stället för den av projektet tidigare föreslagna 
och praktiserade 1-åriga anläggningsperioden.

• Många kloner har haft en årlig produktion överstigande 20 ton 
TS ha1 år1 vid intensivodling av snabbväxande Salix på 3- resp
4-åriga rötter och med 2- resp 3- åriga skott. Kall väderlek 
under juli månad förklarar den låga produktionen år 1984. •

• Medelproduktionen på Studsvik har under åren 1983-84 varit 
lägre än på Uituna. Orsaken härtill kan till viss del ligga i krafti
gare avgångar i överslutna bestånd (anläggningstäthet 9 stolar 
per m2 för att erhålla kvistrent sticklingsmaterial). Även de 
kraftigare kanteffektsreduktionerna på Studsvik kan ha påver
kat nettoskördeutfallet.

Nettoproduktionen hos de hittills bästa klonema på mineral
jord har uppgått till 26-27 ton TS ha-' år1 medan motsvarande



B:1 resultat på torvmark hittills nått upp till endast 13-16 ton TS. Det
skall tilläggas att det högsta 1- åriga skottet mätte 4,70 m år 1982 
och det högsta 3-åriga skottet 7,50 m i höjd år 1984 på mineraljord.

Intensivodlingsprincipernas praktiska tillämpbarhet kan bely
sas med skördeutfall från 0,2-0,3 ha stora odlingar på olika inten- 
sitetsnivåer. Exempel från Halland visar följande skördeutfall från 
praktisk odling under sex års tid (1978-83).
Doserad näringsbevattning 13-18 ton TS ha 1 år1
Doserad handelsgödsling 12-14 ”
Engångsgödsling handelsgödsel 11-14”
Ogödslad kontroll 8-11”

Det intressanta alternativet omedelbart nedvattnad handels
gödsel har icke ingått i den praktiska åtgärdsarsenalen ovan. Re
sultaten från projektets odling på Uituna, där kombinationen han
delsgödsel och bevattning prövats, är emellertid övertygande. 
(Fig. 29). Skillnaden mellan utfallet från försöksparceller och från 
praktisk odling är sannolikt till viss del orsakad av klonskillnader, 
inombestånds- och markvariation.

Skillnaden i skördeutfall mellan kontroll och intensivåtgärdad 
odling har i de praktiska odlingarna i Halland varit 5-7 ton TS per 
hektar och år. Frågan är om värdet av 2,0-2,5 ton oljeekvivalenter 
i odlarledet motsvarar kostnaderna för den högre intensitetsnivån. 
Framgångsrik intensivodling av energiskog kräver erfarenhet och 
kunskap av sina utövare. I dag förfogar Sverige över 11 skickliga 
odlare, Finland endast över fem. Effektiv utbildning förmodas 
snabbt råda bot på situationen.

Produktionens uthållighet
En fråga av stor betydelse för den praktiska odlingen av ener

giskog - oavsett dess intensitetsnivå - gäller produktionens uthål
lighet. Olika trädslag har olika livscykel och begreppet ”marktrött
het” är bekant inom både jord- och skogsbruk. Markprocesserna 
har behandlats under 4.4.2.4 och 4.4.2.5 varför diskussionen angå
ende energiskogsodlingens uthållighet kan begränsas till bestån
dets produktion.

Det konkreta uttrycket för den genetiskt betingade livscykeln 
som styr åldrandet hos t ex energiskogsgrödor kan med viss sanno
likhet påverkas av skötselåtgärder av olika slag. Kartläggningen av 
den långsiktiga responsen av dessa åtgärder kräver dessvärre lång 
tid att utföra. Projektets äldsta (användbara) bestånd, anlagt år 
1978, kan icke tjäna här avsett syfte.

Lyckligtvis har korgpilodling bedrivits i Sverige så sent som på 
1940- och 1960-talen. Denna verksamhet har efterlämnat ett antal 
15-45-åriga bestånd (eller rester av bestånd) i södra och mellersta



B: 1 Sverige. Gamla bestånd som lämnat material till projektets klon- 
tester framgår av tabell 13. Av dessa är några fortfarande i full 
produktion.

Tabell 13. Förteckning över gamla Salix-odlingar som lämnat material till 
klontester.

Ort,
lokal

Anlägg
ningsår

Antal
arter

Nuvar
ande
areal,
ha

Aktuellt tillstånd Antal

För
lorad

Restau-
rerbar

Ifull
produk
tion

kloner
till
test

Höör,
Ormanäs 1939-40 >3 0,2 X 2
Höör,
Sjöholmen 1970 1 0,2 X 1
Heberg,
Tosegärden 1965 2 0,3 X 4
Heberg,
Ätran 1967 2 ' 0,2 X 1
Heberg,
Vesslunda 1969 3 0,2 X 2
Hässleholm, före
Ignaberga 1965 2 0,5 X 2
Hässleholm,
Finjasjön c. 1965 1 0,1 X 1
Lammhult,
Lövhult c. 1970 2 0,5 X 1
Vittsjö,
Vittsjö
gård c. 1960 2 0,2 X 1
Stockholm, före
Frescati 1960 >6 0,1 X 4
Stockholm,
Bogesund 1963 2 0,5 X 1
Växjö, före
Växjö stad 1950 1 X 1
Deje c. 1970 1 0,1 X 1
Årjäng c. 1970 2 0,1 X 1
Växjö, före
Tofta 1965 3 0,2 X 12
Vallentuna, före
Lunda 1970 1 0,1 X 1

Av ovan anförda exempel på gamla korgpil- och sälgodlingar 
(Bogesund) framgår att av 16 bestånd endast åtta är fortfarande i 
full produktion. Av dessa har samtliga med undantag för sälgbe- 
ståndet skördats med mer eller mindre oregelbundna tidsintervall. 
Ett närmare studium av de förlorade och eventuellt restaurerbara 
bestånden av buskformiga arter visar att de i de flesta fall lämnats 
utan skötsel och utan de föryngringsingrepp som regelbundet åter
kommande nedskärningar innebär.



B:1 Kännedomen om livscykelns längd hos arter av släktet Salix är
icke särskilt god. Inte ens Skvortsov (1976) har ansett denna as
pekt värd en särskild analys.

Spridda fakta framgår dock av litteratur, tidningsnotiser och 
sakkunnigas observationer. En kort förteckning ger vägledande 
information angående åldern hos arter som ingår i projektets klon- 
förteckning (tabell 14).

Tabell 14. Gamla Salix-bestånd i södra och mellersta Sverige.

Art, ort

Vitpil, S.alba
Katrinedal

ca 80 G Bonde

Häckpil, S.Smithiana
Östersund

30 G Sirén

Sälg, S.caprea
Norra Finland, daterade brandfält 100 G Sirén 

(1955)

Korgpil, S.viminalis
Heberg, Sverige

20 R Carlsson

Korgpil, S.viminalis
Ormanäs

ca 45 E Olsson

Korgpil, S.viminalis
Holland

ca 100 R Koster 
(1976)

Vattenpil, S.dasyclados
Heberg

ca 20 R Carlsson

Vattenpil, S.dasyclados
Hässleholm, Finja

ca 20 G Sirén

De trädformiga Salix-artema karaktäriseras i regel av klart 
högre ålder än de buskformiga. Undantaget utförs av systematiskt 
nedklippt korgpil i Holland. I Sverige före kommer vitala 40-åriga 
stolar hos korgmakare Enok Olsson, Ormanäs, Höör ännu år 
1980. Korgpilstolarna på Ignaberga är sannolikt äldre än de äldsta 
stolarna i Heberg.

Endast tre äldre har blivit föremål för studier angående produk
tionens beroende av åldern. Den principiella utvecklingen av det 
orörda sälgbeståndet på Bogesund framgår av fig 30. Efter en tidig 
kulmination (6-8 ton TS ha'1 år1) vid 3-6 års ålder avtar produktio
nen snabbt med stigande ålder (Sirén et al., 1974). För närvarande 
är nettoproduktionen i det 21-åriga beståndet >0,5 t TS ha1 år1. 
De två övriga bestånden består av korgpil (klonmix 082) vid He
berg och Ätran (20 resp 18 år). De ogödslade bestånden produce-



B : 1 rade ca 10-12 ton TS ha1 år1 före näringsbevattning (fullgödsel) på
Tosegården och gödsling med motsvarande mängd (NPK + 
mikro, N = 120 kg/ha) fasta gödselmedel vid Ätran. I det föregå
ende fallet ökade produktionen till 18 tonTS ha'1 år1, i det senare 
fallet till 14 ton TS ha-' år'.

På grund av viss luckighet i det äldre beståndet företogs i expe
rimentsyfte en kompletteringsplantering med 2 m långa stick
lingar. De efter vårflödet utsatta sticklingarna rotade sig till 98%. 
Positiva erfarenheter beträffande grödans vitalitet föreligger från 
samtliga i produktion varande gamla bestånd nämnda i tabell 13.

Ovan anförda konkreta exempel på släktet Salix vitalitet i 
gamla bestånd ger en antydan om att omloppstider omkring 20 år 
vid normal beståndsskötsel kan anses relativt säkra. Vidare är det 
sannolikt att omloppstider omkring 30 år är möjliga med åtmins
tone korgpil. Gödslingsförsöket i Heberg antyder också att risken 
för snabb nedgång i vitalitet och respons gentemot produktionsbe- 
främjande åtgärder är liten. Av viss betydelse i sammanhanget kan 
omdrevets längd tänkas bli. För att bibehålla förmågan att skjuta 
stubbskott är det viktigt att unga kambiepartier ingår i stubbarna. 
Detta innebär att stubbens höjd måste öka något vid varje avverk
ning. Vid korta omdrev - 3 år - blir antalet avverkningar 10 vid en 
omloppstid på 32-33 år medan omloppstiden 5 år reducerar ned
skärningarnas antal till sex. Detta kan bli omdrevsnormerande. 
Frågan kräver klonspecifika långtidsförsök.

m3f/ha och år

Ålder, år

Figur 30. Löpande volymtillväxt i beståndsmodell för sälg i naturtill
stånd på nedlagd åkermark (Sirén, Lampa, Sivertsson 
1974).



B:1 Energibalans
Skattningen av energibehov för olika åtgärder vid energiskogs

odling har i brist på produktionsdata från storskaliga praktiska 
försök, som bedrivits med den skicklighet god lönsamhet förutsät
ter, baserats i huvudsak på erfarenheter vunna inom projektet. 
Ehuru underlaget är något osäkert ger beräkningen viktig infor
mation.

I de allmänna förutsättningarna ingår en 10 hektar stor, sur, 
vattensjuk och buskbevuxen nedlagd åker. Anläggningsfasen är 
tre år, varefter skörd antas ske vart tredje år. Energikrävande 
insatser förekommer i samband med markförbättring, bestånds- 
anläggning, beståndsvård, skörd, transport och bränsleberedning 
samt vid tillverkning av maskiner, gödselmedel samt kalk. Energi
förbrukningen vid förberedelser, beståndsanläggning, skötsel, 
skörd, transporter och sönderdelning har beräknats till 180 MWh 
per hektar.

Genomsnittlig energiförbrukning på grund av gödsling och be
vattning etc per år och hektar blir 545 kWh. Beräknat per ton TS 
för olika produktionsnivåer erhålles vid antaget bränslevärde av 
4 080 kWh per ton TS följande utfall vid olika produktionsnivåer:

Produktion ton TS ha 'år 1 15 17,5
Förbrukad energi kWh ha'1 år1 455 405
Skördens bränslevärde kWh per ton TS 4080 4080

Energibalans in:ut 1:9 1:10

Möjligheterna att förbättra energibalansen kan betecknas som 
jämförelsevis goda om aska används som gödselmedel och han- 
delskvävet ersättes där det är möjligt med biologiskt fixerat kväve. 
Korta transporter och energisparande fragmenteringmetoder er
bjuder också stora möjligheter till förbättrad energibalans.

1.5.4.3 Sammanfattning och resultatvärdering
Evalueringen av resultatutfallet av forskningsområdet ”An

läggning och produktion” bör givetvis ställas i relation till ställda 
mål.

Projektet har baserat sina produktionsförsök på urval av över 
3 600 fenotyper, som efter tester i olika miljöer reducerats till 30 
kloner. Dessa har tillsammans med ett 20-tal genetiskt intressanta 
kloner utgjort föräldragenerationen för 14 000 korsningskloner. 
Ett 1%-igt urval förväntas ge ytterligare 140 odlingsvärda kloner. 
Det mest betydande resultatet synes vara konstaterandet att släk
tet Salix visat sig kunna utvecklas till skogsträdförädlingens ba-



B:1 nanfluga. En säker metod för snabbförmering i stor skala har
utvecklats.

Av för olika utgångssituationer specifika förberedande odlings
åtgärder har huvudintresset koncentrerats på alternativa metoder 
för ogräsbekämpning och långsiktigt mark förbättrande åtgärder, 
som föregåtts av detaljerad karaktäristik av marken. Jämförande 
försök som påvisar djupluckringens betydelse för rötternas vat
ten-, närings- och syreupptag förväntas ge tillförlitliga resultat ti
digast 1987.

Frågan om optimala förband och omdrev för olika kloner bely
ses i särskilda försök, som likväl är för unga att redovisas i dagslä
get. Indirekt underlag för en trend mot tätare förband är 2 stolar 
per m2 och längre omdrev än 3 år med buskformig Salix kan anses 
föreligga. Näringsbevattning har resulterat i de högsta skördeutfal
len, men har även efter sent utförande på hösten lett till svåra 
skador under vinterhalvåret. Under torrperioder pga försenad 
näringsbevattning orsakade produktionsförluster har kvantifie- 
rats, varvid den avgörande betydelsen av rätt tidpunkt för aktuell 
åtgärd kommit i blickpunkten. Produktionsoptimeringsförsök ef
ter 1-årig anläggningstid har resulterat i ca 50 ton TS per ha stor 
stamvedsproduktion vid 3-årigt omdrev. Bestånden ifråga kom
mer med 2-årig anläggningstid sannolikt att producera ca 20 ton TS 
per ha och år under de närmaste åren. Försök som belyser inom
bestånds variationen vid storskalig odling och vid alternativa inten
si tetsnivåer bör anläggas snarast.

Inventering av gamla ofta skördade bestånd visar att en om
loppstid för Salix av storleksordningen 20 år förefaller relativt risk
fri, för korgpil kan tom 30 år komma ifråga. Hittills har skadorna 
inskränkt sig i huvudsak till frostskador på frostkänsliga (och ut
sorterade) kloner, viltbete, torka och rostsvamp. Vattenstressens 
betydelse för rostangreppens omfattning och styrka bör undersö
kas. Energiskogsodlingens energibalans (1:10) lämnar utrymme 
för betydande förbättringar.

Forskningsområdet Anläggning och produktion karaktäriseras 
av ökande säkerhet vad gäller förberedande åtgärder för bestånds- 
anläggning. Den länge svårbemästrade frågan om effektiv men 
samtidigt miljövänlig ogräsbekämpning ser ut att kunna besvaras 
positivt. De stora linjerna beträffande markbearbetning har klar
nat även om detaljproblem återstår att lösa. Pågående omdrevs- 
och förbandsförsök ger i sinom tid svar på aktuella optimeringsfrå- 
gor. Tester angående nya högproducerande kloners odlingsvärde 
och/eller förbands/omdrevsrespons får under inga omständigheter 
avstanna.

Vad gäller produktionsresultatens tillförlitlighet kan noteras att 
ursprungligen aviserade produktionsmål börjat uppnås även hos



B:1 enskilda odlare utanför projektet (Heberg, Vedum, Kopparnäs).
Produktivitetsnivån är höggradigt beroende av skötselinsatsemas 
intensitet och växtperiodens väderlek. Projektets lönsamhetsana- 
lys pekar på god lönsamhet vid skördeutfall omkring 45 ton TS vid 
3-årigt omdrev förutsatt att odlaren är skicklig.

Vad gäller måluppfyllelsegrad kan noteras att projektet nått 
ställda produktionsmål på vissa jorbruksmarker. Beträffande låg- 
humifierade torvmarker kvarstår - trots partiella initialframgångar 
- många problem vad gäller helt säkra anläggnings- och skötselme
toder. Hittills högsta årsproduktion på utsprungligen näringsfattig 
torvmark uppgick år 1983 till 161 TS per hektar.

1.6 Ekologiska aspekter
De kemiska förutsättningarna för växtproduktion har tidigare i 

regel sammankopplats med markens egenskaper. I senare tid har 
emellertid svårbemästrade miljövårdsproblem av sådan art till
kommit att de kräver en särskild analys av framtida odlingsmil- 
jöers kemi.

Luftens kerni har successivt försämrats på grund av den ökade 
användningen av fossila bränslen. De sura regnen har under de 
senaste 30 åren ökat vätejonkoncentrationen i nederbörden med 
en faktor 10, det vill säga en pH-enhet. Trots i regel god buffrande 
förmåga har marken (utöver vattendragen) påverkats i försurande 
riktning i sådan utsträckning att skador och minskad produktion 
kunnat noteras speciellt i barrskog. Inhemska lövträdslag har 
bland annat tack vare årlig förnyelse av bladmassan påverkats 
mindre av den så kallade torrdepositionen som försvårar fotosyn
tesen hos barrträd. I vilken mån energiskogsmarken påverkas av 
de sura regnen är föremål för diskussion. Man kan eventuellt 
räkna med att de djupare nedträngande lövträdsrötterna har något 
bättre förmåga än barrträdens rötter att via Ca-, Mg- och K-upp- 
tagning och bladfällning medverka till bibehållandet av en stabil 
pH- status i markens ytskikt. Detta innebär bland annat minskad 
risk för mobilisering av skadliga tungmetaller. För energiskogsod
lingens vidkommande tillkommer ytterligare den även ekono
miskt försvarbara möjligheten att kalka eller att medelst till od- 
lingslokalen återförd träaska kraftigt motverka den pågående för
surningen.

Vad kemiska förutsättningar i övrigt beträffar har odlingsprin- 
cipen för eso inneburit tillförsel av växtnäring i den mån grödans 
behov föreskrivit med samtidigt beaktande av kravet på minime- 
rad utlakningsrisk. Detta har lett till tillämpning av analysbaserad 
näringstillförsel under den tid av växtperioden då kraftig rotaktivi-



B:T tet förekommer. Engångsgödsling och övriga med markens kemi
förknippade problem behandlas i samband med diskussionen om 
produktionsoptimering. Det bör betonas att utlakningsriskerna 
vid engångsgödsling bedöms något större än vid behovsanpassad, 
doserad näringsbevattning.

Optimering av skördeutfallen förutskickar snabb och lyckad 
beståndse tablering. Metoder för undvikandet av användning av 
ogräsbekämpningskemikalier har bedömts möjliga att tillämpa vid 
mycket tvingande behov. Beträffande biocid användning mot pa- 
togener och insekter har det bedömts angeläget att först pröva 
möjligheten att via genetiskt urval taga fram resistenta arter och 
kloner. Fysiologisk stressfrihet gagnar sannolikt resistensen mot 
patogener och insekter.

Det har framgått att hanteringen av det skördade energivirket 
skulle förenklas om de klena toppdelama kunde utsorteras. 
Denna ”finkvist” är näringsrik och bör kunna få en mera högvär
dig användning än som bränsle, exempelvis som råvara för till
verkning av djurfoder eller olika kemiska produkter i diversifierad 
fytokemisk industri. Den energirika finkvistens höga kväveinehåll 
ger dessutom vid förbränning upphov till kväveoxider och bör 
därför av miljöskyddsskäl icke eldas i anläggningar som saknar 
utrustning för rökgasrening.

De med veden borttransporterade näringsämnena vid skörd 
bör kompenseras med återförd träaska och tillskott för direkta 
förluster. Även de beståndsvårdande insatserna bör beakta kravet 
på befrämjandet av näringsämnenas kretslopp. Ur miljövårdssyn- 
punkt meningsfulla askgödslingsförsök vid energiskogsodling har 
ännu icke utlagts i Sverige, varken av statens naturvårdsverk eller 
inom projektet.

1.7 Ordlista

Abiotik

Aggregat

Aggregering

Agrisilvikultur
assimilât

Basmättnadsgrad

Kunskap om icke-biologiska flöden och 
tillstånd i biologisk miljö 
I marklära: sammangyttring av olikartade 
ämnen i marken
Markprocesser som leder till aggregatbild
ning
Odling av vedväxter med lantbruksmeto- 
der i fotosyntesens slutfas uppkomna orga
niska ämnen
Förhållandet mellan baskatjoner (utom 
H+) och CEC uttryckt i procent



B: 1 Bladyteindex
co2
CEC
Eso
ESO
Eutrof
Evaporation

Evapotranspiration

Fotosyntes
Frekvens

Fytosanitär
Forna

Gasutbyte
Generativ
Genpool
Gravimetrisk
Humus

Hybrid 
Hyperparasit 
Höghumifierad 
In vitro kultur

Kalorimetri

Katjonbytes-
kapacitet

Klon

Klonplantage
Kolbudget

Lysimeter

Låghumifierad

Meristem
Meristemaktivitet
Nettoproduktion

Total bladyta per markyteenhet 
Kolodioxid
Se kat jonby teskapacitet
Energiskogsodling
Projekt Energiskog-(sodling)
Näringsrik
Avdunstning från fri vattenyta (bl a på väx
ter)
Kombination av evaporation och transpi
ration
Nettoupptagning av COh8.2. i blad 
Antal återkommande händelser per enhet, 
tid, volym, mängd etc.
Växtsj ukdomsbekämpande 
Avstötta (ofta döda) organ. Organ delar av 
växter som bildar underlag för nedbrytning 
till humus
Fotosyntes och transpiration 
Hänförande sig till könlig förökning 
Samling gener
På viktsbestämning baserad (mätmetoder) 
Av mikrober och andra organismer ned
brutet växtmaterial (i regel förna)
Korsning (oftast mellan arter) 
Parasitangripande parasit 
Höggradigt nedbruten humus; se humus 
Odling av isolerade växtceller (organ) un
der sterila betingelser 
Metod för bestämning av energiinnehållet 
i bl a ved
markens förmåga att utbytbart binda 
positivt laddade joner, 
samtliga individer som könlöst fortplantats 
(formerats) från samma ursprungsindivid 
Specialodling av kloner 
Nettoupptagning av kol och dess fördel
ning i växten
Apparat för mätning av vattenavgivning 
från mark och planta till atmosfären 
Mycket ofullständigt nedbruten humus ; se 
humus 
Tillväxtzon
T ex celldelning i tillväxtzonen 
T ex vid fotosyntes bunden C02 minus vid 
andning förlorad C02



Nettoproduktivitet
Oligotrof
Omdrev

Omlopp

Paramter

Patogen

Perkolation
Population
Potential

Resistens

Respiration

Retention
Sedentär

Sedimentär

Selektion
Simulering
Stol
Stomata

Substitut
Syntes

Tolerans

Toxisk
Transpiration

Vattenpotential

Vegetativ

Xylometri

Nettoproduktion per tidsenhet 
Näringsfattig
Tidsintervallet från skörd till nästa skörd 
vid eso
Tidsintervallet mellan beståndsanläggning 
och sista skörd jämte ny anläggningstid vid 
eso
Storhet som kan variera, men i konstant i 
förhållande till givna variabler 
Sjukdomsalstrande (orsak: bakterier och 
andra mikrober)
Nedåtriktat markvattenflöde 
Bestånd av genetiskt olika individer 
Generellt: möjlighet, i teknobiol samman
hang: skillnad i energi mellan två punkter i 
t ex elektriska eller biologiska system 
Växters genetiskt betingade förmåga att 
försvara sig mot patogener och insekter etc. 
Andning, dvs växters kontinuerliga C02_ 
förlust från blad, rötter etc.
Kvarhållning, bindning 
Växtförna som bildas på platsen för ned
brytning (t ex avstötta finrötter)
Växtförna som bildas på platsen för ned
brytning på och i markens ytskikt 
Urval
Körning av modell på dator
Skottskjutande stubbe
Klyvöppning, por i blad för utbyte av CO,
och vatten mellan växt och atmosfär
Ersättning
Av delar (t ex tankefragment) sammanfo
gad funktionsduglig och logisk helhet 
Växters förmåga att uthärda och överleva 
angrepp från andra organismer 
Giftig
Växters vattenavgivning genom klyvöpp
ningar
Energidifferensen mellan vattentillståndet 
i två punkter i växtens vattentransportsy
stem
Hänförande sig till växters tillväxt eller 
könlösa formering i motsats till generativ 
formering
Metod för mätning av träds volym enligt 
Arkimedes princip
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Del B

2 MARK: INVENTERING AV 
MARK FÖR 
ENERGISKOG
av Svante Lindroth, Sveriges lantbruksuniversitet, skogsveten
skapliga fakulteten och Kjell Åkerblom, Svenska Landskap AB

2.1 Sammanfattning
I föreliggande kapitel redovisas en uppskattning av Sveriges 

arealtillgångar av mark för energiskogsodling (eso).
Mark för eso måste uppfylla ett antal minimikrav, som upp

ställts av bland annat odlare, forskare och tekniker. Mark som 
uppfyller dessa krav utgör bruttoarealerna eso- mark, det vill säga 
mark där det tekniskt och biologiskt är möjligt att odla energiskog. 
Hela bruttoarealen kan dock inte användas för eso, eftersom 
andra anspråk konkurrerar om marken. Om hänsyn tas till dessa 
anspråk, erhålls nettoarealerna eso-mark.

Inventeringarna har i huvudsak utförts inom den svenska riks- 
skogstaxeringen. I fem utvalda typlän har denna kompletterats 
med information från landskapsanalyser. Resultaten från typlänen 
har sedan generaliserats till landets övriga delar. För en skattning 
av de arealer som i realiteten kan komma att odlas, har slutligen en 
beräkning av arealerna skett för några alternativ där hänsyn tagits 
till de ekonomiska förutsättningarna för eso på olika marktyper.

Resultat:
Bruttoarealema för riket uppgår till 10 procent av landets totala 

areal, eller cirka 4 miljoner hektar. Merparten utgörs av myrmark 
(2.3 miljoner hektar). Skogsmark möjlig för eso uppgår till 1.4 
miljoner hektar, jordbruksmark till 0.3 miljoner hektar, och den 
övriga marken till 0.03 miljoner hektar.

Nettoarealema har skattats i ett antal olika alternativ, beroende 
på hur stor effekt de ingående restriktionerna förväntas ha. I max- 
alternativet, då restriktionerna antas ha en mycket liten effekt, 
uppgår arealerna till 1.6 miljoner hektar, och i minimialternativet
0.8 miljoner hektar.

Om vi antar att en nettoareal av knappt 1 miljon hektar är



rimlig, kan vi göra en ny skattning, där hänsyn tas till lönsamheten. 
Maximalt erhåller vi då 838 000 hektar och som ett minimum 
253 000 hektar.

Detaljerade inventeringar i ett par kommuner, visar att brutto- 
och nettoarealerna lokalt kan variera kraftigt. I områden som 
regionalt uppvisar betydande marktillgångar kan lokalt små mark
tillgångar finnas, och vice versa.

2.2 Syfte
Syftet med insatserna inom området har varit att klarlägga hur 

stora markarealer lämpade för energiskogsodling som finns i Sve
rige, var dessa är lokaliserade, samt hur dessa arealmässigt påver
kas av olika restriktioner och motstående intressen.

2.3 Metod
En skattning av landets arealtillgångar av mark för eso, kräver 

dels att information kan erhållas från hela landet, dels att denna 
information skall vara så detaljerad att en ändamålsenlig klassning 
av markerna kan göras utifrån de krav som ställs på sådan mark. 
Liknande nationella inventeringar av energiskogsmark har oss ve- 
terligt inte utförts någonstans i världen. I Sverige är för detta 
ändamål riksskogstaxeringen ett lämpligt instrument.

Riksskogstaxeringens data är emellertid inte tillräckliga för 
kartläggning av eso-markens lokalisering eller för analys av kon
kurrerande markanspråk. Fältdatainsamlingen har därför kom
pletterats med en så kallad landskapsanalys. I några län har dess
utom riksskogstaxeringens fältdata kompletterats med speciella 
markinventeringar.

2.3.1 Utgångspunkter

2.3.1.1 Bruttoarealer
Beräkningarna av tillgänglig mark baserades på ett antal mini

mikrav på mark där det tekniskt och biologiskt anses möjligt att 
bedriva energiskogsodling. Kraven på odlingsbar mark grundar sig 
på de erfarenheter som finns från existerande korgpilodlingar i 
södra Sverige, främst i Halland, samt på teoretiska resonemang av 
odlare, forskare och maskintillverkare med flera. Klimatvariab
lerna grundar sig till största delen på teoretiska beräkningar.

Kraven skall ses som utgångspunkt för vidare forskning kring



energiskogsodlingens möjligheter, och är inte till fullo utprovade i
praktiken. Marker som uppfyller dessa krav utgör ett brutto, eller
”möjlig” areal.

Dessa krav är:
• Minsta objektareal 1 ha. Av tekniska-ekonomiska skäl anses 

det inte troligt att mindre brukningseneheter än 1 ha kan 
komma ifråga. Minimigränsen för rationell stordrift är troligen 
avsevärt högre.

• Marklutningen högst 4/20 (20%). Energiskogsodling i större 
skala sker med stort inslag av maskiner. Backig och kullig ter
räng utesluts därför, och största värde på marklutningen har 
satts till 4/20. Jämfört med jordbrukets krav på max 9 procent 
förefaller värdet väl högt, men energiskogens maskinsystem är 
annorlunda utformade än till exempel en modem skördetröska.

• Inga block eller ythinder. Av samma skäl som nämnts för mark
lutningen, skall mark som används för eso i princip vara fri från 
block och andra ythinder. Blockröjning är i och för sig möjlig, 
men innebär ökade kostnader.

• Jorddjupet skall uppgå till minst 70 cm. Det minsta jorddjup 
som krävs för energiskogens rotsystem anges till 70 cm.

• Markfuktigheten skall vara minst ”frisk-fuktig”. För eso är det 
viktigt med god vattentillgång. Torra och friska marker bedöms 
ej användbara. Grundvattennivån bör under vegetationsperio
den ligga på ett medeldjup av cirka 40 cm. Detta medför att 
såväl dikning som bevattning kan bli nödvändig. För inägomark 
(jordbruksmark) kan möjligen den fuktigare delen av den friska 
marken komma ifråga, i övrigt sätts gränsen vid ”frisk-fuktig” 
mark enligt riksskogstaxeringens definition.

• Den mekaniska sammansättningen får ej vara grövre än mel- 
lansand. Lerjordar och torvjordar anses mest lämpade för eso, 
liksom också de organiska jordarna. Alla jordar som kan hålla 
vatten och näring i tillräcklig mängd kan i princip anses odlings
bara. Den övre gränsen för dominerande partikelstorlek sätts 
vid mellansand.

• Ej för strängt klimat; temperatursumman får inte överstiga 900 
daggrader.

Den mark som uppfyller dessa krav utgör alltså bruttoarealen 
eso-mark.



B:2 För att spegla betydelsen av variationer i kravspecifikationerna
har känslighetsanalyser utförts för vissa av de angivna variablerna 
(se avsnitt 2.4).

2.3.1.2 Nettoarealer

Hela bruttoarealen är dock av olika skäl inte tillgänglig för eso. 
Motstående intressen och planrestriktioner gör att många marker 
inte kan upplåtas, eller att eso inte är det lämpligaste markanvänd- 
ningsalternativet. De restriktioner som bedömts kunna påverka 
ianspråktagandet av marken är:

• Jordbruket

• Skogsbruket

• Naturvården

• Kulturvården

• Det rörliga friluftslivet

• Områden med skydd för grundvatten

• Områden med strandskydd

• Områden med betydelse för rennäringen

• Militära områden

• Bebyggelse

• Speciella restriktioner i vissa områden till exempel skyddskogar

Den mark som återstår sedan hänsyn tagits till de motstående 
intressena utgör alltså en nettoareal, eller ”lämplig” mark.

2.3.2 Skattning av bruttoarealer
Hur stor del av Sveriges markareal som uppfyller ovan angivna 

minimikrav, det vill säga bruttoarealema, skattas genom den så 
kallade riksskogstaxeringen.

2.3.2.1 Riksskogstaxeringen

Riksskogstaxeringen är en årlig, rikstäckande stickprovsinven- 
tering och kan betraktas som ett informationssystem för skogliga 
data. Stickprovsenheten är en cirkelyta med radien 10 m och ytan 
314 m2. Provytoma är tillfälliga (inventeras bara en gång) och är 
fördelade längs sidorna på en så kallad trakt. Denna utgör en
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arbetsenhet avsedd att inventeras under en arbetsdag. Trakterna 
är glest och systematiskt fördelade över hela landet. Ett visst antal 
trakter inventeras årligen enligt ett givet mönster, så att en succes
siv förtätning av traktnätet erhålls. Beskrivningen avser metodik 
fram till 1983, då den nya arbetsmodellen togs i drift.

Statistik om skogarna baseras ofta på material från 5 års tax
ering. Årligen inventeras ca 1500 trakter eller ca 20000 provytor. 
Fältarbetet utförs av 22 taxeringslag, där varje lag normalt består 
av 5 personer.

Vid inventeringsarbetet registreras data för lagring i en data
bank.

För arealberäkningar av olika slag används standardprogram, 
som kan ta fram alla provytor som uppfyller bestämda krav. Ut
ifrån provytans areal och ett läns totalareal, kan så arealen som de 
utvalda provytoma motsvarar beräknas.

23.2.2 Arealskattning av eso-mark
Information i riksskogstaxeringens ordinarie databas är inte 

tillräcklig för realistiska skattningar av de för eso-möjliga markty
perna. Från och med 1979 infördes därför en extra observation, så 
att information kunde inhämtas från alla provytor. Denna obser
vation utfördes över hela landet under totalt 4 fältsäsonger, åren 
1979-1982.

Observationen bestod av en enkel och snabb bedömning av 
möjligheterna att odla energiskog på samtliga besökta provytor. 
Myrmarken var dock undantagen, eftersom uppgifter om denna 
kunde erhållas på annat sätt, bland annat genom de vegetations
klassificeringar som rutinmässigt utförts i riksskogstaxeringen. 
Vissa andra ägoslag var också direkt undantagna; inägomark, som 
i regel ej fältin venter as, fjällterräng då den ligger utanför klimat
gränsen.

Om provytan utfyllde de angivna kraven på möjlig eso-mark, 
registrerades ytan som tillhörig någon av följande klasser:

• Svårföryngrad skogsmark: mark där föryngring av skog försvå
ras genom frostlänthet, tjälskjutning eller kraftig undervegeta
tion. •

• Våtmark: strandängar eller andra våtmarker som ej inräknas i 
myrmark med torv mer än 30 cm mäktighet.

• Grus- eller torvtäkt

• Annan lämplig mark: skogsmark som uppfyller minimikraven 
på eso-mark, men ej kan hänföras till någon av ovanstående 
kategorier.



B:2 Resultaten av dessa registreringar utgör vad vi kallar möjlig
mark för eso, eller bruttoarealer.

23.2.3 Lokalisering av bruttoarealer
Det arbetssätt som ovan beskrivits ger dock inte möjlighet att 

klargöra var den ”möjliga” marken är belägen inom mindre områ
den än län, därtill är nätet av provytor alltför glest. Jämsides med 
fältinventeringen utfördes därför en så kallad landskapsanalys på 
olika nivåer.

RIKSNIVÅ

REGIONAL NIVÅ

KOMMUNNIVÅ

OBJEKTSNIVÅ

Utredningsnivåer

Principen för en landskapsanalys är, att genom att klarlägga 
betydelsefulla faktorer var för sig och därefter kombinera dem på 
lämpligt sätt erhålla en bild av den samlade effekten av dessa 
faktorer. På detta sätt kan arealskattningama kompletteras med 
en karta över bruttoarealemas läge. Detta har utförts för Sverige 
samt för de 5 län som detalj inventerats (se nedan avsnitt 2.3). 
Tillgängligt kartmaterial i analysen varierar mellan olika områden, 
men som ”möjlig” mark har följande markslag i princip lokalise
rats (se karta 1)

• Lersediment

• Övriga finsediment

• Dy och gyttja

• Finkomig blockfattig morän

• Myr/torv/sankmark

• Jordbruksmark

All den mark som på detta sätt redovisas på kartan är dock inte 
”möjlig” enligt de uppställda kraven. Vissa begränsningar, som till



exempel blockighet, kan inte inventeras i de översiktliga skalor 
vari arbetet utförts. Kartorna kan därför sägas redovisa möjlighe
ten att påträffa eso-mark i olika områden relativt sett, eller fre
kvensen möjlig eso-mark.

2.3.3 Skattning av nettoarealer
Som beskrivits ovan, kan vi med relativt enkla medel skatta 

bruttotillgångama av mark för eso för riket och på länsnivå. Men 
för att kunna uttala oss om de i praktiken användbara arealerna på 
länsnivå, behöver vi dels mer information om markens egenska
per, dels kunskaper om de restriktioner som kan påverka markan
vändningen för eso. Mot denna bakgrund utformades en detaljin
ventering av några utvalda län, som kombinerades med en land- 
skapsanalys (av samma län).

2.3.3.1 Urval av ”typlän”
Efter en översiktlig landskapsanalys av hela Sverige valdes fem 

län ut. Vart och ett fick senare utgöra ”typlän” för en grupp av län 
med liknande karaktär.

Länen grupperades därvid enligt följande; det första länet i 
gruppen utgör typlän för de övriga:

1 Västerbottens län, kustlandet 
Norrbottens län, kustlandet 
Västernorrlands län 
Gävleborgs län

2 Jämtlands län utom Härjedalen 
Norrbottens län, inlandet 
Västerbottens län, inlandet 
Härjedalen
Kopparbergs län, Säma - Idre

3 Uppsala län
Skaraborgs län 
Östergötlands län 
Södermanlands län 
Stockholms län 
Västmanlands län 
Gotlands län
Älvsborgs län, Västgötadelen 
Örebro län



4 Kronobergs län
Jönköpings län
Älvsborgs län, Dalslandsdelen 
Värmlands län
Kopparbergs län, utom Säma-Idre

5 Hallands län
Göteborgs- och Bohus län 
Kristianstads län 
Blekinge län 
Kalmar län 
Malmöhus län

Arealskattningarna av eso-mark på jordbruksmark och samt
liga nettoarealer för till exempel Östergötlands län har alltså ut
förts med resultaten från Uppsala län som grund.

23.3.2 Inventeringsarbetet i typlänen
I de fem typlänen har en särskild inventeringsmetod använts, 

som dels innebär ett insamlande av mer detaljerad information om 
markens fysiska egenskaper, dels en noggrannare kartläggning av 
de motstående intressenas betydelse (så kallad restriktionsanalys). 
Med ledning av detta kan sedan skattningar av nettoarealerna 
göras för respektive län.

Fältinventering med hjälp av markkartör
De ordinarie taxeringslag som inventerat de aktuella länen, 

försågs med en extra lagmedlem, ”markkartör”, som efter en 
speciell utbildning utförde det praktiska fältarbetet med insamlan
det av data om eso-mark. Observation och registrering skedde på 
likartat sätt som vid ordinarie taxering. Efter ordinarie fältsäsong 
utförde dessutom markkartörerna en inventering av samtliga 
provytor på jordbruksmark, eftersom dessa ej inventerats i fält av 
riksskogstaxeringen. Denna kategori mark ansågs innehålla en 
relativt stor andel eso-mark, varför kunskap om denna också 
måste inhämtas. År 1979 inventerades Västerbottens kustland, 
Uppsala län och Kronobergs län med denna markkartering. Åren 
1981 och 1982 inventerades dessutom Jämtland (utom Bergs kom
mun) och Hallands län.

Med ledning av uppgifterna som samlats in av markkartörerna, 
kunde en förbättrad beräkning av bruttoarealema göras, vilken 
sedan utgör utgångspunkt för skattning av nettoarealerna.



Restriktioner och motstående intressen
De restriktioner som bedömts påverka möjligheten till energi

skogsodling har dokumenterats med hjälp av material från de 
berörda länen och kommunerna. Restriktionsområdena har här
vid lagts in på karta. För att bedöma restriktionernas inverkan på 
arealen eso-mark, har läget för varje provyta med eso-mark loka
liserats.

Om provytan finns inom ett restriktionsområde, har provytans 
läge detalj lokaliserats i större kartskala, och beskrivningen som är 
kopplad till restriktionsområdet ifråga har analyserats med av
seende på möjligheten till eso. Bedömningen har utförts efter ett 
särskilt schema, och har resulterat i att restriktionen klassificerats 
som helt begränsade, stark eller svag (klasserna 1, 2 och 3). Klass 
0 innebär frånvaro av restriktion.

Varje provyta som uppfyller minimikraven för eso-mark, åsat
tes alltså också en ”restriktionsnivå”, och beräkningen av netto
arealer kunde sedan utföras för varje enskild restriktionsnivå 
(0-3).

23.3.3 Från brutto- till nettoarealer - stegvis reduktion
Bruttoarealema framräknade från markdata i de fem typlänen 

utgör den bas från vilken vi utgår för att beräkna nettoarealerna.
Som första led i beräkningen av nettoarealerna, appliceras ett 

antal generella krav på dessa provytor. Kraven utgörs av allmänna 
villkor, som kan anses giltiga för hela landet. För det första utgår vi 
från att skogsmark med skog på tillväxt inte är lämplig mark för 
eso. Kvar av skogsmarken finns då kalmark, mark med slutav- 
verkningsmogen skog (inom 5-10 år) samt så kallad skräpskog.

För det andra antar vi att alla rikkärr kommer att skyddas med 
hjälp av naturvårdslagen, om detta inte redan är fallet.

Om vi beräknar nettoarealema en första gång, med hänsyn till 
dessa generella krav, erhåller vi nettoarealer enligt nivå 0. Fortfa
rande är alla planrestriktioner helt förbisedda, men vi har nu ett 
mera realistiskt utgångsvärde för nästa beräkningssteg.

Nettoarealerna enligt nivå 0 kan nu omräknas, så att vi ser 
effekterna av planrestriktionema. Eftersom osäkerhet råder om 
hur stor effekt dessa har för nettot, räknar vi med tre olika alterna
tiv. I nivå 1 förutsätter vi att endast de starkaste planrestriktio
nerna kommer att påverka arealerna, i nivå 2 att påverkan sker 
såväl av de starkaste som ”medelstarka” restriktionerna etc.

Schematiskt kan gången från brutto till netto beskrivas enligt 
följande figur:



Riksskogs-
taxer.

Landskaps- 
analys (Riket)

Osäkerhet råder dock inte endast om hur hårt planrestriktio- 
nema kommer att påverka arealerna. Frågor om lönsamhet och 
kostnader kopplat till de naturgivna förutsättningarna har ej här 
undersökts närmare. I del C kommer emellertid dessa frågeställ
ningar att behandlas närmare. Vi måste därför här göra vissa anta
ganden, och förutsätter då följande:

1 Marker med hög, naturlig produktionsförmåga är mer attrak
tiva än marker med sämre produktionsförmåga.

2 Objekt som ligger nära befintlig väg och tätort är mer attrak
tiva än objekt som ligger långt från väg och tätort.

3 Det är mera lönsamt att odla på ett större sammanhängande 
objekt än på flera små.



4 Det är billigare att etablera en odling på ett objekt där dikning 
redan är utförd, än att behöva dika från början.

5 Det är mera kostsamt med mycket gödsling än litet.

Sammantagna medför dessa antaganden att vi i våra beräknin
gar har att ta hänsyn till en komplex struktur med tre olika varia
belgrupper, nämligen:

• planrestriktioner

• markkvalitet

• tillgänglighet/kostnad

Om vi låter varje variabelgrupp bilda en axel i ett koordinatsy
stem, erhåller vi en matris med tre dimensioner:

Markkvalitet

Hög
A

Restr. nivå 3

Restr. nivå 2

Restr. nivå 1

Restr. 
nivå 0

Låg 
C D

?
i ~ 

O

II Q)
O)t
J?

lv i=
O)



I Z-led har vi de tidigare beskrivna 4 olika nivåerna på planre
striktioner: Nivåerna 0 till och med 3. Det kan då vara logiskt att 
dela upp även de andra leden, X och Y, i samma klasser. I X-led 
delar vi upp arealerna efter markens kvalitet, det vill säga:

• Naturlig produktionsförmåga, mätt som vegetationstyp

• Dikningsbehov

• Gödslingsbehov

Ett poängsystem konstruerades, så att materialet enkelt kunde 
delas i fyra grupper eller klasser. Bästa naturliga produktionsför
måga, minsta diknings- och gödslingsinsatser gav här högsta 
poäng.

På motsvarande sätt indelas Y-axeln i klasser. Denna axel är 
alltså ett uttryck för objektets tillgänglighet och odlingens lönsam
het. Ingående variabler är här

• Avstånd till väg

• Avstånd till tätort

• Minsta objektstorlek

Högst poäng gav här stora objekt med inget eller kort avstånd 
till väg och till tätort.

En sådan 3-dimensionell matris finns framtagen för vart och ett 
av de fem detalj undersökta länen. Med ledning av dessa kan vi 
sedan uppskatta eller generalisera värdena till de ej detalj under
sökta länen, när vi valt den rimligaste nivån på var och en av de tre 
axlama.

2.3.3.4 Generalisering till övriga län
Vi har nu beräknat nettorealerna för de fem typlänen. För att 

ange värden även för övriga län, har en generalisering utförts på 
följande sätt:

Genom bedömningen i den ordinarie riksskogstaxeringen har 
vi kännedom om varje läns bmttoareal eso-mark. För typlänen har 
vi dessutom kännedom om hur stor nettoareal som återstår vid 
olika restriktionsnivåer. Generaliseringen till övriga län bygger på 
antaganden att förhållandet brutto/nettoarealer är lika stor, om 
ägoslagsfördelningen och restriktionsförhållandena är ungefär lik
artade.

2.3.3.5 Lokalisering av nettoarealer
Liksom för bruttoarealema framställdes kartor över nettoare- 

alemas lokalisering på riks-, regional- och kommunnivå.



B:2 Riksnivå
Lokaliseringen av restriktionsområden på riksnivå grundar sig 

på sammanställningar av plan- och markanvändningskartor, in
venteringar med mera som gjorts inom ramen för fysisk riksplane- 
ring.

Liksom för den möjliga marken blir givetvis kartering och be
dömning av restriktioner mycket generell på riksnivå. Eftersom 
osäkerheten i varje enskild punkt därmed blir relativt stor har 
någon gradering av restriktionernas ”styrka” eller betydelse inte 
gjorts.

Regional nivå
På liknande sätt gjordes framställningen av kartor över lämplig 

mark för typlänen. Skillnaden var här att restriktionsanalysen 
kunde genomföras på ett betydligt mer detaljerat sätt. Den lämp
liga marken kunde därigenom redovisas stegvis, med successivt 
större hänsynstagande till de motstående intressena.

2.4 Resultat

2.4.1 Bruttoarealer—kvantitet och läge
Totalt för riket fördelar sig bruttoarealerna av mark för eso 

enligt tabell 4.1.

Tabell 4.1 Bruttoarealer eso-mark för Sverige, fördelat på ägoslag (milj ha).

Skogsmark Myrmark Jordbruksmark Övrig mark Summa

1.4 2.3 0.31 0.01 4.02

4 miljoner ha motsvarar cirka 10 procent av landets totala mark
areal.



2.4.1.1 Bruttoarealernas fördelning på ägoslag och landsdelar

Skogsmark

Tabell 4.2 Arealerna möjlig eso-mark på skogsmark enligt 1979-82 års tax-

Landsdel Svårföryngrad
skogsmark

Våtmark Annan lampi 
mark

Summa

N Norrland 56.6 4.7 366.3 427.5
S Norrland 59.8 0.4 208.4 268.6
Svealand 24.9 3.8 255.8 284.5
Götaland 39.7 5.2 372.4 417.3

Riket 180.8 14.1 1202.9 1397.8

Av Sveriges totala skogsmarksareal om 23.4 miljoner ha, är 
således cirka 6 procent eller 1.4 miljoner ha tekniskt och biologiskt 
möjlig eso-mark.

En stor del av denna areal reduceras emellertid om vi antar att 
skog inte kommer att förtidsawerkas. Denna begränsning kan 
åskådliggöras genom att fördela eso-marken på huggningsklasser.

Tabell 4.3 Arealerna möjlig eso-mark på skogsmark, fördelat på huggnings- 
klass och landsdel (1000 ha).

Landsdel
Huggningsklass
A B C Dt Da E Summa

N Norrland 51.3 82.9 157.7 90.7 39.2 5.5 427.3
S Norrland 21.2 40.3 71.5 71.9 61.2 2.6 268.7
Svealand 25.8 50.6 69.8 74.4 62.0 1.8 284.4
Götaland 37.0 66.7 119.5 124.5 66.5 3.0 417.2

Riket 135.3 240.5 418.5 361.5 228.9 12.9 1397.6

Huggningsklassema kan kort beskrivas enligt:

• A: Kalmark (inklusive före detta inäga)

• B: Plant- och ungskog

• C: Yngre gallringsskog

• D: Äldre gallringsskog och slutawerkningsskog

• E: Tras- och skräpskog



B:2 I tabellen indelas huggningsklass D ytterligare: Det avser hugg-
ningsklassema Dl, D2 och den del av D3 som bör stå på tillväxt, 
den del av D3 som är slutawerkningsmogen inom en period på
5-10 år.

Enligt antagandet ovan skulle alltså endast huggningsklass A, 
Da samt E vara tillgängliga för eso inom en 10-års period. Dessa 
huggningsklasser utgör tillsammans 377000 ha, vilket motsvarar 
27 procent av den totala arealen eso-mark på skogsmark.

Nedlagd jordbruksmark, som ofta nämns i samband med eso på 
grund av sin lättillgänglighet, kan skattas genom att beräkna are
alen ”före detta inäga” i huggningsklass A (det vill säga kalmark), 
som ingår i ägoslaget skogsmark.

Tabell 4.4 Andelen eso-mark av den totala arealen före detta inäga på skogs
mark (Hkl A) (1000 ha).

Landsdel
Före deta inäga, 
totalt Varav eso-mark procent

N Norrland 60.6 24.1 39.8
S Norrland 37.1 7.6 20.5
Svealand 56.2 16.0 28.5
Götaland 92.5 25.5 27.6

Riket 246.4 73.1 29.7

Arealen möjlig eso-mark på före detta inäga är alltså cirka 
73000 ha.

Myrmark
För beräkning av myrmarksarealema för eso är det möjligt att 

använda riksskogstaxeringens ordinarie data. Detta ger fördelen 
att ett komplett 5-årsomdrev kan användas, med åtföljande mins
kat medelfel. För 5-årsperioden 1978-82 erhålls följande resultat:

Tabell 4.5 Arealen myrmark möjlig för eso (1000 ha).

Landsdel Myr/torvmark Myr/fastmark Summa

N Norrland 1003.6 36.3 1039.9
S Norrland 502.1 4.2 506.3
Svealand 372.2 2.3 374.5
Götaland 352.2 7.6 359.8

Riket 2230.1 50.4 2280.5

Sveriges totala myrmarksareal uppgår till cirka 5 miljoner ha. 
Av dessa uppfyller alltså nära 2.3 miljoner ha de uppställda mini
mikraven för eso.



Det kan emellertid vara realistiskt att i arealskattningarna av 
myr för eso utelämna de allra fattigaste myrtypema. Om således 
de vitmöss- och lavdominerade myrtyperna ej medräknas, erhåller 
vi följande resultat:

Tabell 4.6 Arealerna eso-mark på myrmark sedan de fattigaste myrtyperna 
uteslutits (1000 ha).

Landsdel Myr/torvmark Myr/fastmark Summa

N Norrland 850.5 36.3 886.8
S Norrland 434.2 4.2 438.4
Svealand 297.4 2.3 299.7
Götaland 276.0 7.6 283.6

Riket 1858.1 50.4 1908.5

Myrmarksarealen minskar därmed med 372000 ha. 15 procent 
av myrmarkerna är således av mycket fattig karaktär.

Jordbruksmark
Arealen jordbruksmark är skattad via generalisering från de 

fem typ-länen.

Tabell 4.7 Arealerna eso-mark på jordbruksmark totalt respektive om enbart 
den ej aktivt odlade delen medräknas (1000 hektar).

Landsdel Jordbruksmark
totalt

Jordbruksmark 
exkl odlad mark

N Norrland 8.7 0.9
S Norrland 20.4 6.2
Svealand 108.8 18.0
Götaland 167.9 40.0

Riket 305.8 65.1

Drygt 10 procent av den totala jordbruksmarksarealen är såle
des möjlig för energiskogsodling.

Övrig mark
Den övriga marken innefattar alla ägoslag utom skogsmark, 

myrmark och jordbruksmark där eso-mark registrerats. Gruppen 
innehåller vissa våtmarker samt grus- och torvtäkter.

För åren 1981-82 finns även information om arealerna eso- 
mark på kraftledningsgator.

Av tabellen framgår att arealerna av den övriga marken totalt 
sett utgör en mycket liten andel - drygt 30 000 ha.



Tabell 4.8 Arealerna övrig eso-mark fördelat på marktyp 
(1000 hektar).

Landsdel Våtmark Grustäkt Torvtäkt Kraftledn Summa

N Norrland 3.4 _ _ _ 3.4
S Norrland 1.3 0.7 - 1.1 3.1
Svealand 9.0 0.3 0.3 2.2 11.8
Götaland 8.4 - 4.2 1.9 14.5

Riket 22.1 1.0 4.5 5.2 32.8

2.4.1.2 Bruttoarealernas lokalisering
Huvuddelen av landets bruttoarealer eso-mark är förlagda till 

Norrlandskusten, östra Svealand och sydvästra Götaland. Lokalt 
finns stora arealer även knutna till de större jordbruksområdena i 
Östergötland och Västergötland. Länen med landets största are
aler eso-mark är Norr- och Västerbottens kustland samt Jämtland. 
Minst tillgång på bruttoarealer finner vi i Särna-Idre, Gotland, 
Blekinge och Stockholms län. Även den relativa andelen (%) är 
störst i de norrländska kustlänen samt i Skaraborgs län. De minsta 
relativa andelarna finns i Särna-Idre, Härjedalen, Gotland och 
Stockholm (se sid 176).

2.4.2 Nettoarealer

2.4.2.1 Arealer i typlänen - olika alternativ
I nedanstående uppställning visas för respektive landsdel de 

framräknade värdena för:

• Bruttoarealen eso-mark

• Nettoarealema för nivåerna 0-3

Nivå 0 innebär att skogsmark med skog på tillväxt samt rikkärr 
undantagits, samt att ingen hänsyn tagits till planrestriktionema. 
Nivåerna 1 och 2 innebär ett successivt större hänsynstagande till 
restriktionerna, nivå 3 att hänsyn till samtliga planrestriktioner 
tagits.



B:2 Tabell 4.9 Nettoarealer fördelade på restriktionsnivåer ( 1000 ha).

Brutto
arealer Nettoarealer

Län Nivå 0 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3

Västerbottens kustl 246.8 144.8 125.8 114.8 95.4

Jämtland 83.0 60.3 32.7 30.6 27.9

Uppsala län 82.6 44.6 26.5 18.6 15.4

Kronobergs län 116.6 74.8 55.2 47.6 39.2

Hallands län 61.6 33.1 23.5 20.8 16.3

Som nämnts i avsnitt 2 kan vi också fördela arealerna på olika 
kostnads-, tillgänglighets- och produktionsaltemativ inom varje 
restriktionsnivå. Detta innebär, att vi för varje län får en tredimen
sionell matris, med sammanlagt 64 olika alternativ.

För att förenkla denna matris, har tre olika lönsamhetsfall be
räknats:

Fall 1: God lönsamhet - en odling lönar sig väl, och alla marker, 
utom de av allra sämsta kvalitet kan odlas.

Fall 2: Medelgod lönsamhet - för marker innebär det ingen skill
nad mot fall 1, men de sämre ”tål” mindre kostnader, det 
vill säga endast objekt mycket nära väg och tätort kan 
odlas.

Fall 3: Dålig lönsamhet - endast de goda marktyperna räknas 
med. De skall dessutom ligga nära väg och tätort, och ha 
en stor objektareal.

För lönsamhetsfallen har restriktionsnivå 2 valts, eftersom 
denna kan sägas utgöra ett ”medelvärde” på restriktionernas in
verkan.

Resultaten från de fem typlänen blir då:

Tabell 4.10 Nettoarealer i tre fall för typlänen samt procent av total eso-areal 
för länet (1000 ha).

Län Fall 1 Procent Fall 2 Procent Fall 3 Procent

Västerbottens
kustland 103.7 24.2 71.0 16.6 22.7 5.3

Jämtland 29.5 9.1 22.2 6.9 7.2 2.2
Uppsala 17.8 20.2 16.2 18.4 11.2 12.7
Kronoberg 47.6 32.0 32.4 21.8 12.9 8.7
Halland 20.6 25.1 16.2 10.9 7.0 4.7



B:2 2.4.22 Generalisering av nettoarealer
Vi har nu skattat nettoarealema av mark för eso för 4 olika 

restriktionsnivåer. Med kännedom om bruttoarealernas relativa 
andel i varje län, kan vi med hjälp av typlänen generalisera netto
arealema till att gälla andra län med liknande egenskaper, enligt 
vad som beskrivits tidigare.

Om vi utgår från de maximala arealerna som uppskattats för de 
olika restriktionsnivåema (0-3), erhåller vi följande resultat (ta
bell 4.11). Observera, att vi här inte tagit hänsyn till kvalitet/kost
nader etc.

Tabell 4.11 Nettoarealer fördelade på restriktionsnivåer och landsdelar 
(1000 ha).

Landsdel NivåO Nivål Nivå 2 Nivå 3

N Norrland 382.7 335.7 306.9 257.0
S Norrland 240.4 182.2 167.2 142.7
Svealand 420.8 299.3 233.5 199.8
Götaland 505.2 337.2 264.4 223.1

Riket 1549.1 1154.4 972.0 822.6

Utgår vi istället från de 3 olika lönsamhetsfall, erhåller vi föl
jande resultat:

Tabell 4.12 Nettoarealer eso-mark i 3 realistiska fall vid restriktionsnivå 2 
(1000 ha).

Landsdel Fall 1 Fall 2 Fall 3

N Norrland 278.5 191.6 61.2
S Norrland 109.6 78.6 22.3
Svealand 206.3 156.3 81.0
Götaland 243.2 173.1 88.7

Riket 837.6 599.6 253.2

Som synes är de användbara markerna för energiskogsodling 
starkt beroende av odlingens lönsamhet.

2.42.3 Areella förluster från brutto- till nettoarealer
För skogsmarken sker de största areella förlusterna genom 

skogsbrukets anspråk. Enbart med antagandet att ingen skog 
kommer att förtidsawerkas för att ge plats åt eso, försvinner drygt 
2/3 av bruttoarealema. Till detta kommer andra anspråk, till ex
empel från naturvård och friluftsliv. Vissa tillskott kan erhållas om 
ekonomin i odlingen medger bevattning, men den snabbast till-



B:2 gängliga delen synes utgöras av den nedlagda jordbruksmarken,
alltså en areal av storleksordningen 70000 ha.

Myrmarken är, som tidigare nämnts, den stora markresursen 
för eso. Restriktioner av olika slag påverkar detta ägoslag endast i 
ringa omfattning, ända tills vi lägger ekonomiska aspekter på den. 
Ofta ligger myrmarkerna långt både från väg och tätort, och dess
utom kräver de ofta såväl stora diknings som gödslingsinsatser. 
Detta framgår i de tre lönsamhetsfallen, särskilt fallen 2 och 3, då 
de ekonomiska faktorerna tillmäts större betydelse.

Den jordbruksmark som uppfyller grundkraven på eso-mark 
uppgår till 0.3 miljoner ha brutto. Liksom för skogsmarken måste 
vi dock göra stora reduktioner i arealerna med hänsyn till nuva
rande markanvändning, eftersom den allt övervägande delen av 
denna mark nu används för aktiv traditionell skogsodling. Tar vi 
hänsyn till detta, kvarstår en areal av cirka 65000 ha. För detta 
ägoslag sker sådeles de största reduktionerna redan här.

Den övriga marken utgör redan från början en liten andel, cirka 
30(XX) ha. För den största delen härav, som utgörs av våtmarker, 
gäller också de starkaste restriktionerna - de nuvarande strand- 
skyddsbestämmelserna kommer knappast att tillåta eso annat än i 
undantagsfall. Kraftledningsgator och täkter utgör från början en
dast några tusental ha, men kommer troligen att påverkas i liten 
utsträckning av olika restriktioner.

2.4.3 Resultat från studie av en kommun - 
exemplet Tierp

Sedan den regionala studien av Uppsala län genomförts, gjor
des en detaljstudie av Tierp och Älvkarleby kommuner.

Resultaten visar, att betydande arealer som lämpar sig för eso 
finns inom området. Fördelningen mellan olika markslag sedan 
hänsyn tagits till restriktioner framgår av nedanstående samman
ställning:

Marginell åkermark 5100 ha
Igenväxande jordbruksmark 1700 ha
Myrmark 1220 ha
Skogsmark 220 ha

8240 ha

Den totala potentialen energiskogsmark i Tierps kommun upp
går således till cirka 8 000 ha. Om vi antar att en genomsnittlig 
produktion ligger på cirka 12 ton TS/ha och år, skulle energiskogs- 
bränsle motsvarande cirka 35000-40000 ton olja kunna produce-



B:2 ras inom området. Detta överstiger kommunens totala oljeför
brukning för uppvärmningsändamål, som 1980 var 29.800 m\

Det är emellertid knappast realistiskt att alla de marker som 
befunnits lämpliga för eso kommer att uppodlas. Markägarnas 
inställning är här av avgörande betydelse, och i flera fall skulle ett 
totalt utnyttjande av de lämpliga markerna innebära påtagliga 
förändringar av såväl landskapsbild som miljö. En analys av de 
lämpliga arealerna områdesvis, med beaktande av dessa föränd
ringar visar att cirka 30 procent av den totala arealen skulle kunna 
utnyttjas. Därigenom kan de områden väljas bort där negativa 
konsekvenser befaras, och den sammanlagda miljöpåverkan mini- 
meras.

Tierps kommun planerar att bygga ut fjärrvärmeverket till 22 
MW. Om hela råvarubehovet vid fj ärrvärmeverket (motsv 3850 
m3 olja) skulle tas från eso, och endast 30 procent av den lämpliga 
marken utnyttjades, kan detta hämtas inom ett avstånd av 12 km 
från Tierps tätort - 50 procent av behovet vid samma förutsätt
ningar finns inom 10 km.

Den genomförda detaljundersökningen visar att marktill
gången för eso i vissa kommuner lokalt kan vara mycket stor.

2.5 Diskussion

2.5.1 Markarealer - känslighetsanalyser
En känslighetsanalys av de grundkrav som ställts på mark för 

eso visar, att det är mycket betydelsefullt var gränsen för kraven 
sätts. Nedan diskuteras effekten av förändrade krav på minsta 
objektstorlek, klimat, fuktighet och blockighet.

Minsta objektstorlek
Gränsen för minsta objektstorlek tyder för närvarande på 1 ha, 

vilket är mycket lågt. I rationell stordrift kan till och med 10 ha vara 
lågt. En sådan ändring i ett av de många grundkraven får omfat
tande konsekvenser för bruttoarealerna. Skogsmarkens andel 
minskar från 1.4 till 0.2 miljoner ha, myrmarken från 2.3 till 1.4 
miljoner ha - sammantaget en minskning från 3.7 till 1.6 miljoner 
ha. Eftersom vi ännu inte vet var den nedre gränsen bör ligga - 
kanske är det möjligt med eso i stor skala även på små objekt - får 
kravet tills vidare stå oförändrat på 1 ha.

Klimat
Var klimatgränsen sätts är av stor betydelse i landets norra 

delar. Om högsta tillåtna höjd över havet i Norr- och Västerbotten



B:2 minskas med 100 m, minskar arealen med drygt 50 procent. Om vi
i stället låter temperatursumman vara vårt mått på klimatet, mins
kar arealen i Jämtland med 100 procent, då gränsvärdet höjts från 
900 till 1000 daggrader. Omvänt skulle vi få ett tillskott av cirka 0.2 
miljoner ha om gränsen för samma län sattes vid 800 daggrader. 
Även i Västerbotten är temperatursumman en viktig faktor - en 
ökning av gränsvärdet från 900 till 1000 daggrader minskar arealen 
med 0.1 miljoner ha. Motsvarande ökning skulle erhållas om grän
sen i stället sattes vid 800 daggrader. För de övriga typlänen är 
temperatursumman däremot betydelselös, eftersom vi här alltid 
överstiger gränsvärdet på 900 daggrader.

Fuktighet
I samtliga typlän kunde de ingående kraven på eso-mark stu

deras mer i detalj. Förutom temperatursumman i norrlandslänen, 
är fuktigheten utslagsgivande i samtliga fem län. Om fuktighets- 
klassen ”frisk mark” kunde tolereras, skulle mycket stora arealtill
skott bli följden, i vissa län 2-300 procent. Indikationer från od- 
lingsförsöken tyder dock på att den nuvarande gränsen vid ”frisk- 
fuktig” mark är rimlig.

Blockighet
Den härnäst viktigaste faktorn är blockigheten. Stora delar av 

de marker som uppfyller de övriga kraven på eso-mark är ofta 
blockfria - i synnerhet torvmarkerna - men en ökning med 10 
procent är möjlig i samtliga län, om gränsen kunde flyttas från 
”blockfritt” till ”1-5 block/provyta”.

2.5.2 Markarealer - ekonomi
Arealen mark som lämpar sig för energiskogsodling är, som 

redovisats i avsnitt 2.3.3, starkt beroende av lönsamheten vid od
ling. Om lönsamheten förändrats från ”god” - när i princip alla 
marker som uppfyller minimikraven kan användas - till ”dålig” 
endast goda marker nära väg och tätort och med stor objektareal 
kommer ifråga - återstår endast 30 procent av den ursprungliga 
arealen. Beräkningen är gjord utifrån restriktionsnivå 2.

Stora areella tillskott av bruttotillgångarna eso-mark kan å 
andra sidan göras, om odlingens ekonomi möjliggör att kostna
derna för bevattning kan täckas, samt om kloner som ger god 
produktion även i de sämre klimatlägena i Norrland kan tas fram. 
Svårare är det kanske att odla upp den stora mängden små objekt 
- en förutsättning härför är rimligen att de gränsar till varandra och 
ger en sammanhängande, större areal.



2.5.3 Markarealer - tidsperspektivet
Det är sannolikt att den areal som idag kan användas, med 

nuvarande kunskap och teknik, är förhållandevis liten jämfört 
med den för framtiden potentiella. För varje framsteg som görs i 
till exempel odlingsteknik och klonframtagning, ökar den tillgäng
liga arealen successivt med de sämre marker som blir lönsamma att 
utnyttja.

Var gränsen går kan vi idag inte säga med bestämdhet. Klart är 
emellertid, att också små förbättringar i lönsamhet, kan ge stora 
areella marktillskott.

2.5.4 Markarealer—motstående intressen
Om det användbara bruttoarealen endast relativt långsamt kan 

ökas med tiden, kan nettoarealerna däremot relativt hastigt ge
nomgå förändringar.

De motstående intressena påverkas av utvecklingen inom sina 
respektive sektorer. Politiska beslut och ekonomiska övervägan
den kan leda till en förändrad situation, som också kan inverka på 
arealen lämplig e^o-mark. Under rådande förutsättningar har till 
exempel skogsbrukets och jordbrukets intressen tillmätts stor vikt. 
Här finns emellertid indikationer som tyder på att den i jordbruket 
nu odlade marken till viss del kan användas för energiodling. Cirka 
300000 ha som ej behövs för att tillgodose det inhemska behovet 
av livsmedel skulle kunna friställas, fram till år 2000 hela 700000 
ha.

Om samma förhållande som för den totala jordbruksmarks- 
arealen gäller för de 300000 ha som kan tillkomma, skulle ytterli
gare 30(XX) ha vara användbara för energiskogsodling.

Myrmarksarealen, som alltså utgör den på sikt största resursen, 
kan också komma att förändras. I takt med att allt större anspråk 
ställs på dess marker från såväl torv- som energiskogssidan, kom
mer troligen naturvården att reagera med allt fler skyddsförordna- 
den för att bevara den ursprungliga miljön. De tillgängliga are
alerna minskar därmed.

Ovanstående utgör endast några exempel på förhållanden som 
kan spela in på nettoarealen eso-mark, och det är därför troligt att 
nettoarealerna ständigt kommer att genomgå förändringar.

2.6 Slutsatser
Mot bakgrund av vad som här redovisats, kan ett antal slutsat

ser gällande marktillgången för energiskogsodling formuleras:



1. Den totala arealen mark där det tekniskt och biologiskt är 
möjligt att odla energiskog är stor cirka 4 miljoner hektar eller 
10 procent av rikets totala landareal uppfyller nu ställda krav.

2. Myrmarken är den stora arealresursen. Betydande markpoten
tial utgör också jord- och skogsbruksmark. Kategorin ”övrig 
mark” spelar en perifer roll i sammanhanget. Vid höga kostna
der för odling på myrmark kan dock markpotentialen för detta 
ägoslag minska väsentligt.

3. När hänsyn tas till restriktioner och motstående intressen kvar
står 25-35 procent av den möjliga marken. Det är troligt att 
man med en medveten styrning genom regler och förordningar, 
kan öka denna andel väsentligt, eftersom det är de nuvarande 
prioriteringarna som mest begränsar arealtillgångarna.

4. Lokalt kan betydande markarealer finnas inom begränsade 
områden.

5. Om klimathärdiga men ändå välproducerande kloner av ener- 
giskogsarter kan tas fram, kan stora möjliga arealer tillkomma 
i Norrland. Kan kloner också tas fram som kan acceptera tor
rare marker, kan stora arealer tillkomma för eso i hela landet.

2.7 Fortsatta FoU-lnsatser
Det forskningsprojekt som här redovisats är avslutat. Resulta

ten finns alltså i form av skattade markarealer för län landsdelar 
och riket.

Fortsatta forskningsinsatser kan inriktas på att klargöra mark
tillgången på kommunnivå, i områden där förutsättningarna synes 
goda. Detaljundersökningen som utförts indikerar att marktill
gången lokalt kan vara stor.

Särskild vikt bör läggas vid beräkning av nettoarealer, framför 
allt med hänsyn tagen till markägarnas attityder.



Bruttoarealer Mark som uppfyller de tekniska och biologiska 
krav energiskogsodling ställer på marken.

Nettoarealer Den del av bruttoarealen som återstår, sedan 
hänsyn tagits till de motstående intressen och re
striktioner som kan förhindra eller begränsa 
energiskogsodling.

Ägoslag Indelning av marken beroende av ägo- och mark- 
användningsförhållanden.

Markkartör Specialutbildad inventerare med syfte att inven
tera eso-mark.

Temperatur-
summa

Summan av antalet grader i dygnsmedel- 
värden som överstiger 2+5 grader C.

Motstående
intressen

Annan markanvändning som kan förhindra 
eller begränsa energiskogsodling.

Fysisk riks- 
planering

Övergripande program- och planerings
arbete syftande till en hushållning med mark och 
vatten.

Huggningsklass Mått på ett skogsbestånds utvecklingsgrad



Lindroth S, & Åkerblom K., 1984: Arealer för energiskogsbruk i 
Sverige, Sveriges Lantbruksuniversitet, inst. för Skogstaxering, 
rapporter och uppsatser. Umeå. In print.

Lindroth, S., 1981: Mark för energiskog 
Projektresultat NE 1981:26

Lindroth, S. & Wulff, S., 1981: Projekt Inventering av energi
skogsmark. Fältinstruktion 1981. Huvudmanual, version II. 
Sveriges Lantbruksuniversitet, inst. för skogs taxering. Umeå

Svensson, L, 1979: Inventering biomassa. Rapport nr 2 Delpro
jekt B: Var kan man odla energiskogar? Konsulentavdelning
ens rapporter. Landskap 49 Alnarp 1979.

Svensson, I. & Åkerblom K., 1980: Inventering biomassa Delpro
jekt B Regional studie över södra Småland Svenska Landskap 
1980.

Svensson, I. & Åkerblom, K., 1980: Inventering biomassa Del
projekt B. regional studie över Uppland. Svenska Landskap 
1980.

Åkerblom, K. & Pålstam, Y.: Inventering biomassa. Delprojekt 
B. Regional studie över Västerbotten. Svenska Landskap 1981.

Åkerblom, K. & Pålstam, Y., 1984: Inventering av mark för ener
giskog. Regional studie över Halland. Svenska Landskap 1984.

Åkerblom, K. & Pålstam, Y., 1984: Inventering av mark för ener
giskog. Regional studie över Jämtland. Svenska Landskap

o 1984
Åkerblom, K., 1983: Mark för energiskog. Underlag för kommu

nal energiskogsplanering med exempel från Tierp och Älvkar
leby BFR, Rapport R6L1983.



Karta 1

Områden med olika förut
sättningar för energiskogs
odling avseende markför
hållanden.

Mycket stor andel 
möjlig mark

Liten andel 
möjlig mark

Stor andel ej 
möjlig mark

Områden med 
olämpligt klimat.



Del B

3 MILJÖ: ENERGISKOGS
ODLINGENS MILJÖ
KONSEKVENSER 
- TÄNKBARA EFFEKTER 
PÅ NATURMILJÖN
av Gösta Stenbeck, statens naturvårdsverk

3.1 Sammanfattning
Markanvändningskonflikter mellan naturvård och energiskogs

odling torde komma att bli mindre vanliga. Störst risk för konflikt 
kommer att föreligga inom strandnära områden och vissa andra 
slag av våta marker. För den enskilde odlaren kommer det att vara 
viktigt att på ett tidigt stadium i sitt planeringsarbete ta reda på 
vilka bevarandeönskemål som finns, så att odlingen i första hand 
kan styras mot från naturvårdssynpunkt mindre värdefulla objekt.

Konsekvenserna för naturmiljön av energiskogsodling varierar 
med odlingsform, intensitet i odlingen och de naturgivna förutsätt
ningarna. Kumulativa effekter av upprepade omloppstider kan 
uppskattas först om åtskilliga år. Effekterna på klimat och hydro
logi kan ännu inte förutsägas, men genomförda förundersökningar 
kommer att möjliggöra både en kvantifiering av vattenbalansen i 
skilda klimatregioner och en bestämning av energiskogars kvanti
tativa påverkan på omgivningens hydrologi. Graden av påverkan 
på vattenkvaliteten till följd av kalkning och växtnäringstillförsel 
beror både på den direkta tillförseln till ytvattnet vid själva sprid
ningen och på ett ökat utflöde med perkolationsvattnet. Förlus
terna torde vara störst under anläggningsfasen. I känsliga system 
kan särskilda vattenvårdande åtgärder behöva tillgripas. Osäker
het kvarstår vad gäller utlakningsrisker i samband med nedbryt
ningen av löven om hösten.

Konsekvenserna för det högre djurlivet kan bli betydande om 
odling introduceras i stor skala. De för faunavården mest negativa 
konsekvenserna kan förutses inom våtmarksområdet. Flittillsva^v^ 
rande undersökningar pekar på att art- och individförskjutningar ' 
kan gå åt olika håll beroende på den ursprungliga naturtypens 
karaktär. Vad gäller jaktsidan vet vi ännu för litet om klövviltets 
beteende för att kunna svara på hur energiskogsodling i stor skala



på fält om 50-100 hektar kan påverka bestånden. Beträffande 
fisket kan grumling av nedströms odlingen liggande vattendrag 
lokalt ge skador på strömlevande fiskbestånd. Avgörande för bot
tenfaunans och fiskens reaktioner är mängd och typ av suspende
rat material samt vilken annan förändring i vattenkvaliteten (lösta 
ämnen) som blir följden av odlingen.

Påverkan på flora och vegetation varierar helt med ursprungs
tillståndet. Rent allmänt gynnas floran (artdiversiteten) av låga 
gödselgivor, avstående från biocidanvändning, luckighet och olik- 
åldrighet i bestånden. Jämfört med alternativen åkerbruk eller 
barrskogsodling så kan energiskogen hysa en förhållandevis rik 
markvegetation.

Påverkan på landskapsbilden blir beroende av om odlingarna är 
småskaliga och splittrade eller storskaliga och sammanhängande, 
liksom om de är jämnåriga och jämnhöga. Risken för monokultu- 
risering behöver inte ses som avsevärd om man beaktar de all
männa principer för hänsyn till naturvårdens intressen som finns 
utvecklade i tillämpningsföreskrifter till lagtexter, i policyuttalan- 
den och i handlingsprogram för naturvård etc.

3.2 Inledning
På uppdrag av statens energiverk genomför statens naturvårds

verk för närvarande en samlad undersökning inom området ener
giskogsodling rörande miljökonsekvenser av biomasseproduk
tion. Som övergripande mål för denna projektverksamhet har for
mulerats att följande underlag skall tas fram:

• Underlag som möjliggör en bedömning av i vilken omfattning 
energiskogsodling över huvud taget kan accepteras från miljö
synpunkt.

• Bakgrundsdata som möjliggör en allsidig och saklig bedömning 
av energiskogsodling som markanvändningsalternativ gentemot 
andra former av markutnyttjande.

• Underlag för att kunna genomföra en adekvat lokaliserings- 
prövning med hänsyn till miljökonsekvenserna.

• Underlag för formulering av rekommendationer i samband med 
energiskogsodling så att vederbörlig hänsyn tas till naturvårdens 
intressen.

Som underlag för den forsknings- och undersökningsverksam
het som påbörjas har ett särskilt insatsprogram utarbetats (NE



B:3 Projektresultat 1980:15). Under den första etappen (bå 1978/79 -
1980/81) inleddes även vissa av de undersökningsmoment som 
prioriterats i detta insatsprogram. En logisk och homogen insats
struktur för projektverksamheten har till alla delar inte inlednings
vis kunnat byggas upp genom att de olika miljökonsekvensstu- 
diema delvis måste infogas i den produktionsinriktade försöks
verksamheten. Detta gäller i synnerhet den effektforskning som 
bedrivs i anslutning till de så kallade storförsöken.

Genomförandet av arbetena har huvudsakligen skett med fors
kare vid Sveriges lantbruksuniversitet. Genom att flera av de pro
jektanknutna forskarna är placerade vid eller i indirekt anslutning 
till avdelningen för energiskogsodling i Uppsala, så har ofta en 
naturlig samordning av konsekvens- och produktionsforskningen 
kunnat ske.

Lokalisering av konsekvensstudierna varierar både till plats och 
antal beroende på ämnesområde. Exempelvis genomförs vatten
kemiska effektstudier inom sex områden med praktisk odling och 
inom 18 rutförsök, medan däremot den energiskogsanknutna älg
forskningen endast genomförs inom ett område (Grimsö forsk
ningsstation, Riddarhyttan).

För att tillförlitliga resultat skall kunna uppnås måste flertalet av 
undersökningarna pågå under längre tid (minst 3-6 år). Effekter 
av energiskogsodlingen måste mätas och analyseras såväl under 
anläggnings- som under odlings- och skördefasen :
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B:3 En ökad vederhäftighet i uttalandena om effekterna av energi
skogsbruk på naturmiljön kräver inte bara en fortlöpande invente
ring av vilka naturvärden som de tilltänkta odlingsbiotoperna re
presenterar, utan också en ökad kunskap om vilka reaktioner 
systemen visar på olika slag av belastning. På grund av forsknings
frontens nuvarande ojämnhet kan man alltså för närvarande avge 
mer säkra slutsatser endast för vissa delfrågor, medan man i övrigt 
tvingas till mer hypotetiska påståenden. Den fortsatta forsknings
verksamheten inom problemområdet omför givetvis allt fler av de 
framförda hypoteserna i faktiska slutsatser. Det är härvid av sär
skild vikt att effektstudiema får utföras i fortsatt nära samverkan 
med så kallade storförsök eller demonstrationsanläggningar där 
framställning och utvinning av energiråvara sker under represen
tativa förhållanden. Detta innebär bland annat att påbörjade 
hydrologiska och vattenkemiska studier skall kompletteras så att 
också de marktyper (jordbruksmark) som odlas inom ”Storförsök 
Syd” kommer att beaktas.

3.3 Energiskogsbruket som ny 
odlingsform

En intensiv energiskogsodling avser kultivering av främst sälg, 
poppel, björk och al på särskilt markberedda arealer. Odlingsma- 
terialet kommer att bestå av utvalda, högproducerade kloner av 
mer eller mindre hybriserat, in- eller utländskt ursprung.

Ur naturvårdssynpunkt ses ofta införandet av främmande arter 
i landskapet som något negativt, främst beroende på att man sällan 
med säkerhet kan förutsäga vilka förskjutningar i de ursprungliga, 
naturliga ekosystem som blir följden av införandet. Problemet kan 
dock få viss dignitet i vad mån odlingen medför en minskad ut
bredning av inhemska trädslag.

Risken för monokulturisering behöver inte ses som avsevärd, 
om man beaktar de allmänna principer för hänsyn till naturvår
dens intressen som finns utvecklade i tillämpningsföreskrifter till 
lagtexter, policyuttalanden, handlingsprogram för naturvård etc 
(SNV, 1983 c). Man bör i sammanhanget vara medveten om att 
man inom naturligt ensartade miljöer utan större naturvärden kan 
få en högre diversitet i flora och fauna genom energiskogsodling än 
utan. I naturligt mångformiga kulturlandskap med ett stort antal 
arter i låga antal kan däremot effekterna av ett utbrett energi
skogsbruk bli ödesdigra.

Grundsynen på val av odlingsform eller markanvändning bör 
vara att eftersträva den bästa hushållningen på lång sikt. Detta 
uppnås främst genom iakttagande av ekologiska principer i nytt-



B:3 jandet. Alltför höga produktionskrav kan med andra ord medföra
en oacceptabelt hög belastning på mark- och vattenresurserna. 
Man bör av denna anledning till exempel vara restriktiv i sin an
vändning av konstbevattning eller höga gödselgivor, så att inte 
tillgängliga vattenresurser överbelastas eller grundvattentillgång- 
ama förorenas.

3.4 Energiskogsodlingens möjliga 
effekter på naturmiljön

Effekterna på naturmiljön av energiskogsodling varierar med 
odlingsform, intensitet i odlingen och de naturgivna förutsättning
arna. De fundamentala förutsättningarna för att effekter skall 
kunna registreras och utvärderas, är som ovan nämnts, att bestån
den etableras, sluter sig och får en acceptabel produktion under 
åtminstone två år.

3.4.1 Effekter på klimat och hydrologi
Effekterna på klimat och hydrologi registreras genom att mäta 

förändringar i évapotranspiration, avrinning, markvattenhalt, 
grundvattenstånd, snöackumulation och snösmältningsförlopp 
hos referensytor och hos odlingsytor före och efter uppodling. 
Studierna bedrivs främst parallellt med storförsöksverksamheten i 
Västmanlands och Kronobergs län. Metodiken vid hydrologiska 
konsekvensstudier kräver långa tidsserier både före och efter ett 
ingrepp, som till exempel uppodling. Ett problem är att områden 
som hydrologiskt uppför sig på samma sätt under till exempel 
torrperioder inte säkert gör det under våta perioder. Förundersök
ningarna måste därför innefatta en rad situationer, så att klimatut
fallen under den studerade odlingsfasen också finns represente
rade under förundersökningsfasen (Persson & Grip, 1981; Grip & 
Persson, 1982)

Sambanden mellan objekt- och referensytor har kunnat fast
ställas med acceptabel noggrannhet. Klimatmätningar inom od- 
lingsområdena och jämförelser med närliggande SMHI- stationer 
gör det också möjligt att bestämma hur mätsäsongema avviker 
från det normala. Genomförda beräkningar visar att avrinnings- 
förändringar till följd av energiskogsodling kan bestämmas för 
flera lokaler om skillnaderna uppgår till minst 5 procent. Even
tuella förändringar i grundvattenstånd kommer att kunna bestäm
mas mycket noggrant (på en cm när) för odlingsytorna i Krono
bergs län. Förändringar i markvattenhalt på 8 - 18 procent kom-



mer också att kunna fastställas, liksom även förändringar i snödjup 
som är större än tre cm. Man kan förvänta sig att genom läeffekt 
mer snö ackumuleras i ett energiskogsbestånd än på en öppen yta. 
Eftersom ett anlagt energiskogsbestånd utvecklas successivt kom
mer en eventuell hydrologisk förändring också att utvecklas suc
cessivt, varför en trend kan förväntas i avvikelserna från bestämda 
samband. En sådan gradvis förändring ger ytterligare möjlighet att 
fastställa de totala förändringarna.

Sammanfattningsvis kan konstateras att de genomförda förun
dersökningarna kommer att möjliggöra både en kvantifiering av 
termerna i vattenbalansekvationen i enskilda klimatregioner och 
att ta fram ett underlag för bedömning av energiskogars kvantita
tiva effekter på omgivningens hydrologi. De närmaste åren kom
mer alltså uppenbart avkasta intressanta resultat.

3.4.2 Konsekvenser för vattenkvalitet och 
ämnestransport

Konsekvenserna för vattenkvalitet och ämnestransport har be
lysts i experimentella rutförsök på torvmark och genom effektstu
dier inom praktiska energiskogsodlingar på torvmark och nedlagd 
jordbruksmark (Finnmossen, U-län och Björstorp med flera loka
ler, G-län).

De pågående fältundersökningarna visar klart att vattenke
miska effekter på yt- och grundvatten kan uppkomma i samband 
med nyodling av energiskog på tidigare orörd torvmark. Av de 
odlingstekniska åtgärder som vidtagits i etableringsfasen framstår 
kalkningen och växtnäringstillförseln som de som haft störst inver
kan på vattnets kvantitet. Åtgärder som dikning och markbered
ning har härvid varit av underordnad betydelse (därmed inte sagt 
att effekten uteblivit).

Graden av påverkan på vattenkvaliteten till följd av kalkning 
och växtnäringstillförseln beror både på den direkta tillförseln till 
ytvattnet vid spridningen och på ett ökat utflöde med perkolations- 
vattnet.

3.4.2.1 Kalkningens inverkan
Provtagningar visar att på kort sikt är kalkningens inverkan på 

mark och vatten beroende av kalkningsmediets upplösningshastig- 
het. Kraftigt förhöjda pH-värden i dräneringsvatten har visat sig 
uppkomma snabbt efter markkalkning med kalkstensmjöl, medan 
effekten av motsvarande tillförsel av dolomitmjöl är obetydlig. 
Dolomitens långsamverkade kalkeffekt illustreras av att den inte 
omedelbart förmår att neutralisera det tillförda ammoniumnitra
tets försurande inverkan på dräneringsvattnet.



280 kg N/ha 
&pH

Dolomit 
4000 kg/ha

Dolomit
4000 kg/ha 245 kg N/ha

180 kg 
N/ha/ 80 kg N/ha 300 kg N/ha

Fig. 1. Effekten av dolomitkalkning på pH i dräneringsvatten från torv- 
mark i samband med energiskogsetablering (Jädraås, X-län). Behand
ling (-fyllda cirklar) innebär kalkning och vattenburen gödsling med 
ammonium- och nitratkväve i proportionerna 40:60. Ofyllda cirklar = 
prov från obehandlad mark (1984).

Efter kalkning stiger pH-värde och basmättnadsgrad kraftigt i 
markens övre skikt (10cm). Effekten avtar dock snabbt nedåt i 
profilen (Aalinniemi, 1981; Ericsson et al, 1983).

Hittillsvarande försök pekar också på att spridningen av kalk 
gärna blir ojämn, så att fläckar med opåverkad mark finns kvar. 
Detta är mindre gynnsamt då betingelserna för utlakning av fosfor 
ökar med ökad surhetsgrad. Orsaken härtill är att organogena 
jordar, till skillnad mot mineraljordar, saknar järn- och alumi
niumföreningar som i sur miljö binder fosforn till svårlösliga före
ningar. Det är sålunda såväl ur produktions- som miljömässig 
synpunkt viktigt att kalkningen blir rätt utförd. En bättre fosfor- 
bindningsförmåga skall omfatta hela rotzonen (20-40 cm be
roende på sticklingslängd) och inte enbart det översta markskiktet.



Fig 2. pH i dräneringsdikena före och efter kalkning med 10 ton CaC03 
per hektar. Kalkningen utfördes hösten 1980 (Finnmossen, Västman
lands län).
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Fig 3. Samband mellan pH och fosforinnehåll i dräneringsvatten från 
torvmark (Finnmossen, Ulän). Varje punkt representerar ett dränerings
dike'. Provtagning ett år efter tillförsel av 28 kg lättlöslig fosfor per hektar 
(Wiklander, opubl).



B:3 Kraftig nedfräsning av kalken är därför nödvändig. I samman
hanget är kalkens neutraliserande förmåga viktigare än mängden 
tillförd kalk. Lättlösligt och finkornigt kalkningsmedel är härvid 
att föredraga. Kravet på snabb, inklusive i markprofilen djupgå
ende, neutralisering betingas av att utlakningsrisken förmodligen 
är störst under etableringsfasen innan rotsystemet hunnit utveck
las tillfredsställande. Att kalkningsmomentet blir rätt utfört från 
början förstärks ytterligare av att nedfräsningsmöjlighetema är 
små när planteringen väl är utförd.

Mycket talar för att kalkning är den åtgärd som på sikt blir 
avgörande för syra/basförhållandena i mark och vatten. Eftersom 
det arealmässigt till största delen är sura marker (torvmarker) som 
kan tas i anspråk för energiskogsodling och att energiskogsgrödor 
kräver relativt högt pH-värde i mark, kommer inledningsvis stora 
kalkmängder att behöva tillföras. Även fortsättningsvis kan det bli 
aktuellt med kalktillförsel i form av underhållskalkning för att 
kompensera kalkförluster förorsakade av försurade processer (an
vändning av försurande gödselmedel, utlakning genom vittrings- 
processer, grödans upptag av baskatjoner etc).

3.4.2.2 Försurningsfrågor
Då det finns anledning att tro ett framtida energiskogsbruk 

åtminstone under beståndens anläggning måste satsa på kalk
ningsmedel med en snabb och kraftig kalkverkan, bör detta leda 
till betydande pH-höjningar i avrinnande vatten och ökad basmät- 
tad i marken. Det kan inte uteslutas att denna kalkeffekt blir så 
påtaglig att inverkan av olika försumingskällor får underordnad 
betydelse. Vid utnyttjande av näringsfattiga torvmarker kan det 
till och med tänkas att kalkningsåtgärdena på lång sikt kommer att 
medföra att vätejonutflödet till dräneringsvattnet i det närmaste 
upphör. Under ett inledande skede kan dock kalkningspåverkan 
vara positiv enbart för marken, medan dräneringsvattnet gradvis 
kan bli allt surare beroende på jonutbytesprocesser i torven. En
dast fortsatta mätningar kommer kunna fastställa nivån på denna 
inverkan.

Uppenbart spelar trädslaget tillsammans med klimat och mark
geologi en viktig roll för markens syra/basegenskaper. Barrträd 
gynnar i allmänhet uppkomsten av sura podsoler medan ett ökat 
lövinslag i regel leder till mindre sura marker. Detta beror dels på 
den högre kvävemängden i lövförna men även på skillnader i 
kalciuminnehåll. Av betydelse i sammanhanget är också den lägre 
depositionen av surgörande partiklar på lövträd jämfört med barr
träd. En översiktlig illustration av hur olika trädslag påverkar mar
kens humuslager ger nedanstående figur som anger det genom
snittliga pH-värdet i skogsbestånd dominerade av olika trädslag.
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Fig 4. Trädslagets inverkan på markens pH. Observationerna är base
rade på ett stort antal (5358 st) provytor över landet (efter Troedsson, 
1977)

Om man avlägsnar växtbiomassa från sin ståndort, så leder 
detta till ett ökat nettotillskott av vätejoner till marken. Helträds- 
utnyttjande, i synnerhet om mindre grenar och löv skördas, har 
också en klart mer försurande effekt än normalt skogsbruk. Detta 
har bland annat fått till följd att domänverket gått ut till sina revir 
och regioner med särskilda direktiv vad gäller val av objekt för ett 
ökat utnyttjande av skogsträdens biomassa för energiändamål. 
Vad gäller energiskogsodling kan odlandet av de aktuella lövträ
den i sig vara en positiv faktor ur försumingssynpunkt. Det ökade 
uttaget av biomassa verkar dock i motsatt riktning, i synnerhet om 
surgörande gödselmedel kommer till användning. Åtminstone på 
flertalet torvmarker kommer emellertid den av grundkalkningen 
inducerade pH-höj ningen att vara större än den eventuella sänk
ning av pH som sker till följd av att växtbiomassa bortföres från 
odlingsområdet. Vid vilken nivå en balans inställer sig är dock 
ännu så länge inte klargjort.

3.4.2.3 In verkan av gödselmedel
Till de ogynnsamma effekterna på vattenkvaliteten hör också 

den eventuellt negativa inverkan av använda gödselmedel. Så
lunda har ett ökat utflöde av flertalet växtnäringsämnen konstate
rats vid gödsling av näringsfattig torvmark. Utflödet av växtnäring



kan från vattenvårdssynpunkt vara betydande, men satt i relation 
till applicerad gödselmängd är förlusterna som regel små. Upp
komna växtnäringsförluster förklaras till stor del av det under 
energiskogsodlingens inledningsfas mindre omfattande rotsyste
met.

Såväl effektstudier av gödsling inom energiskogsodlingar som 
andra erfarenheter visar att tillfört nitratkväve snabbt försvinner i 
markprofilen (Wiklander, 1983). Redan efter någon månad efter 
spridningen är merparten borta. Förlusten är avsevärt större än 
den mängd som återfinns i vegetation och avrinnande vatten. 
Tänkbara alternativ till denna minskning är immobilisering i torv- 
profilen och/eller denitrifikation (gasavgång). För denitrifikation 
talar tillgång på nitratkväve i samband med högt vattenstånd och 
därmed anaeroba förhållanden.

Gödsling av torv- eller vedaska har setts som ett möjligt och 
ekonomiskt fördelaktigt alternativ till användandet av handels
gödselmedel. Beroende på askans egenskaper kan den betraktas 
som en resurs eller som ett avfallsproblem. Som resurs är det 
tänkbart att återföra askan till odlingssystemet eftersom pH och 
näringsinnehåll är relativt höga. Problem som måste beaktas är 
metallinnehåll, lämpliga mängder och teknik för spridning, ytav
rinning och damning.

Om askan deponeras måste lämpliga försiktighetsåtgärder vid
tas. Den nuvarande kunskapen om mängd och typ av restproduk
ter vid förbränning av ved och torv samt vilka metallhalter och 
vilken risk för utlakning som föreligger till yt- och grundvatten, 
behandlas i en av naturvårdsverket nyligen utgiven översikt (SNV, 
1983 d).

Gödslingsförsök med torv- och vedaska har i försök inom fyra 
olika klimatregioner i landet givit tydliga tillväxtökningar både för 
Salixarter och för olika typer av jordbruksgrödor (Bramyd, 1984). 
Användningen av aska på torvmark där energiskog odlas gav en 
tillväxtökning som uppgick till några tiotal procent. I vissa fall har 
skottillväxten mer än fördubblats. Torvaska tycks ge en större 
effekt än vedaska. Om askan ökades från 10 till 30 ton/ha, så ökade 
tillväxten inom vissa försöksytor, medan den något minskade på 
andra som främst gödslats med vedaska. Tolkningen av resultaten 
är ännu osäkra, bland annat beroende på varierande dosering och 
ojämnheter i odlingsmaterialets rotutveckling.

Tillförsel av 10 ton vedaska/ha till energiskogsodling resulterar 
i en ökning av de flesta metallerna i växterna - ökningen är dock 
sällan mer än två gånger. Artskillnader i metallupptag tycks också 
existera i det man konstaterat högre metallupptagning hos till ex
empel Salix smithiana och S alba än hos S viminalis och S aquatica. 
Eftersom försöken hittills bara bedrivits under två odlingssäsonger



är det inte möjligt att bedöma hur upptagningen kommer att på
verkas på lång sikt av asktillförsel. Det är i första hand kadmium 
och zink som bör ägnas fortsatt uppmärksamhet då dessa element 
konstaterats i absolut sett flera gånger högre halter i försöksmate- 
rialet än i ogödslade referensplantor.

Oavsett vilken typ av gödselmedel som man använder, kan vid 
intensivodling av energiskog på torvmark gödslingen förväntas 
leda till en ökad utlakning också av ämnen som kalium och fosfor, 
vilka binds mycket svagt i organogena jordarter. Genom att sär
skilt fosfor är en starkt begränsande faktor för växtproduktionen i 
vattenekosystem, så kan en onormalt hög tillförsel av detta ele
ment orsaka igenväxning av sjöar och vattendrag. Detta gäller i 
synnerhet i de mycket fosforfattiga vattenekosystemen i skogslan
det där energiskogsodling planeras.

Försök att reducera fosforhalten i avrinningsvatten från dikad 
torvmark med hjälp av fosforbindande mineraljord har utförts 
både i laboratorie- och fältförsök (Feychting, 1983). Av genom
förda beräkningar framgår att förhållandevis stora mängder jord 
åtgår för att reducera fosforhalten i avrinningsvattnet från energi
skogsodling på torvmark. Mängden kan reduceras avsevärt endast 
om de mest fosforbindande fraktionerna i morän (finmo och 
mjäla) används. Om man har möjlighet att utnyttja de grövre 
fraktionerna i moränen för tekniska ändamål - till exempel väg
byggnad - skulle eventuellt metoden kunna vara av ekonomiskt 
intresse, särskilt i områden där stora grus- och sandförekomster 
saknas.

3.4.2.4 Skördens inverkan på vattenkvaliteten
Skörden av energiskog är ävenledes en åtgärd som framgent 

kan utgöra en potentiell utlakningsrisk. I princip kan åtgärden 
jämställas med kalhuggning av skog eller skörd av spannmål, åt
gärder som medför ökad stimulering av markens nedbrytningspro
cesser och därmed också ökad mängd växtnäring tillgänglig för 
utlakning. Här är det dock viktigt att påpeka den skillnad från 
utlakningssynpunkt som föreligger mellan odling av energiskog 
resp odling av barrskog och spannmål. Vid skörd av energiskog 
(lövskog) dör inte rotsystemet, vilket betyder att växtnäringsupp- 
taget börjar direkt när lämpliga tillväxtbetingelser inträder näst
kommande vegetationsperiod. Trots detta förhållande kvarstår 
dock en viss osäkerhet vad beträffar utlakningsrisken på grund av 
att nedbrytningshastigheten av organisk substans efter skörd av 
energiskog idag är dåligt känd. Hittillsvarande iakttagelser pekar 
närmast på att nedbrytningen av bladföman går så långsamt att 
organisk substans ackumuleras. Det är dock fullt tänkbart att ut- 
lakningen av mineralnäringsämnen från förnan kan vara så kraftig



att periodvis mer lättrörlig växtnäring föreligger än vad beståndens 
rötter hinner ta upp. Endast fortsatta forskningsinsatser kan ge 
svar på hur pass allvarlig denna fråga kan vara.

3.4.3 Konsekvenser för bottenfauna och fisk
Konsekvenser för bottenfauna och fisk av energiskogsodling 

finns ännu inte belysta i någon separat forskningsverksamhet. 
Framförda åsikter får därför ses som något osäkra, främst grun
dade på erfarenheter från dikning av torvmark för skogsodlingsän- 
damål eller för torvtäkt (Andersson et al, 1982, Olsson & Näslund, 
1983 m fl).

Det torde i första hand vara de rinnande, mindre vattendragen 
som utsätts av dräneringsvatten från energiskogsodlingar. Vilka 
förändringar i faunans sammansättning och antal som de facto 
kommer till stånd, beror bland annat på hur dikningen av odlings- 
området sker, vilken markarbetning som genomförs, markens 
egna egenskaper och de hydrologiska och vattenkemiska förhål
landena inom awattningsområdet.

Av stor betydelse för överlevnaden av bäckfaunan är en uthållig 
vattenföring. Den eventuellt positiva effekt som en dikningsbe- 
tingad utjämning av flödena kan ha, överskuggas emellertid för 
bottenfaunans del helt av de vattenkemiska förändringarna av 
recipientvattendragen. Avgörande för bottenfaunans reaktion på 
avvattningen och övriga odlingsförberedelser är mängd och typ av 
suspenderat material samt vilken annan förändring i vattenkvalite
ten (lösta ämnen) som blir följden av exploateringen.

Grumling påverkar bland annat de insektslarver som med olika 
typer av fångstnät och filterapparater ”filtrerar” vattnet för att få 
näring. Knottlarver och nätspinnande nattsländelarver tillhör 
denna grupp av insekter, och de utgör mycket viktiga fisknärings- 
organismer. På de genom belastningen med organiskt material 
försämrade syreförhållandena, reagerar många dagsländor, bäck- 
sländor och vattenkvalster. Allt efter påverkans intensitet kan 
också olika reaktioner uppträda hos fisk. Mer eller mindre gyn
nade av tillförsel av organisk material är vissa fjädermyggor och 
flera daggmaskarter. I regel torde belastning av rinnande vatten 
med partikulärt, organiskt material ge en lägre artdiversitet av 
vissa grupper, men högre av andra, så att det totala artantalet 
faktiskt kan öka. Påverkan torde till sin omfattning vara avsevärt 
lägre än vid frästorvtäkt. I den mån det föreligger risk för att 
dräneringsvatten från odlingsområden (i synnerhet då under an- 
läggningsfasen) kan påverka fiskodlingar eller eljest värdefulla fis
kevatten negativt, bör dock någon form av slamavskiljning ske. En 
effektiv slamavskiljning är väsentlig både mot bakgrund av slam-



B;3 mets syretärande förmåga och beroende på den negativa inverkan
som grumling har på fiskens näringsorganismer redan vid ganska 
låga slamhalter.

På grund av behovet av en justering av pH till cirka 6 genom 
kalkning, kommer i regel inte någon försumingspåverkan genom 
dikningen att vara aktuell. Man bör dock observera - som tidigare 
påpekats - att jonutbytesprocesser i torven tillfälligt kan sänka pH 
i det avrinnande dikes vattnet, varför också här en pH-justering 
kan behöva ske. En belastning med eutrofierande närsalter kan 
givetvis påverka recipientvattenfaunan, men en gradvis dosering 
av gödselmedel under planteringsfasen torde göra denna påver
kan måttlig.

3.4.4 Konsekvenser för den högre faunan
Konsekvenserna för den högre faunan kan bli betydande om 

energiskog introduceras i stor skala. De för faunavården mest 
negativa konsekvenserna kan förutses på våtmarksområdet. Flera 
arter förekommande i sådana miljöer saknar alternativa biotoper 
(SNV, 1983 a). Skyddsaspekten är mindre framträdande inom 
andra områden, men kan ändå inte helt negligeras. Betydande 
skillnader i fråga om faunainnehåll och också funktion mellan 
olika typer av aktuella fastmarksområden har redan kunnat fast
ställas inom projektet. Det finns därför starka skäl att noggrant 
studera energiskogsodlingens effekter på faunan -inom ett flertal 
olika typområden.

Energiskogsliknande odlingar har funnits i Sverige sedan något 
decennium. Dessa är emellertid alltför små för att det skall vara 
möjligt att utifrån dessa dra några säkra slutsatser över tänkbara 
faunaförändringar. Starkt igenvuxna odlingsmarker är andra om
råden där jämförelser ligger nära till hands. En avgörande skillnad 
är dock här trädens omloppstid. I en naturlig långsam succession 
dröjer det normalt flera decennier innan en öppen mark blivit 
trädbeväxt. Inom ett energiskogsområde sker växlingar mellan 
öppenhet och fullständig trädslutenhet med en period av 2-5 år. 
Dessa helt nya och onaturligt dynamiska förhållanden skapar mil
jöer som tidigare aldrig funnits. Då de nu aktuella energiskogsod- 
lingsobjekten just nu hunnit etableras, kan frågorna rörande fau
nas påverkan besvaras först efter så lång tid att dessa växlingar 
hunnit ske. Under de närmast förestående åren kommer sannolikt 
även eventuella faunarelaterande skador på energiskogsgrödorna 
att tydligare framträda.

Pågående odlingsförsök har på flera platser påvisat betydande 
nedbetning av plantor, huvudsakligen under etableringsstadiet. 
Betningen har främst utförts av älg, men även andra djur såsom



rådjur och hare har betat odlingarna, dock utan att ha gjort lika 
påtagliga ingrepp. Förutom skador och produktionsbortfall på od
lingarna, kan förändringar i djurens livsmönster leda till negativa 
konsekvenser såväl ur jakt- och viltvårdssynpunkt som ur miljö
synpunkt. Exempelvis kan onaturliga ansamlingar av älgar till be
gränsande områden försvåra normal avskjutning och medföra vä
sentligt ökade risker för trafikolyckor på intilliggande vägar. Hit
tillsvarande erfarenheter rör främst basdata kring foderproduk
tion och konsumtion. Under de närmaste åren kommer i radiopej- 
lingsförsök djurens attraktion till odlingarna studeras och också 
registreras i vilken omfattning angränsande vegetation (t ex ung- 
tallbestånd) påverkas. Några resultat föreligger ännu ej.

Par/km2

N M P1 P2 P3

Fig 5. Fågelfaunans artantal och individtäthet på en mosse under utveck
ling för energiskogsodling (Finnmossen U-län, 80 ha). Rutad stapel = 
vadare, ofylld stapel = övriga arter. N = naturtillstånd, M = markbe- 
handlat, P = planterat (Boström, 1984).



Vad gäller fågelfaunan inom det närmaste studerade, represen
tativa mossområdet (Finnmossen U län), har sedan planteringarna 
påbörjats såväl art- som individantalet fördubblats (fig 5). Inga 
ursprungligt förekommande arter har ännu (1983) försvunnit.

Anmärkningsvärt är att flera vadarearter tillkommit. Den tyd
liga uppgången i individtäthet i hela fågelsamhället är sannolikt en 
effekt av större näringstillgång. Inventering av förekomsten av 
insekter och spindlar ger också stöd för detta antagande. Vad 
gäller fågelfaunan i mosseodlingens omgivningar har hittillsva
rande analyser inte visat på några större förändringar. En liten 
ökning av den totala fågeltätheten jämfört med referensområdet 
har konstaterats under det senaste året, men det är ännu för tidigt 
att avgöra om detta är början på en trend eller om skillnaden 
uppstått slumpartat.

Studierna av fågelfaunans utveckling vid energiskogsodling på 
nedlagd jordbruksmark har delvis givit andra resultat. Den nästan 
helt genomgående trenden har här varit en minskning i såväl art
som individantal till följd av markbearbetning och plantering. 
Skillnaderna i utveckling gentemot mosseområdet beror främst på 
att odlingsytorna är mindre, vilket gör att effekten av störningar 
från planteringsföretaget sannolikt blir större. Näringsförhållan
dena är också mer lika före och efter plantering på jordbruks
marken, vilket innebär att en starkt markerad positiv effekt av 
förändrade näringsförhållanden uteblir. Enstaka arter såsom fasan 
kan dock komma att gynnas genom det skydd som energiskogen 
ger i öppna jordbrukslandskap.

Någon ökning eller förändring av smågnagarfaunan har hittills 
inte heller kunnat konstateras inom något av odlingsområdena. 
Inga skador av betydelse har heller uppträtt under etableringsske- 
det. Lokalt har dock angrepp av vattensork haft en förödande 
inverkan på beståndsutvecklingen. Tillgängliga data pekar på att 
räv gärna förlägger sin jaktaktivitet till dessa vattensorkområden, 
varför det är möjligt att sorkpopulationerna hålls nere på en rimlig 
nivå. Den mekaniska bearbetningen i ytterkanterna av odlingarna 
bidrar också till att förstöra gångsystemen och fördröjer därmed 
spridningen av sorkarna från ytterområdena till de växande be
stånden (Göransson, 1983).

3.4.5 Konsekvenser för den lägre landlevande 
faunan

Konsekvenser av energiskogsodling för den lägre, landlevande 
faunan har också påvisats. Inom mosseområdet (Finnmossen) har 
man konstaterat en ökning i individantal för vissa grupper av in
sekter som uppgått till flera hundra procent, medan ökningen i



andra fall är mindre. Den mest påtagliga ökningen i individantal 
har noterats för grupperna spindlar, skalbaggar, många tvåvingar 
och hoppstjärtar. Något mindre har övervikten varit för kvalster 
och steklar. Ingen av dessa grupper har ökat kontinuerligt i nume
rär, utan huvudförändringen har skett mycket tidigt efter behand
lingen. Gruppen myror har under 1983 däremot minskat drastiskt 
och ännu oförklarligt i antal (Boström, 1984).

Uppenbart kommer energiskogsodlingar med säkerhet att tid
vis drabbas av tillväxtnedsättande insektshärjningar. Odlingarnas 
karaktär av monokultur medför att en massförökning av olika 
insektspopulationer lätt kan ske om bara övriga, för insekterna 
gynnsamma, förutsättningar föreligger. Översikter över energi
skogsodlingar och skadegörare har presenterats av bland annat 
Svensson & Lundholm, 1980 och av Wasielewski, 1982.

Det har i flera sammanhang framförts önskemål om att kemiska 
medel av numera traditionell insecticidtyp inte skall användas vid 
energiskogsodling. Under en övergångsperiod, tills dess biologiskt 
bättre accepterbara bekämpningsmedel tagits fram, kommer san
nolikt ändå olika typer av insecticider att behöva tillgripas. Detta 
gäller i synnerhet under svåra härjningsår och till exempel i plant
skolor. För en eventuell användning av insecticider i energi
skogsbruket talar, förutom den allmänna användningen i andra 
näringar, att antalet potentiella skadegörare är förhållandevis stort 
(Uteberg & Olsson, 1978). Mot en på sikt fortsatt insecticidan- 
vändning talar erfarenheterna från användningen av pesticider 
inom åkerbruket: när man en gång börjat tillgripa kemiska prepa
rat, kommer behovet av ökade mängder och preparattyper att 
öka. Användandet av pesticider kan också skada de system av 
naturligt förekommande predatorer och parasiter som normalt 
håller skadegörare nere eller rent av förhindrar att insekter blir 
skadegörare. Det har också visat sig att reduktioner av markdjur- 
populationer är speciellt vanliga vid insecticid användning (And
rén & Steen, 1978). Slutresultatet blir att systemets diversitet mins
kar och därmed även miljöns stabilitet och funktion.

Hittillsvarande erfarenheter pekar dock på att skador inte upp
träder i alarmerande stor omfattning varje år. Sett i ett flerårsper- 
spektiv tycks med andra ord tillväxtförlustema hålla sig vid en 
förhållandevis måttlig nivå. Detta bör kunna ses som ett bidra
gande argument till att bekämpningsåtgärderna koncentreras 
kring mindre aggresiva och mer miljövänliga metoder än använ
dandet av biocider (Larsson, 1979). Pågående försöksverksamhet 
avser också att analysera i vilken grad som variationer i odlings
areal, i struktur och i artsammansättning kan minska angreppens 
omfattning. Då användandet av biologiska bekämpningsmetoder 
och av specifika doftämnen (feromoner) sannolikt ligger åtskilliga



Fig. 6. Energiskogsodlingar kan under gynnsamma omständigheter hysa 
en tämligen artrik flora (foto L Gustafsson).

Fig. 7. I intensivodlade bestånd med besprutning och höga gödslegivor 
blir floran ofta sparsam och saknas ibland helt (foto L Gustafsson).



B:3 år framåt i tiden torde detta vara ett ur miljösynpunkt positivt sätt
att angripa problemen.

3.4.6 Påverkan på flora och vegetation
Påverkan på flora och vegetation varierar med ursprungstill

ståndet och odlingstekniken. Energiskog kan vara artrik och hysa 
arter från flera olika naturtyper (Fig 6). Såväl åkerogräs som arter 
från kärrartade miljöer, från barr- och lövskogar eller från ängs
marker kan ingå. Man har också vid vegetationsanalyser i olika 
energiskogar funnit, att bestånden kan rymma tämligen ovanliga 
arter som Jungfru Marie nycklar, tvåblad och springkorn. Detta 
antyder att energiskog under gynnsamma omständigheter kan 
tjänstgöra som tillflyktsort för vissa av jord- och skogsbruk miss
gynnade växtarter.

Men energiskog kan även i vissa fall ha en mycket trivial flora. 
Höga gödselgivor kan sålunda gynna vissa fältskiktsarter (till ex
empel brännässla) så starkt att den ursprungliga variationsrikedo
men undertrycks (Gustafsson, 1984 c).

Relativt sett sker den största förändringen i artsammansättning 
när man omför triviala rismyrar i energiskogsarealer (Fig 8). 
Markberedda kalkade och gödslade ytor är den bästa grogrund för 
många arter med lätta vindspridda frön som till exempel mjölkört 
och olika dunörtsarter. De ursprungliga myrväxterna, exempelvis 
tuvull, hjortron och ljung, svarar i regel också på det bättre nä
ringstillståndet med en ökad marktäckning (Fig 9). Bedömning av 
den långsiktiga vegetationsutvecklingen är svår att göra mot bak
grund av den ringa ålder som energiskogsodling på myr ännu har.

Vad gäller vegetationsutvecklingen inom energiskogar anlagda 
på äldre ängs- och betesmarker i södra och mellersta Sverige, så 
tenderar denna att i sin artsammansättning och årstidsvariation allt 
mer förändras i riktning mot de förhållanden som råder i den 
”vanliga” kulturbetingade lövskogen (till exempel ängsbjörk- 
skog). Vårfloran är förhållandevis artrik med arter som vitsippa, 
svalört och ängsbräsma. Höstfloran är mer utarmerad med olika 
gräs som dominerande inslag (Gustafsson, 1984 b).

Rent allmänt gynnas floran (artdiversiteten) av låga gödselgi
vor, avstående från biocidanvändning, luckighet och olikåldrighet 
i bestånden. Jämfört med alternativen åkerbruk eller intensiv 
barrskogsodling, så kan energiskogen hysa en förhållandevis rik 
markvegetation.

Påverkan på omgivningarna av energiskogsodling tycks vara 
måttlig. Höstblomning med påföljande fröspridning under sen
hösten eller vintern innebär med stor sannolikhet inte någon risk 
för materialets etablering i omgivningarna. Frönas livslängd är (då



de fallit till marken) endast några dagar, och även om de hinner 
gro, överlever groddplantorna inte vintern. De frön som bildas på 
våren, och de groddplantor som då uppkommer, har däremot 
större chans att överleva. En spridning av odlingsmaterialet är 
under dessa omständigheter möjlig men troligen inte vanlig, den 
största omgivningspåverkan hänför sig till röjningar och anlägg
ningsarbeten. En allmän naturvårdshänsyn är här nödvändig från 
energiskogsodlarens sida.

Antal
arter

Förändringen i artantal vid anläggningen av energiskog på mossemark 
(Jädraås) respektive nedlagd jordbruksmark (Atran). Kulturmarkens 
vilande frökapital av annueller svarar för tillfällig ökning av artantalet i 
samband med markberedningen och gödslingen, medan däremot mos
semarken först efter ett par år får en invasion av lättspridda arter från 
omgivningen (efter Gustafsson, 1984 a, 1984 b).
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Efter en tillfällig nedgång i samband med markberedningen (år 1) svarar 
i synnerhet myrväxterna på det bättre näringstillståndet genom en ökad 
marktäckning. Reparationen av bottenskiktet (lavaroch mossar) tycks ta 
avsevärt längre tid (efter Gustafsson, 1984 a, 1984 b).

3.5 Energiskogsodlingens möjliga 
effekter på rekreation och rörligt 
friluftsliv

3.5.1 Allmänhetens attityd
Allmänhetens inställning till skogsbruksaktiviteter av olika slag 

finns dokumenterad i åtskilliga utländska, men också flera svenska 
arbeten. Det rör sig här främst om vilken attityd man har till olika 
skogsbruksaktiviteter i den vanliga rekreationsskogen, knappast 
till verksamheter i mer eller mindre öppna myrområden eller illa 
arronderade jordbruksmarker. Många dokumenterade bedöm
ningar är dock sannolikt överförbara till att gälla problemen kring 
energiskogsbruk. Människors reaktioner på en förstörd utsikt, på 
minskad bärtillgång eller på försämrad jakt är troligen likartat 
negativa oavsett vilken aktivitet som förorsakat ”skadan”.

I regel är man konservativ i sin bedömning av miljön: man vet 
vad man har och man är oroad av förändringar och har svårt att se 
hur det kan komma att bli i framtiden. När åtgärdena väl är ge
nomförda, accepteras dessa i många fall.

Inställningen kan inom vissa gränser påverkas genom informa
tion. Det är till exempel inte säkert att man upplever en energiskog



B:3 så negativt om man blir informerad om odlingens betydelse för
bygdens energiförsörjning (Kardell & Johansson, 1982).

3.5.2 Påverkan på landskapsbilden
Påverkan på landskapsbilden har varit föremål för specialstu

dier. Om energiskogsodling undviks på mark som ligger inom 100 
m från bebyggelse och allmänna vägar, så bedöms odlingen inte 
väsentligt påverka landskapsupplevelser. Av de för odling möj
liga, friska - fuktiga jordbruksmarkerna, så faller endast 10-15 
procent bort på grund av sådan 10O-metersgräns. Av myrmar
kerna är det ännu mindre andel som utgår. Man bör dock inte 
schablonartat tillmäta en konstruerad gräns alltför stor betydelse; 
i landskap av stor slutenhet kan också små, öppna ytor vara värde
fulla att behålla intakta. Vad gäller energiskogsodling på myrmar
ker, så bör - på grund av att myrar i så hög grad bidrar till att göra 
skogslandskapet intressant - ett ianspråkstagande över huvud ta
get inte ske inom viktiga rekreationsområden (Kardell, 1974).

3.5.3 Bär- och svampmarkernas betydelse
Produktionen av bär och svamp kan vara av väsentlig betydelse 

för allmänhetens friluftsliv (Kardell, 1980; Hiltman, 1983), och 
också av stor vikt för djurlivet.

Många djur äter med förkärlek torvmarkernas hjortron och 
tranbär. Vissa utländska erfarenheter pekar vidare på att bärpro
duktionen på myr kan vara av ekonomisk betydelse.

Genom att på olika sätt stimulera hjortron- och tranbärspro- 
duktionen (se till exempel översikt av Kardell & Carlsson, 1982), 
kan vissa myrar få ett så pass högt ekonomiskt värde att dessa 
lokaler bör skyddas mot all form av exploatering. Det förtjänar 
dock att understrykas att sådana högproduktiva bärmarker är 
ovanliga, varför en markkonflikt med energiskogsodlaren knap
past blir vanlig. En bonitetshöjning av myrmarker genom dikning 
och gödsling ger inte heller några fördelar för hjortron eller tran
bär. Dikning kan givetvis gynna hjortron när den uppkastade di- 
kestorven vegetativt koloniseras av hjortron. Etableringen kan 
dock ta lång tid, och på sikt har arten svårt att hävda sig i konkur
rensen med Salixplantoma och invandrande, högvuxna fältskikts- 
arter.

3.5.4 Påverkan på jakt och fiske
Påverkan på jakt och fiske av energiskogsodling kommer troli

gen att bli en realitet. Beträffande fisket kan, som tidigare nämnts,



B:3 grumling av nedströms liggande vattendrag lokalt ge skador på
strömlevande fiskbestånd. Genom erosionshindrande och sedi- 
mentationsbefrämjande åtgärder kan troligen flertalet fall av ne
gativ påverkan minskas (SNV, 1983 b).

Vad gäller jaktsidan, vet vi ännu för litet om klövviltets be
teende för att kunna svara på hur energiskogsodling i stor skala på 
fält om 50-100 ha kan påverka bestånden. Uppenbart kommer 
såväl under anläggningstiden som under regenerationsskedet efter 
varje skörd den planterade energiskogen att dra till sig klöwilt i 
stor omfattning.

Särskilt under de första åren efter anläggningen kan klöwiltet 
orsaka synnerligen allvarliga skador på planteringarna genom bet
ning av skotten och uppryckning av sticklingarna. Detta torde 
bland annat kunna komma att innebära krav på drastiska minsk
ningar av förekommande klövviltstammar.

Som en grundläggande princip när det gäller konflikter mellan 
olika mänskliga aktiviteter och vilda djur bör gälla att var och en är 
skyldig att tåla ett visst mått av skada och olägenhet till följd av 
förekomsten av vilda djur. Med hänsyn därtill, och att energi
skogsodling är något helt nytt och för svensk natur främmande, 
syns det felaktigt om klöwiltet skulle få sitta emellan inför etable
ringen av energiskogsodlingar. Odlingarna bör i stället inhägnas, 
alternativt att de skador som viltet åstadkommer accepteras.

Under högproduktionsstadiet, det vill säga då energiskogsod
lingens medelhöjd överskrider 2,5 m, torde klöwiltets betning 
vara betydelselös. Tillväxten bör nämligen då vara så stor att även 
en förhållandevis kraftig betning borde kunna accepteras. Med 
hänsyn till energiskogens mer eller mindre djungelartade karaktär 
torde under denna produktionsfas endast kantzonema utnyttjas 
för bete. Sannolikt kommer inte heller energiskogarna annat än 
undantagsvis att kunna användas som ståndplatser för viltet. Av 
samma skäl torde inte heller det inre av energiskogarna kunna 
utnyttjas för jakt.

Intressena för jakt och viltvård sammanfaller i stort med skogs- 
ägarintressen. Det är dock ingen garanti för att någon slags själv
kontroll finns hos markägare att bevara diversiteten. Enskilda jakt
rättsinnehavare som äger små marker kan komma att förlita sig på 
att kringliggande marker får behålla sin mångformighet. Naturligt
vis finns inga garantier härvidlag, varför man fördelaktigast har att 
genomföra övergripande viltvårdsbedömningar i översiktlig skala.



3.6 Åtgärder för att minska påverkan 
pa miljon

3.6.1 Vikten av samråd
I naturvårdslagen 20 paragrafen står angivet att innan man utför 

ett arbetsföretag som kan komma att väsentligt ändra naturmiljön, 
så skall samråd ske med länsstyrelsen. Samrådsskyldigheten ger 
länsstyrelsen möjlighet att:

• I förhand få kännedom om den tilltänkta odlingen.

• Bevaka att de grundläggande föreskrifterna om hänsynsta
gande till naturvårdens intressen verkligen följs.

• I vissa fall genom särskild överenskommelse medverka till att 
anläggande och drift av energiskogsodling får en från natur- 
vårdssynpunkt godtagbar utformning.

• Vid behov utfärda föreläggande enligt 20 paragrafen naturvårds
lagen.

• I de fall odlingen hotar från bevarandesynpunkt särskilt värde
fulla våtmarker vidta säkerställande åtgärder till exempel in
rätta naturreservat.

Samrådsförfarandet får givetvis allt större betydelse ju mer de
taljerad kunskap som föreligger om de aktuella odlingsområdena 
och ju större kunskap man har om odlingens miljökonsekvenser. 
Både på inventerings-planeringssidan och på effektsidan väntas 
också allt större kunskap växa fram de närmaste åren. Naturvårds
verket har även framhållit i sitt yttrande över länsstyrelsernas re
dovisning år 1982 av den fysiska riksplaneringen vikten av att 
kommunerna i sina fysiska översiktsplaner avgränsar och marke
rar områden där enligt skogsvårdslagen särskild hänsyn skall tas till 
naturvårdsintresset. En dylik avgränsning är givetvis lika aktuell 
för potentiella energiskogsodlingsområden.

3.6.2 Bevarandeaspekter
Flera av de för energiskogsodling lämpade miljöerna såsom 

outnyttjade eller svagt utnyttjade jordbruksmarker, många kärr
områden och strandängar kan uppenbart ha höga naturvårdsvär
den. Naturligtvis kan bara en del av dessa arealer undandras ett 
framtida resursutnyttjande. Det gäller då att i första hand välja ut 
de objekt och områden som med hänsyn till den totala förekoms
ten kan anses vara de mest värdefulla ur olika aspekter. Urvalet av 
skyddsvärda objekt bör ske på grundval av goda kunskaper om
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skaper och en god övergripande planering kan man odla energi
skog på rätt sätt och på rätta platser samtidigt som energiskogs
bruk på fel sätt och på fel platser kan undvikas.

Bevaringsmotiven måste givetvis grundas på väl definierade 
skyddsvärdeskriterier. För att naturvårdens intressen skall beaktas, 
räcker det inte med en argumentation av typen ”botaniskt intres
sant”, utan man måste klart framhålla vilka faktorer som verkligen 
gör området intressant. Totalt arbetar man vid naturvärdering 
med femtontalet kriterier. Vissa av dessa - såsom orördhet, stor
lek, mångformighet och kontakt med vatten - är relativt enkla att 
mäta och kan betraktas som förstahandskriterier för naturvårdsbe- 
dömning. För det definitiva urvalet av naturvårdsobjekt vid natur- 
vårdsplaneringen krävs sedan kompletterande information. Om
fattningen av denna beror på objektets art. Man bör också komma 
ihåg att kriterierna kan ha helt olika värde eller aktualitet om man 
utgår från riks-, regionalt eller lokalt perspektiv.

Naturvårdens krav på bevarande torde endast undantagsvis 
råka i konflikt med energiskogsodlarens önskemål om tillräckliga 
odlingsarealer. Störst risk för konflikter torde föreligga inom 
strandnära områden; strändernas karaktär av övergångsområden 
gör dessa zoner särskilt intressanta ur såväl vetenskaplig bevaran
desynpunkt som ur landskapsbilds- och rekreationssynpunkt. Stor 
konfliktrisk kan också råda inom flera andra typer av våta marker 
såsom många rikkärr och för faunan särskilt betydelsefulla områ
den. Vad gäller de outnyttjade jordbruksmarkerna föreligger 
också inom avgränsande delar av landet viss konfliktrisk. Man 
skall i detta sammanhang vara medveten om att naturvårdsmyn- 
dighetema har förhållandevis små möjligheter att genom speciella 
skyddsföreskrifter - inklusive aktiva skötselåtgärder - bevara 
större arealer av dessa artrika övergångsområden. Inom dessa 
marginalområden kommer därför allmän naturvårdshänsyn ha 
särskilt stor betydelse. Många torvmarker, tänkbara som odlings- 
objekt, saknar helt större naturvärden på grund av att de är starkt 
påverkade av dikningar eller andra aktiviteter. I avvaktan på att ett 
mer fullständigt inventeringsunderlag kommer fram, har också 
som en allmän rekommendation framhållits att ett ianspråksta- 
gande av torvmark i första hand bör gälla sådana påverkade 
objekt. Här torde alltså konfliktrisken vara ringa gentemot natur
vårdens önskemål. Först om ett ianspråkstagande av torvmarker 
blir areellt mycket omfattande genom en exploatering både från 
företrädare för energiskogsbruk, traditionellt skogsbruk och ener- 
gitorvtäkt, kan farhågor resas över att exploateringen tillåts gå för 
långt. Innan denna tidpunkt bör en övergripande markanvänd- 
ningsplanering föreligga, grundad på en fördjupad inventering av 
föreliggande naturvärden och en rättvisande behovsanalys.
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Det kan givetvis vid samrådet mellan odlaren och länsstyrelsen 

resas lokala invändningar från naturvårdssynpunkt mot introduk
tion av energiskog. Länsstyrelsen bör härvid, i första hand genom 
frivilliga överenskommelser, sträva efter att få till stånd de åtgär
der som erfordras för att eliminera eventuella negativa effekter av 
den tilltänkta odlingen. Kan överenskommelse inte träffas kan 
länsstyrelsen i andra hand meddela föreläggande i ärendet. Åtgär
der som det här kan röra sig om är exempelvis att begränsa odling
arnas omfattning till förmån för landskapsbild och växt- eller djur
liv, eller att hålla en lämplig variation i odlingsmaterialet så att 
intrycket av ensartade monokulturer inte blir överväldigande.

Till de viktigaste åtgärdena i samband med energiskogsodling 
hör givetvis att visa den allmänna varsamhet och hänsyn till natur
miljön som påfordras i naturvårdslagen. Det vore i sammanhanget 
fördelaktigt om särskilda hänsynsregler kunde tas fram liknande 
de anvisningar som skogsstyrelsen utarbetat till skogsvårdslagens 
bestämmelser om aktsamhet i naturen. Så har alltså hittills inte 
skett; någon speciell energiskogslag finns ju inte heller i kraft.

I vad mån energiskogsodling sker på torvmark, bör i tillämpliga 
delar följas av de allmänna råd och riktlinjer som meddelats av 
naturvårdsverket och som gäller hänsyn till naturmiljön i samband 
med våtmarksdikning.

Som exempel på åtgärder ägnade att minimera påverkan på 
nedströms liggande vattenområden kan nämnas:

• Se till att en effektiv fosforbindning erhålls inom rotzonen ge
nom att vid grundkalkningen göra en djup och jämn nedfräs- 
ning av ett snabbverkande kalkmedel.

• Planera redan i anläggningsskedet för en underhållskalkning så 
att kalkförluster förorsakade av försurande processer (göds- 
lingseffekter, energigrödans kalciumupptag, utkalkning av bas- 
katjoner med mera) kan kompenseras.

• Begränsa inledningsvis förlusterna av växtnäringsämnen genom 
att vid odlingens anläggning använda så små gödselmängder 
som möjligt och genom att tillse att gödselmedel ej sprids i 
dräneringsdiken etc.

• Utforma diken och dikessystem så att oxidationen i markens 
övre skikt blir så liten som möjligt och så att erosionen begrän
sas.

• Begränsa utflödet av växtnäringsämnen genom att ordna någon 
form av närsaltfälla (jord eller vegetation) i avloppsdiket.



• Anordna någon form av effektiv slamavskiljning där fara före
ligger att nedströms liggande värdefulla fiskevatten kan skadas.

För att i görligaste män förhindra en negativ påverkan på växt- 
och djurlivet vid energiskogsodling eller för att motverka ett 
ensartat intryck, kan bland annat följande åtgärder vara moti
verade:

• Ta reda på hotbilden för växt- och djurarterna inom det till
tänkta odlingsområdet genom kontakt med länsstyrelsens na
turvårdsenhet och lokala naturvårdsorganisationer. Härigenom 
kan man redan på tidigt stadium planera in vilka areella natur- 
vårdshänsyn som skall tas.

• Planera erforderliga vägar så att inte ovanligare naturtyper sek
tioneras upp i mindre delområden.

• Företa inte i onödan brynröjningar eller andra former av land- 
skapsstädning.

• Tillse att den inledande markbearbetningen inte påbörjas under 
de högre djurens fortplantningssäsong.

• Undvik användandet av biocider, i synnerhet i mogna bestånd.

• Eftersträva en varierande beståndsstruktur genom till exempel 
att befrämja bildandet av tämligen stora och kraftiga stolar och 
genom uppdelning av odlingsområdet i olikåldriga delbestånd.

• Eftersträva biandbestånd med olika arter och kloner.

• Skapa gärna gläntor inne i bestånden, till exempel tre gläntor 
om vardera lOx 10 m per hektar odlingsyta.

• Visa aktsamhet mot vegetationstäcket genom att inte deponera 
avverkningsrester planlöst inne bland stolar eller tillskapande 
gläntor.

3.7 Sammanfattande synpunkter
För att uttalandena om effekterna av energiskogsbruk på natur

miljön skall bli allt säkrare, krävs både fortlöpande inventering av 
vilka naturvärden som de tilltänkta odlingsmarkerna represente
rar och undersökning av vilka reaktioner som ekosystemen visar 
vid olika slag av belastning. En vederhäftig bedömning av effek
terna av energiskogsodling är i vissa fall möjlig först efter flera års 
under- sökningar med mätningar och analyser såväl under anlägg
nings- som odlings- och skördefasen. Vissa av de löpande konse- 
kvensstudiema kommer av denna anledning behöva fortgå under
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kan man således för närvarande avge mer säkra slutsatser endast 
för vissa delfrågor, medan man i andra fall bara kan komma med 
mer osäkra hypoteser.

Införandet av främmande växtarter i landskapet är ur natur- 
vårdssynpunkt mindre önskvärt. Det har klart påvisats att för 
energiskogsbruk tilltänkta arter och sorter kan hybridisera med 
inhemska Salixarter. Spridning av odlingsmaterialet ut i omgi
vande naturmiljöer kan även förekomma. Till skillnad mot förhål
landena för våra skogsträd (tall och gran) bedöms emellertid inte 
spridnings- och hybridiseringseffektema vara av den omfattningen 
att våra inhemska Salicaceers genkapital riskerar att allvarligt ut
tunnas.

Tillskapande av stora, enhetliga monokulturer medför en risk 
för försämring av naturmiljöns mångformighet (minskad art- och 
miljödiversitet). Risken för monokulturisering behöver dock inte 
ses som avsevärd om man beaktar de allmänna principer för hän
syn till naturvårdens intressen som finns utvecklade i tillämpnings
föreskrifter till lagtexter, policyuttalanden, handlingsprogram för 
naturvård etc. Man bör i sammanhanget vara medveten om att 
man inom naturligt ensartade miljöer utan större naturvärden kan 
få en högre diversitet i flora och fauna genom energiskogsodling än 
utan. I naturliga mångformiga kulturlandskap med ett stort antal 
arter i låga antal kan däremot effekterna av ett utbrett energi
skogsbruk bli ödesdigra, varför inskränkningar av odlingsare
alerna lokalt kan behöva tillgripas. Önskemål om bevarande av 
dessa miljöer är ett gemensamt intresse för naturvården och kul
turminnesvården.

Risk för ett överintensivt utnyttjande kan föreligga om man 
använder sig av odlingsåtgärder som inte är i samklang med mar
kens egenskaper eller potential. Man bör därför till exempel vara 
restriktiv i sin användning av konstbevattning eller höga gödselgi- 
vor, så att inte tillgängliga vattenresurser överbelastas eller grund- 
vattentillgångama förorenas. Inför ett avgörande av energiskogs
brukets bidrag till olika regioners energiförsörjning, bör riskkar
tor för genomsläpplighet utarbetas. Parallellt bör en vattenresurs
planering genomföras för sådana regioner där man bedömer en 
konstbevattning som nödvändig. Modeller för vattenresursplane
ring är under utarbetande. Deras tillämplighet för energiskogsod
lingens behov bör framgent klargöras.

Risk för en markanvändningskonflikt mellan energiskogsod
ling och andra markanvändningsaltemativ kan uppenbart före
ligga. Sett i ett större perspektiv torde dock naturvårdens krav på 
bevarande endast undantagsvis komma i konflikt med energi- 
skogsodlarens önskemål om tillräckliga odlingsarealer. Störst risk
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slag av våta marker. Exempel på hithörande typer ges i av natur
vårdsverket meddelande allmänna råd och riktlinjer för tillämp
ningen av naturvårdslagen vad avser samrådsskyldighet för virkes
produktion (SNV RR 1980:3). Viss konfliktrisk kan också före
ligga inom avgränsade delar av landet vad gäller de outnyttjade 
jordbruksmarkerna. Man skall i sammanhanget vara medveten 
om att myndigheterna har förhållandevis små möjligheter att ge
nom aktiva skötselåtgärder bevara större arealer av dessa artrika 
successionsstadier. Inom dessa områden kommer därför allmän 
naturvårdshänsyn att ha särskilt stor betydelse. Uppenbart kom
mer konsekvenserna för naturmiljön av energiskogsodling att va
riera med odlingsform, intensitet i odlingen och de naturgivna 
förutsättningarna. Ringa konfliktrisk gentemot naturvårdens in
tressen föreligger inom sådana miljöer som redan är starkt påver
kade och störda av dikningar eller andra aktiviteter.

På sikt bör en övergripande markanvändningsplanering ge
nomföras grundad på en fördjupad inventering av föreliggande 
natur- och kulturminnesvården samt en rättvisande behovsanalys. 
Först efter genomförandet av en sådan regional planeringsprocess 
kan de areella inskränkningarna närmare anges. För den enskilde 
odlaren är det särskilt viktigt att på ett tidigt stadium i sitt plane
ringsarbete få reda på vilka bevarandeönskemål som finns, så att 
han i första hand kan rikta sina intressen mot ur naturvårdssyn- 
punkt mindre värdefulla objekt.

Effekterna på klimat och hydrologi kan ännu inte förutsägas, 
men genomförda förundersökningar kommer att möjliggöra både 
en kvantifiering av termerna i vattenbalansekvationen i skilda kli
matregioner och en bestämning av energiskogars kvantitativa på
verkan på omgivningens hydrologi. Genom att energiskogsbe
stånd utvecklas successivt kommer under alla omständigheter de 
eventuella hydrologiska förändringarna att inträffa gradvis. Man 
kan vidare konstatera att de hydrologiska förändringarna till följd 
av energiskogsodling torde vara större vid odling av torvmark än 
på nedlagd jordbruksmark. Störst intresse bör därför riktas mot 
odlingar på myrar. V,

De fundamentala förutsättningarna för att effekter av odlingen 
skall kunna registreras och utvärderas, är att bestånden etableras, 
sluter sig och får en acceptabel produktion under åtminstone två 
år. Kumulativa effekter av upprepade omloppstider av energiskog 
kan uppskattas först om åtskilliga år.

Följande förlopp kan ses som sannolika:

• Den inledande dikningen ökar avrinningen från myrmarken 
när det ytliga porsystemet töms på vatten.



• Före beståndsetableringen kommer dikningen att ge högre av
rinning under perioder med låga flöden och också lägre flöden 
vid högvatten, alltså en initialt utjämnande effekt.

• Den ytliga fräsningen av torvmarken gör att en större andel av 
nederbörden kan infiltrera till grundvattnet.

• Utjämningen i flöden från odlingarna varierar med hydrologisk 
regim.

• Från etablerade odlingar är avrinningen sommartid lägre på 
grund av avdunstning och interception (bladens regnfångande 
förmåga) jämfört med ursprungsförhållandena. Lokalt kan 
sannolikt ogynnsamt låga vattenföringssituationer uppträda.

• Grundvattenytan i angränsande morän närmast myrkanten kan 
eventuellt sänkas något. Denna ur skoglig produktionssyn
punkt positiva effekt kan sträcka sig några tiotal meter från 
myrkanten.

• Genom läeffekten kommer mer snö att ackumuleras inne i ett 
bestånd än på angränsande öppen yta. Avsmältningsförloppet 
kommer sannolikt att variera. Ut- och instrålningen vid marken 
minskar med mindre frostrisk och mindre tjäldjup som följd. 
Den biologiska betydelsen härav är knappast känd.

Sammanfattningsvis kan sägas, att hittillsvarande erfarenheter 
inte pekar på några generellt allvarliga hydrologiska störningar till 
följd av energiskogsodling. Det måste dock uttryckligen betonas 
att konstaterade förändringar kan förstärkas i ogynnsam riktning 
när bestånden växer upp med ett eventuellt ökat behov av bevatt
ning.

En förändring av yt- och grundvattnets kvalitet har klart konsta
terats i samband med nyodling av energiskog på tidigare orörd 
torvmark. Graden av påverkan av vattenkvaliteten till följd av 
kalkning och växtnäringstillförsel beror både på den direkta tillför
seln till ytvattnet vid spridningen och på ett ökat utflöde med 
perkolationsvattnet.

Med tanke på att naturmiljön i dag är hårt ansträngd ur försur- 
ningssynpunkt kan en rätt utförd kalkning i samband med energi
skogsodling ha en positiv inverkan på marken. Jonutbytesproces
ser i torven kan dock tillfälligt ge ett allt surare dräneringsvatten. 
Endast fortsatta mätningar kan fastställa nivån på denna inverkan.

Merutflödet av växtnäring kan från vattensynpunkt vara bety
dande, men sett i relation till applicerad gödselmängd är förlus
terna i regel små. Det har konstateras att förlusterna är störst 
under anläggningsfasen när rotsystemen är svagt utbildade. I käns
liga system kan vattenvårdande åtgärder vara nödvändiga att ge
nomföra.



Det kvarstår viss osäkerhet vad beträffar utlakningsrisken på 
grund av att nedbrytningshastigheten av organisk substans efter 
skörd av energiskog i dag är dåligt känd. Det är fullt tänkbart att 
frigörelsen av mineralnäringsämnen i dessa bördiga odlingssystem 
är så kraftig att periodvis mer lättrörlig växtnäring kan föreligga än 
vad rötterna hinner uppta. Endast fortsatta forskningsinsatser kan 
ge svar härpå.

Konsekvenser för bottenfauna och fisk kan uppträda, men hur 
stor påverkan blir är svårt att föutsäga då flera faktorer spelar in, 
främst hur dikningen av odlingsområdet sker, vilken markarbet- 
ning som genomförs, markens egna egenskaper och hydrologiska 
och vattenkemiska förhållanden inom awattningsområdet.

Avgörande för bottenfaunas reaktion är mängd och typ av sus
penderat material samt vilken annan förändring i vattenkvaliteten 
(lösta ämnen) som blir följden av exploateringen. I den mån det 
föreligger risk för att dräneringsvatten från odlingsområden kan 
påverka fiskodlingar eller eljest värdefulla fiskevatten negativt, 
bör någon form av slamavskiljning ske. Åtgärder av detta slag 
påverkar knappast möjligheterna att introducera energiskog i stor 
skala.

Konsekvenser för den högre faunan kan med säkerhet uppträ
da och bli betydande om energiskog introduceras i stor skala. De 
för faunavården mest negativa konsekvenserna kan förutses på 
våtmarksområdet, då flera djurarter som förekommer i sådana 
miljöer saknar alternativa biotoper. Den väsentligaste åtgärden 
blir här att för hela landet ta fram ett underlag som möjliggör urval 
av skyddsvärda områden.

Faunans reaktion på de korta omloppstider som energiskogs
bruk innebär, kan ännu inte förutses. Uppenbart kan förändringar 
i djurens livsmönster leda till negativa konsekvenser såväl ur jakt
som viltvårdssynpunkt. Hittillsvarande undersökningar pekar på 
att art- och individförskjutningar kan gå åt olika håll beroende på 
den ursprungliga naturtypens karaktär. Vilken betydelse detta har 
får de närmaste årens forskning utvisa.

Konsekvenser för den lägre, landlevande faunan har påvisats. 
Störst intresse tilldrar sig förändringar i insektslivets sammansätt
ning och numerär. Insecticider kommer sannolikt behöva tillgripas 
under härjningsår och till exempel i plantskolor.

För en eventuell användning av insecticider i energiskogsbruket 
talar, förutom den allmänna användningen i andra näringar, att 
antalet potentiella skadegörare är förhållandevis stort. Mot en på 
sikt fortsatt insecticidanvändning talar erfarenheterna från an
vändningen av pesticider inom åkerbruket. Användandet av pes
ticider kan skada komplex eller system av naturligt förekommande 
predatorer och parasiter som normalt håller skadegörare nere eller
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att systemets diversitet minskar och därmed också miljöns stabili
tet och funktion. Givetvis kommer användandet av pesticider 
att kringgärdas av samma eller liknande förordningar som i dag gäl
ler för spridningen av kemiska medel i jord- och skogsbruk. Kra
ven på hänsyn till omgivande naturmiljöer måste ses som absoluta.

Påverkan på flora och vegetation varierar med naturmiljöns 
ursprungstillstånd och odlingstekniken. Man har konstaterat att 
energiskog kan vara förhållandevis artrik och hysa arter från flera 
olika naturtyper. Under gynnsamma omständigheter kan odling
arna möjligtvis också tjänstgöra som tillflyktsort för vissa av jord- 
och skogsbruket missgynnade arter. Endast fortsatta analyser kan 
ge närmare besked om så verkligen är fallet.

Rent allmänt gynnas floran (artdiversiteten) av låga gödselgi- 
vor, avstående från biocidanvändning, luckighet och olikåldrighet 
i bestånden. Jämfört med alternativen åkerbruk eller intensiv 
barrskogsodling, så kan energiskogsodling ge en förhållandevis rik 
markvegetation.

Påverkan på omgivningarna av energiskogsodling tycks vara 
måttlig. Den största omgivningspåverkan hänför sig till röjningar 
och anläggningsarbeten. En allmän naturvårdshänsyn är här nöd
vändig från energiskogsodlarens sida.

Påverkan av landskapsbilden blir beroende av om energiskogs- 
odlingama är småskaliga och splittrade eller storskaliga och sam
manhängande, liksom om de är jämnåriga och jämnhöga. Genom 
att bryta ner storskaliga odlingar i mindre enheter och genom olika 
grupperingar av odlingarna som att ansluta dem till redan befint
liga ridåer (trädrader, skogsbryn etc) i landskapet, kan negativa 
effekter till en del begränsas. Känsliga lägen i landskapet som 
viktiga utblickspunkter, strandlägen vid öppna vatten etc, bör över 
huvud taget inte uppodlas. Inskränkning i odlingarnas omfattning 
till följd av hänsyn till landskapsbilden är sannolikt måttlig. Regio
nala variationer torde förekomma.

Konsekvenserna för allmänhetens friluftsliv torde i första hand 
vara en fråga om framkomlighet - redan två till tre år gamla od
lingar är praktiskt taget ogenomträngliga. Inom områden som ofta 
används av allmänheten för fritt strövande bör energiskogsodling 
undvikas eller åtminstone någon form av genomgångar ordnas. 
Någon markanvändningskonflikt mellan bärplockare och energi- 
skogsodlare torde knappast vara vanlig då det endast undantagsvis 
är samma marker som utnyttjas.

Påverkan på jakt och fiske av energiskogsodling kan bli en 
realitet. Beträffande fisket kan grumling av nedströms liggande 
vattendrag lokalt ge skador på strömlevande fiskbestånd. Genom 
erosionshindrande och sedimentationsbefrämjande åtgärder kan



B :3 troligen flertalet fall av negativ påverkan undanröj as eller i vart fall
minskas.

Vad gäller jaktsidan, vet vi ännu för litet om klövviltets be
teende för att kunna svara på hur energiskogsodling i stor skala på 
fält om 50-100 ha kan påverka viltet. Jaktens utövande kommer 
under alla omständigheter att försvåras genom den begränsande 
sikten inne i odlingarna. Många av jaktens estetiska kvaliteter går 
sannolikt också förlorade.

Intressena för jakt och viltvård sammanfaller i stort med skogs- 
ägarintressena. Det är dock ingen garanti för att någon slags själv
kontroll finns hos markägare att bevara diversité ten. Enskilda jakt
rättsinnehavare som äger små marker kan komma att förlita sig på 
att kringliggande marker behåller sin diversitet. Övergripande vilt- 
vårdsbedömningar måste därför tas fram för de områden där ener
giskog i stor skala skall odlas. Man bör i detta sammanhang inte 
självklart acceptera att en decimering av den lokala viltstammen 
till rimlig skadenivå kan ske. Andra skyddsåtgärder såsom inhäg
nad torde i första hand komma ifråga.

Detta kapitel kan slutligen sammanfattas med följande slutsat
ser:

1. Det är väsentligt att tilltänkta odlingsområdens naturvårdsvär
den inventeras, så att graden av påverkan kan bedömas och 
lämpliga kompensatoriska åtgärder sättas in.

2. Det är viktigt att den inledande kalkningen och närsalttillför
seln blir rätt utförd. Gödslingens vattenpåverkan kan inte ses 
som en isolerad företeelse utan effekterna måste fortsättnings
vis ses som en del i en total nitratsituation.

3. En vattenresursplanering måste genomföras inom områden där 
bevattning setts som nödvändig för att uppnå en viss biomassa
produktion.

4. Jämfört med alternativen åkerbruk och barrskogsodling kan 
energiskogsodling ge eller hysa en förhållandevis rik markvege
tation.

5. Med tanke på skillnader i faunainnehåll mellan olika poten
tiella odlingsområden och på utövandet av jakt, kan en övergri
pande viltvårdsplanering vara nödvändig att genomföra.



Aerob Organism eller process som fordrar tillgång 
till fritt syre. Jämför anaerob.

Anaerob Organism eller process som inte tål eller 
fordrar tillgång till fritt syre. Jämför aerob.

Arrondera,
arrondering

I lantbruk ägornas läge i förhållande 
till varandra och byggnaderna.

Baskatjon Positivt laddad metalljon vars oxid i vatten
lösning ger basisk (alkalisk) reaktion.

Biotop Genom lokalklimat, markbeskaffenhet, 
växt- och djurliv naturligt avgränsat om
råde av enhetlig miljö och organismsam
mansättning.

Bonitet Uttryck för markens produktionsförmåga.

Denitri
fikation

Bakteriell reduktion av nitrat eller 
nitrit till fri kvävgas. Jämför nitrifikation.

Diversitet Mångformighet i arter eller miljöer.

Dolomit Kalcium-magnesiumkarbonat

Evapo
transpiration

Den samlade vattenavdunstningen från 
marken och växterna

Feromon Signalsubstans mellan individer av samma 
art.

Fysisk
riksplanering

Program för och genomförande av 
hushållningen med mark och vatten.

Grundvatten Vatten som fyller hålrummen i marken 
(grunden) och som nedåt begränsas av ett 
genomträngligt lager. Jämför ytvatten.

Hybrid Avkomma efter korsning mellan ärftligt 
olika föräldratyper.



B:3 Hydrologi Läran om vattnet i naturen, dess forekomst 
och egenskaper. Med ett vattendrags hyd
rologi menas i regel dess avdunstnings-, 
vattenförings- och vattenståndsförhållan- 
den.

Infiltration Vattnets inträngande i marken.

Insecticid Insektsdödande ämne. Jämför pesticid.

Klon Grupp av (genetiskt lika) individer som ge
nom vegetativ förökning uppkommit ur en 
enda ursprungsindivid.

Kriterium Kännetecken eller karakteristikum.

Monokultur Odling av en samling individer av likartat 
slag.

Morän Krossat berggrundsmaterial avsatt av 
inlandsisar eller glaciärer.

Nitrifikation Bakteriell oxidation av ammoniumkväve 
till nitrit och nitrat.

Organogen Organiskt ursprung.

Patogen Sjukdomsalstrande organism.

Pesticid Sammanfattande benämning på sådant 
ämne som kan döda sjukdomsalstrare och 
andra skadedjur.

Population Samtliga inom ett visst område förekom
mande individer av en art.

Recipient Mottagare; vanligen avses hav, sjöar eller 
vattendrag vari man släpper ut avloppsvat
ten av olika slag.

Succession Ordning i vilken växer och växtsamhällen 
avlöser varandra på en växtplats (stån
dort).

Suspension Uppsamling av fasta partiklar i en vätska.



Vattenbalans
ekvation

Ytvatten

Sambandet mellan nederbörd, avrinning, 
avdunstning och vattenmagasinerande för
måga.

Vatten på markens översta skikt. Jämför 
grundvatten.
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4 TEKNIK: TEKNISK 
UTRUSTNING FÖR 
ENERGISKOGSODLING

av Olle Norén, Jordbrukstekniska Institutet 
Birger Danfors, Jordbrukstekniska Institutet

4.1 Sammanfattning
På den tekniska sidan har forsknings- och utvecklingsarbete 

genomförts för att få fram lämpliga fordon, redskap och maskiner 
samt effektiva rutiner för anläggning och skötsel av energiskog. I 
avsevärd utsträckning kan dock teknisk utrustning som används 
inom jordbruket utan eller med vissa modifieringar användas vid 
energiskogsodling. Fältstorleken och fältformen kommer att i stor 
utsträckning bli bestämmande för vilken teknisk utrustning som 
kan vara lämplig. För mindre odlingar på fält med oregelbunden 
form måste maskinparken troligen baseras på traktorer, redskap 
och maskiner som normalt finns i jordbruksdriften. För större 
odlingar där det rör sig om stora sammanhängande odlingsområ- 
den kan i många fall specialkonstruerade maskiner vara lämpliga.

Av allt att döma kommer kostnaderna för energiskogsanlägg- 
ning att i hög grad påverkas av vilket odlingsområde man väljer. I 
bruk varande jordbruksmark ger låg anläggningskostnad medan 
nyodling av marker som kräver omfattande dikning, röjning, väg- 
anläggning etc, ger höga anläggningskostnader.

På många av de marker som avses bli använda för energiskogs
odling är markens bärighet ofta mycket låg. Tekniskt är det möjligt 
att genom olika åtgärder såsom användning av dubbelmontage av 
hjul, mycket breda däck, halvband, helband etc, öka framkomlig
heten. Det kan vara lämpligt att fordonen alternativt kan förses 
med hjul eller bandutrustning. Vid utveckling av teknik för skörd, 
transport etc, måste hänsyn tas till att maskinerna och fordonen 
skall klara att arbeta även när marken är snötäckt.

Vid nyodling av organogena marker krävs vanligen en omfat
tande kalkning och grundgödsling. Med hänsyn till växternas möj
ligheter att utveckla ett djupgående rotsystem kan det i många fall 
vara av betydelse att blanda in kalken väl i markprofilen till ett 
djup på 40 à 50 cm. Framgångsrika prov med en särskild maskin



för jämn inblandning av kalk och gödsel i markprofilen till det 
nyssnämnda djupet har gjorts.

Vid plantering av energiskog är kravet på ett konstant avstånd 
mellan raderna mycket högt för att skötsel och skörd ska kunna 
ske på ett sådant sätt att inga skador uppstår. Även för skörden är 
det viktigt att radavståndet är konstant.

En av de viktigaste skötselåtgärdema före och efter nyplante
ring av energiskog är ogräsbekämpning. Den måste ske målmed
vetet och med effektiva medel, annars tar ogräset lätt överhand. 
Såväl mekanisk som kemisk ogräsbekämpning kan användas. För 
den mekaniska ogräsbekämpningen krävs specialredskap (jord- 
fräs). Prototyper till sådana maskiner har konstruerats och pro
vats.

Skörd av energiskog med maskiner har ännu inte skett i Sverige 
när detta skrivs. Enkla maskiner för skörd av salixskott finns dock 
i Holland. I Sverige byggs nu två prototyper till skördemaskiner; 
ett aggregat som kan anslutas till jordbrukstraktor respektive en 
större självgående skördare. Av allt att döma återstår ett bety
dande utvecklingsarbete när det gäller skördemaskiner och skör- 
deteknik.

Energiskog håller vid tiden för skörd en vattenhalt av cirka 50 
procent. Med hänsyn till energiutbytet vid förbränning, lagrings- 
förluster och hygienisk kvalitet är det nödvändigt att materialet 
torkas. Försök visar att det är lämpligast att lagra och lufttorka 
materialet i välta vid fältkanten före sönderdelning.

Orienterande försök med förbränning av energiskogsflis har 
varit positiva och det ger inte anledning till farhågor för framtiden. 
Utvecklingsarbete krävs främst när det gäller sönderdelningstek- 
niken.

4.2 Bakgrund
Energiskogsodling i den form och på det sätt som man tänkt sig 

i Sverige är ett helt nytt koncept och någon utvecklad teknik eller 
odlingsmetod för energiskog har ej funnits tidigare. Genom od
lingens karaktär av gröda med kort omloppstid liknar den mera 
jordbruk än traditionellt skogsbruk. Många av de metoder, red
skap och maskiner som används i jordbruket bör därför kunna 
anpassas till energiskogsodling. Detta är särskilt fallet om odlingen 
sker på jordbruksmark.

För särskilda arbetsmoment t ex skörd av energiskog krävs 
emellertid en omfattande teknik- och metodutveckling.



I Holland förekommer en energiskogsliknande odling där ma
terialet används för damm- och kanalbyggen. Under de senaste 
10-15 åren har man anlagt nya odlingar i plantageform och därvid 
även utvecklat en del teknik som kan vara av värde för den svenska 
utvecklingen.

Även i andra länder har man av samma skäl som i Sverige 
börjat utveckla energiskogsodling och därtill hörande teknik. Det 
gäller främst Irland, Finland, USA och Kanada. Med dessa länder 
har Sverige utbyte inom ramen för IEA-samarbetet.

Eftersom energiskogsodling kan komma att bedrivas på bland 
annat mossmarker kan även erfarenheter och viss teknik som ut
vecklas för torvbrytning komma till användning för energiskogs
odling. Erfarenheter från detta område kan hämtas från Finland, 
Irland och Ryssland.

4.4 FoU-satsning inom teknikområdet
Inom ramen för FoU-programmet för energiskog har ett antal 

uppdrag rörande teknikutvekling lagts ut till olika institutioner och 
företag. Sådana uppdrag har gällt utrednings- och förprojekte
ringsarbete angående skördeteknik eftersom man bedömt att 
denna teknikutveckling skulle ta längst tid och fordra de största 
insatserna såväl tids- som kostnadsmässigt. Dessa arbeten har ut
förts dels av de båda konsultfirmorna Ergonomi Design Gruppen 
AB (EDG) och SIKOB, dels av Institutionen för skogsteknik i 
Garpenberg.

Ett annat område som man bedömt kräver en utvecklingsinsats 
gäller plantering. Uppdrag har härför lämnats till Machinova AB.

Jordbrukstekniska Institutet (JTI) fick under våren 1981 i upp
drag att ge en helhetsbeskrivning av teknisk utrustning för energi
skogsodling samt söka ange hur befintliga redskap och maskiner 
fyller de krav som ställs och vilket behov av teknisk utveckling och 
basdataframtagning som föreligger.

Detta arbete (Norén et.al. 1982) visade bland annat att utveck
ling av teknik för ogräsbekämpning och av teknik för djupmyllning 
av kalk och gödselmedel var angelägna. JTI fick därför i uppdrag 
att göra inledande studier för att välja ut lämpliga metoder för 
ogräsbekämpning i växande energiskogsbestånd. Ett annat upp
drag vid JTI gäller utveckling av teknik för djupmyllning av kalk 
och gödselmedel. Vidare har JTI fått i uppdrag att fortlöpande 
samla in, analysera och sammanställa praktiska erfarenheter, pre
standa och kostnader beträffande teknisk utrustning och metoder



B:4 för energiskogsodling och att ange erforderliga utvecklingsbehov.
Med utgångspunkt från de ovan nämnda utrednings- och för

projekteringsarbetena angående skördeteknik uppdrog NE våren 
1982 åt ett antal företag att lämna offert på prototyper till skördare 
efter en särskild kravspecifikation. NE har sedan lagt ut beställ
ningar till AIB/Bruun och Energiskogsmaskiner AB (ESM) att 
efter angivna specifikationer bygga var sin skördemaskin - en 
större självgående maskin samt ett skördeaggregat som kan anslu
tas till en befintlig jordbrukstraktor.

Den satsning som gjorts inom området har i förhållande till 
behovet varit av begränsad omfattning och har huvudsakligen gällt 
utredningar av olika slag, teknisk utveckling samt praktiska försök 
av typen ”trial and error”. De påstående som görs i fortsättningen 
bygger därför främst på etablerade kunskaper inom jordbrukstek
niken, på litteraturstudier inom närliggande områden, på erfaren
heter från praktiska försök, på resultat från JTI:s orienterade un
dersökningar, på uppgifter som erhållits vid studieresor i Sverige, 
Holland och Finland och på bedömningar. Av detta följer att alla 
utsagor inte kan beläggas på det sätt som sker i en vetenskaplig 
rapport.

4.5 Odlingsområden
Enligt de bedömningar av potentiella odlingsmarker som före

ligger kan energiskogsodling i stor utsträckning komma att odlas 
på så kallade organogena jordar, det vill säga jordar som är mycket 
humusrika till exempel mossjordar. Odling på mineraljordar det 
vill säga sand-, mjäla- och lerjordar är emellertid också av intresse. 
Såväl tidigare brukad mark som nyodlad mark avses kunna bli 
använd för energiskogsodling. Vidare kan det bli aktuellt att odla 
energiskog på ren jordbruksmark om energiskogens konkurrens
förhållanden i förhållande till andra grödor blir sådan att den ger 
ett godtagbart netto.

Vid val av markområde bör stor hänsyn tas till möjligheterna 
för avdikning och vattenreglering. Vidare bör man i första hand 
välja sådana fält som är stenfria eller där möjligheterna till stenröj- 
ning är goda.

Genom ett noggrant val av odlingsområde torde kostnaderna 
för energiskogsanläggning kunna påverkas i mycket hög grad. 
Fältstorleken och fältformen kommer att i stor utsträckning bli 
bestämmande för vilken teknisk utrustning som kan vara lämplig. 
För odlingar på mindre fält med oregelbunden form måste ma
skinparken i flertalet fall av allt att döma baseras på traktorer, 
redskap och maskiner som normalt finns i jordbruksdriften men
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nar energiskogsmarken. Det blir ju nämligen här fråga om att 
energiskogsodlingen kan utgöra en del i driften på en gård med 
kombinerad lantbruks- och skogsproduktion. För större odlingar 
där det kan komma att röra sig om stora sammanhängande od- 
lingsområden kan det i många fall bli fråga om att använda stora 
breda maskiner som är konstruerade och tillverkade speciellt för 
energiskogsodling.

4.6 Framkomlighet i fält och på väg

4.6.1 Barmark
Ett mycket stort problem gäller framkomligheten för traktorer, 

självgående maskiner samt redskap och bogserade maskiner av 
olika slag. På de organogena jordarna är markens bärighet ofta 
mycket låg (marktrycket får vid låg bärighet ofta inte vara högre än 
10-30 kPa). Erfarenheterna från Sverige såväl från storförsöks
projekten som andra projekt, bland annat JTI:s undersökningar, 
visar att fastkömingar ofta äger rum.

Tekniskt är det möjligt att genom olika åtgärder såsom använd
ning av dubbelmontage av hjul, mycket breda däck som möjliggör 
lågt marktryck, halvband, helband etc, öka framkomligheten. Ju 
lägre marktryck man konstruerar utrustningen för desto högre blir 
i regel kostnaderna för hjul- eller bandutrustningen. Det är därför 
troligt att det kan vara lämpligt att utrustningen konstrueras så att 
man alternativt kan förse den med hjul- eller bandutrustning för 
det högsta marktryck som man bedömer utrustningen måste ha för 
att kunna arbeta på det tänkta odlingsområdet. Är detta till exem
pel fastmarkjord kan man tillåta betydligt högre marktryck än om 
det är en organogen jord.

Av gammal erfarenhet vet man att en mycket viktig åtgärd för 
att höja framkomligheten är en effektiv och omsorgsfull dräne
ring. När det gäller framkomlighetsproblem och hjul- respektive 
bandutrustning finns en omfattande litteratur och forskning pågår.

Fordon med lågt marktryck är ofta inte lämpade för längre 
körningar på väg. Detta beror när det gäller luftgummihjul på att 
man bland annat lätt får svåra svängningar och instabilitetspro
blem, dels på en stark nötning av däcken och dels på ett ökat 
dragkraftsbehov. För vissa maskiner och fordon måste längre väg
transporter ske på trailer.

Ett annat framkomlighetsproblem som måste beaktas berör 
tillfartsvägarna till nedlagd åkermark och mossar vilka ofta är



smala, krokiga, steniga och av dålig kvalitet. Dessa förhållanden 
medför att maskinbredder och möjliga laststorlekar kan komma 
att begränsas om inga särskilda åtgärder vidtas när det gäller till
fartsvägarna.

4.6.2 Snöförhållanden
Skörd av energiskog skall (Sirén, 1983) sannolikt ske under 

vinterhalvåret, det vill säga från november till april. Den tidpunkt 
när skörden kan igångsättas är beroende av hur långt norrut i 
landet odlingen är belägen. Skörden i norra delen av landet torde 
kunna igångsättas omkring 15 oktober, medan den i södra delen av 
landet inte kan starta förrän omkring 15 november. Skörden bör 
sedan vara avslutad den 30 april i norra delen av landet, den 15 
april i mellersta delen och 30 mars i södra delen. Det antal skörde
dagar som kommer att stå till förfogande blir starkt beroende av i 
vilket snödjup skördemaskinen kan arbeta.

Med hjälp av uppgifter om snödjupet (Pershagen, 1969) har en 
bedömning gjorts av hur många dagar som står till förfogande för 
skörd på barmark respektive om maskinen kan klara 10 eller 20 cm 
snödjup. Resultatet för fem orter, nämligen Haparanda, Härnö
sand, Falun, Linköping och Växjö har sammanställts i tabellerna 
1-3 (Norén, Danfors & Stambeck, JTI-rapport 38). Tabell 1 anger 
det genomsnittliga antalet skördedagar vid barmark. Som synes 
uppgår detta antal till 25 i Haparanda och stiger sedan till 46 i Falun 
och 61 i Växjö. Antalet arbetsdagar blir dock betydligt lägre efter
som de nämnda summorna avser samtliga dagar. Från dessa sum
mor får sedan dras i varje fall dagar som infaller under större 
helger såsom jul och nyår.

Om maskinen klarar 10 cm snödjup ökar antalet tillgängliga 
dagar till mellan 61 i Haparanda och 108 i Växjö, tabell 2. Antar 
man att maskinen klarar 20 cm snödjup ökar antalet tillgängliga 
dagar ytterligare, nämligen till 89 i Haparanda och 123 i Växjö, 
tabell 3.

De här angivna siffrorna utgör genomsnittligt antal skördeda
gar. Vissa år blir tillgängligt antal dagar avsevärt lägre än de i 
tabellerna angivna. Detta leder till slutsatsen att man måste an
vända enkla, billiga maskiner om de kan arbeta endast under 
barmarksförhållanden. Ju dyrare maskin som används desto 
större blir kravet att antalet skördedagar skall vara stort för att 
kostnaderna skall hållas nere. Därav följer att maskinerna måste 
klara ett allt större snödjup ju dyrare de är. (Noren, O., et. 
al.1982.)



Tabell I. Genomsnittligt antal skördedagar på olika orter vid barmark.

Ort
Skörde
period okt

Genomsnittlig antal
skördedagar
nov dec jan feb mars apr

Summa 
dagar för 
skörd

Haparanda 15/10-30/4 10 13 1 1 — _ _ 25
Härnösand 15/10-15/4 15 18 10 2 - i - 46
Falun 15/10-15/4 14 20 7 2 - 2 i 46
Linköping 15/11-30/3 - 11 16 6 5 12 - 50
Växjö 15/11-30/3 - 13 17 9 8 14 - 61

Tabell 2. Genomsnittligt antal skördedagar på olika orter vid max 10 cm snödjup.

Ort
Skörde
period okt

Genomsnittlig antal
skördedagar
nov dec jan feb mars apr

Summa 
dagar för 
skörd

Haparanda 15/10-30/4 15 26 12 4 _ _ 4 61
Härnösand 15/10-15/4 15 27 22 8 3 2 2 79
Falun 15/10-15/4 15 29 22 11 5 11 11 104
Linköping 15/11-30/3 - 15 27 22 15 22 - 101
Växjö 15/11-30/3 - 15 28 22 19 24 108

Tabell 3. Genomsnittligt antal skördedagar på olika orter vid max 20 cm snödjup.

Ort
Skörde
period okt

Genomsnittlig antal
skördedagar
nov dec jan feb mars apr

Summa 
dagar för 
skörd

Haparanda 15/10-30/4 15 29 24 11 1 _ 9 89
Härnösand 15/10-15/4 15 29 24 14 7 7 5 101
Falun 15/10-15/4 15 29 28 17 10 17 14 130
Linköping 15/11-30/3 - 15 29 27 22 26 - 119
Växjö 15/11-30/3 - 15 30 28 24 26 - 123

Svårigheterna vid skörd under vintern kommer inte enbart att 
vara kopplade till snödjupet utan även till snötäckets densitet. 
Snöförhållandena i Sverige uppvisar mycket stora variationer från 
ett år till ett annat (Nord & Taesler, 1973). Densiteten varierar 
inom relativt sett mycket vida gränser (från ca 50 kg/m3 för ett 
nybildat snötäcke till 300-400 kg/m3 för gammal snö före vårsmält
ningen). Densiteten i ett snötäcke är i regel ej densamma genom 
hela massan utan ökar från ytan mot marken.



B:4 Snötäckets densitet under vintern ökar approximativt linjärt
med tiden (fig 1). I ett snötäcke som ligger kvar från slutet av 
oktober till början av maj undergår densiteten ungefär en för
dubbling.

» ■ Stationsmedelvärde
------- Riksmedelvärde
------- Områdesmedelvärde

Fig 1. Medelförloppet av snötäckets densitet vid vissa stationer vintrarna 
1909/10- 1917/18, område IV. Gåsbornshyttan (Nord & Taesler 1973).

4.7 Markberedning och grundgödsling

4.7.1 Jordbruksmark
På i bruk varande jordbruksmark krävs ingen speciell markbe

redning utöver den som förekommer vid vanlig jordbruksdrift. I 
regel torde inte heller någon speciell grundgödsling behövas. Den 
tekniska utrustning som behövs för markberedning och eventuell 
gödsling utgörs av de redskap och maskiner som används i vanlig 
jordbruksdrift.

4.7.2 Nedlagd jordbruksmark
Av allmän erfarenhet vet man att på nedlagd åkermark finns i 

regel buskar och träd och/eller en kraftig vegetation av olika örter. 
Anledningen till att jordbruksmarken tagits ur bruk kan vara dålig 
dränering, stark stenbundenhet, dålig arrondering, dåligt närings
tillstånd etc. För att kunna bedriva odling på sådana marker krävs



B:4 därför omfattande insatser av vegetationsröjning, stenröjning,
dränering och grundgödsling eventuellt även kalkning.

Mindre stenar kan samlas in och lastas med hjälp av redskap 
och maskiner som används i jordbruket. Under 1940-talet utveck
lades och utnyttjades flitigt tekniken att lyfta upp stora stenblock 
på en vagn så att de sedan kunde köras bort från åkern. Dagens 
teknik och utrustning medger rationell och effektiv hantering av 
både jordfasta och löst liggande stenar.

På blöta marker krävs dränering, både med hänsyn till markbe
redning och med hänsyn till energiskogens utveckling. Huvudav
loppen får ofta grävas med vanliga grävmaskiner, men de kan i 
vissa fall också köras upp med stora dikesplogar eller dikesfräsar 
(fig 2). På områden med tunt lager organogen jord ovanpå exem
pelvis lera eller sand kan det vara möjligt att använda vanliga 
täckdikningsmaskiner medan grävning i moränområden kräver så 
kallade traktorgrävare eller en större maskin med dikesskopa. 
Tillgänglig teknik och utrustning uppfyller de krav som ställs.

Fig 2. Dikesfräs, skruvfräs, dikesplog.



B:4 Även grundgödsling och kalkning torde i regel kunna ske på
dessa typer av mark med den maskin- och redskapsutrustning som 
är vanlig i jordbruket. Detsamma gäller ifråga om planering och 
ytavjämning som är viktiga för att skapa goda tillväxtmöjligheter 
och god framkomlighet.

4.7.3 Nyodling
En mycket stor del av den mark som anses vara möjlig för 

energiskogsodling utgörs av mossar. Det blir alltså här fråga om 
nyodling. I regel blir den första åtgärden även här röjning. Även i 
detta fall kan de ovan nämnda maskinerna användas för vegeta- 
tionsröjningen. Väl dränerad mark bör kunna röjas oberoende av 
årstid, medan blöta områden som det ofta kommer att gälla måste 
vegetationsröjas under vintertid då marken är frusen.

Man får räkna med att marker av den typ det här gäller är i 
behov av en omfattande dränering. Tillgänglig teknik och utrust
ning för dränering fyller de behov som föreligger. Liksom nämnts 
ovan kan huvudavloppen ofta grävas med vanliga grävmaskiner, 
men de kan i vissa fall också köras upp med stora dikesplogar eller 
dikesfräsar (fig 2). Grendiken för detaljawattning kan i torvmos
sar tas upp med en speciell typ av dikesfräs, skruvgrävare som ger 
35 cm breda och 100 cm djupa diken (fig 2). Även andra typer av 
dikesfräsar finns.

Nedläggning av rör i diken är kostsamt vilket medför att täck
dikning knappast kan bli aktuell. Kostnaderna för normal jord- 
bruksdikning (systemtäckdikning med platsrör) i Uppsala län där 
normalavståndet mellan dikena är 20 m uppgår till ca 6 000 kr/ha 
varav kostnaden för rör utgör 2 100 kr/ha.

Erfarenheter inom jordbruk och skogsbruk visar att dränering 
avsevärt kan öka markens bärighet och att man även på organo- 
gena jordar vissa tider kan köra med hjultraktorer som försetts 
med dubbelmontage.

Vid nyodling av organogena marker krävs vanligen en omfat
tande kalkning och grundlösning. Med hänsyn till växternas möj
ligheter att utveckla ett djupgående rotsystem för att säkerställa 
vattenförsörjningen kan det i många fall vara nödvändigt att 
blanda in kalken väl i markprofilen till ett djup på 40 à 50 cm. 
Hittills gjorda erfarenheter bland annat på Finnmossen tyder på 
att om detta inte sker växer energiskogen inte.

Det vanligaste sättet att sprida kalk och växtnäring är för närva
rande att använda en centrifugalspridare, monterad på ett fordon 
med god lastbärande förmåga och tillräcklig framkomlighet. 
Denna spridningsteknik kan ge stora ojämnheter i fördelning av 
gödsel och kalk, men den har betydande fördelar ifråga om kapa-



B:4 citet och den är relativt okänslig för ytojämnheter.
Spridning av kalk på ytan för senare nedplöjning eller nedfräs- 

ning har hittills i många fall gett ett otillfredsställande resultat när 
det gäller energiskogens tillväxt. En särskild maskin för jämn in
blandning av kalk och gödsel i markprofilen till ett djup av 40 - 50 
cm byggdes under vintern - våren 1983 (fig 3). Maskinen har en 
stor frästrumma som bearbetar marken ned till det avsedda djupet 
och fräser därvid även sönder stubbar som finns i mossmarkerna. 
På maskinen finns behållare och spridare för kalk och gödselme
del. Maskinen utför därför i en enda arbetsoperation jordbearbet
ning, kalkning och grundgödsling. Fräsen har fungerat mycket 
bra. Det har konstaterats att rotutvecklingen på sticklingar som 
satts efter fräsning och inblandning av kalk och gödselmedel ut
vecklats kraftigt även från nedre änden av sticklingen, något som 
inte tidigare skett (Norén Danfors & Stambeck, 1984.)

Fig 3. Den vid J TI år 1983 utvecklade och byggda maskinen för djup fräs
ning av torv med samtidig inblandning av kalk och växtnäring. Max- 
arbetsdjup 50 cm.

Hittills har jordbearbetningen vid nyodling på torvmossar i 
många fall utförts med en jordbruksfräs. Härvid har man prövat 
fräsorgan med L-formade blad som i mineraljord har en skärande 
verkan. I organogen jord med rötter och gräs får man inte denna 
effekt utan vegetationen lägger sig över rotorbladen. Framgångs
rika prov har utförts med raka pinnar som håller sig väl rena. En 
typ av skivfräs med ett nyutvecklat arbetsorgan har visat sig fun
gera väl (fig 4).



Fig 4. Fräsorgan med olika utformning. Skivfräs, L- formade blad, raka 
pinnar.

Som alternativ till att fräsa ytskiktet har man på vissa jordar 
plöjt med vanlig jordbruksplog eller en nyodlingsplog. Den van
liga jordbruksplogen är dock vid kraftig gräsvegetation ofta inte 
tillräckligt rymlig, vilket lätt medför att plogen blockeras av jord 
och gräs, vilket i sin tur försvårar eller omöjliggör plöjning. Större 
och rymligare är nyodlingsplogen som också är avsedd för djupare 
plöjning än en vanlig plog och därför är att föredra.

För att plogen skall fungera tillfredsställande fordras ett visst 
jordmotstånd. Av denna anledning är vissa organogena jordar 
svåra att plöja. Vidare kräver en plog till skillnad från en fräs stor 
dragkraft, vilket kan vara svårt att åstadkomma speciellt på dåligt 
dränerad mark.

För att förbättra framkomligheten på vissa jordar har man dis
kuterat att bearbeta endast vissa stråk där sticklingarna skall place
ras. Marken mellan raderna skulle vara obearbetad för att den 
gamla vegetationen, ofta gräs, skall bidra till att förstärka marky
tan. Bearbetning i stråk kan göras med jordfräs.

Trots att mycket av känd teknik kan utnyttjas i samband med 
jordbearbetning för energiskogsodling uppstår här nya situationer 
som innebär att nya metoder och ny teknik måste utvecklas.

4.7.4 Kostnad för markberedning
Kostnaden för markberedning kommer att variera inom myc

ket vida gränser. Gäller det i bruk varande jordbruksmark krävs 
som tidigare nämnts ingen speciell markberedning utöver den som 
skulle skett vid vår- eller höstsådd.

När det gäller nedlagd jordbruksmark och i ännu högre grad 
nyodling av mossmarker blir det däremot fråga om en lång rad 
arbetsoperationer. I framtiden kan man också tänka sig att jordbe
arbetning, kalkning och grundgödsling kan utföras i en arbetsope- 
ration med den tidigare omnämnda fräsen för djupmyllning av



Redskap, maskin

Inköpspris 
sept 1983
Kr

Enbart 
maskin 
(exkl traktor 
o.förare) 
Timkostnad 
Kr/tim

Av
verk
ning
ha/tim

Totalt inkl 
traktor, 
förare 
kr/ha

Röj motorsåg 3800 26
Kedjemotorsåg 3500 28
Grävmaskin (traktor-
gravare) 412000 182 10500»

Stensamlare (Keme-
lands) 49000 196 1,5 4952)
Stenvagnriva
(Kernelands) 4 m 37000 139 1,2 250
Dikesfräs 10003'

Täckdikningsmaskin _ _ _ 6000»
Lastbärande centrifu-
galspridare (12 m) 25500 94 3,1 83

Ytfräs 0,3 7505>
Pinnfräs (2 m) 20000 56 0,36 630

Jordbruksplog
5 km/h 4x14" 24500 65 0,44 550
5 km/h 6x14" 52900 140 0,56 680

Nyodlingsplog
4 km/h 1x18-20" 12000 35 0,13 1570
4 km/h 2x18-20" 18000 52 0,26 1100

Lastmaskin (4-hjuls-
driven) 325000 146 - 4500<» (stubbar)
Planersladd (5 m) 15800 37 1,8 300 (2 ggr/ha)
Harv 6,2 m 31000 68 3,0 80
Harv 9,8 m 46000 101 4,8 70

Spruta 6 m 32000 125 2,4 120
Radspruta 2 m 15000 58 0,5 450

» 10500 kr = inkl utkörning (70 m3 sk/ha) Finnmossen, 1300 kr tillägg för röjning av ev 
småträd (Edén).

2> 50 ton sten/ha, 2 transportförare med var sin traktor och vagn à 5 ton 
3< Finnmossen (Edén).
4) Inkl plaströr och sand. Dikesavstånd ca 20 m. Entreprenad Uppsala län.
5i Finnmossen (Edén).
6> Finnmossen 300 kr/m3 f inkl trp; 15 m3 f stubbar per ha trädbevuxen areal (Edén).



kalk och gödsel. Även markförhållandena och årsmånen kommer 
att starkt påverka avverkningen med de olika redskapen och ma
skinerna och därigenom kostnaden.

För att ge en antydan om vilka kostnader som de olika operatio
nerna kan kräva per hektar har en sammanställning gjorts (tab 4). 
Det måste starkt understrykas att angivna siffror kan vara behäf
tade med fel beroende på att dataunderlaget är begränsat. I tabel
len anges ungefärligt inköpspris för maskiner och redskap, unge
färlig avverkning i hektar per timme, ungefärlig kostnad i kronor 
per timme och den slutliga kostnaden i kronor per hektar. När det 
gäller inköpspriset anges gränser varvid det lägre avser en mindre 
maskin eller ett mindre redskap och det högre beloppet en större 
maskin eller ett större redskap.

4.8 Plantering
I jordbruket och trädgårdsnäringen förekommer många radod- 

lade grödor, till exempel potatis, sockerbetor, olika buskar och 
träd, köksväxter etc. Man har därför inom dessa näringsgrenar 
skaffat sig en mycket omfattande erfarenhet av vad som krävs i 
fråga om precision när det gäller rakhet och c/c-avstånd mellan 
raderna. Kravet på ett konstant avstånd mellan raderna är mycket 
högt för att man skall kunna utföra till exempel ogräsbekämpning 
efter planteringen utan att man helt förstör eller skadar grödan. 
Även när det gäller skörden är det viktigt att c/c- avståndet är 
konstant. Mellan olika kördrag kan man inte hålla samma preci
sion som man uppnår mellan raderna i såmaskin eller planterings- 
maskin. Det är då viktigt att man när det gäller efterföljande 
arbetsoperationer kör med maskiner eller redskap som antingen 
är lika breda som planteringsmaskinerna eller också tar ett halvt, 
ett tredjedels drag etc. När det gäller rakheten kan man tolerera 
böjar vars radie är stor medan böjar med liten radie kan förorsaka 
mycket stora problem.

Fig 5. Dubbelradssystem.



B:4 Plantering av sticklingar har i flertalet fall skett i dubbelrader
med 60-70 cm avstånd, även om enkelradsplanteringar också före
kommit. Mellan två intilliggande dubbelrader har avståndet varit 
120-140 cm och avståndet mellan sticklingarna i längsled 30-60 cm 
(fig 5). Det inbördes avståndet mellan dubbelradema bör kunna 
justeras inom vissa gränser liksom avståndet mellan dessa dubbel
rader om maskinen skall plantera två eller flera dubbelrader sam
tidigt. Precisionen i vertikalled måste också beaktas så att den övre 
änden av sticklingarna kommer på rätt nivå i förhållande till mark
ytan. Skälet till att man förordar dubbelradsystem är att det skall 
finnas plats för de breda däck eller band som maskiner och fordon 
måste vara utrustade med.

4.8.1 Plantering för hand
Plantering av sticklingar har hittills i stor utsträckning utförts för 

hand. För att underlätta arbetet har viss utrustning tagits fram där 
man kan använda foten att pressa ned sticklingen samtidigt som 
denna får styrning via ett rör. Plantering för hand ger låg kapacitet, 
men kan om den utförs på rätt sätt ge den precision ifråga om raka 
rader och konstant avstånd mellan raderna som fordras.

4.8.2 Maskinell plantering
Planteringsaggregaten för de olika raderna måste vara rörliga i 

förhållande till varandra i vertikalled, eftersom markytan sällan är 
helt plan. Planteringsmaskinen bör vara dragen eller buren av en 
traktor eller redskapsbärare av något slag. På ett sådant ekipage 
kan föraren ägna tid och uppmärksamhet åt att köra rakt vilket är 
viktigt. En traktor är också så riktningsstabil att den inte flyttas i 
sidled av ojämnheter i marken, stenar, jordkokor etc.

Fig 6. Manuell 6-radig planteringsmaskin.



B:4 Under våren-försommaren 1983 planterades ca 50 hektar ener
giskog och under våren 1984 ca 30 hektar storförsök Syd med en
6-radig planteringsmaskin avsedd för plantskolor, bild 6. Plante
ringen gick utomordentligt bra och fyller de krav på precision som 
inledningsvis angetts. Under gynnsamma förhållanden beräknas 
kapaciteten bli ca 2 hektar per 8-timmars arbetsdag. För detta 
behövs sex personer på planteringsmaskinen och en traktorförare.

Ergonomi Design Gruppen AB har byggt en experimentma
skin för plantering av en dubbelrad med sticklingar (fig 7). Stick
lingarna matas från magasinet in i en mekanism som med ett slag 
slår ner sticklingarna i marken. Kapaciteten var vid ett prov under 
hösten 1981 ca 60 sticklingar per minut vid oavbruten köming. 
Hittills har precisionen vad gäller konstant c/c-avstånd mellan dub- 
belradema varit otillfredsställande.

Fig 7. Halvautomatisk självdrivande 2-radig planteringsmaskin. (Expe
rimentmaskin efter EDG)

En annan experimentmaskin för plantering av sticklingar har 
tagits fram av Willy Hjelmar Plåtindustri (fig 8). Maskinen kopplas 
till en traktor. Sticklingarna stoppas i cylindrar som är upphängda 
på ett hjul. Då cylindrar går ner mot markytan pressas stickling
arna ner i jorden. Kapaciteten beräknas per 8-timmars arbetsdag 
bli ca 0.8 hektar. Maskinen är jämförelsevis enkel och anses därför 
bli så billig att den skulle kunna passa även mindre odlingar. Ma- 
chinova AB hade under år 1983 i uppdrag att utveckla en plante
ringsmaskin avsedd att köras av en traktor. Arbetet ledde fram till 
att en prototyp för utmatning av sticklingarna från ett magasin till 
sättningsorganet presenterades.



Fig 9. Halvautomatisk 2-radig planteringsmaskin (idéskiss)

Vid JTI har en idéskiss till en planteringsmaskin presenterats 
(fig 9). Maskinen skall monteras på en traktor. I sin mest avance
rade utformning sker planteringen helt automatiskt. I ett mindre 
automatiserat utförande kan en medhjälpare mata sticklingar i ett 
magasin som sedan i sin tur förser planteringsaggregatet med stick
lingar. En ytterligare förenkling kan ske om man har flera med
hjälpare som stoppar en stickling i taget direkt i ett planteringsagg- 
regat. Maskinen kan göras för flera dubbelrader och därmed få 
stor kapacitet.



B:4 4.8.3 Kostnad för plantering
Att använda maskiner som normalt också används för andra 

planteringsändamål i plantskolor eller dylikt torde vara en god 
lösning även om det krävs ett antal man för att betjäna dem.

Dataunderlaget för beräkning av kostnader för sättning är 
starkt begränsat. De säkraste uppgifterna föreligger vad gäller 
plantering för hand och plantering med 6-radig konventionell ma
skin. För experimentmaskinema är dataunderlaget mycket unge
färligt. En sammanställning av de uppgifter som för närvarande 
finns lämnas i tabell 5. Stora förändringar i kostnadsnivån kan 
komma att ske.

Tabell 5. Planteringskostnad.

Planterings-
metod

Inköpspris 
(sept 1983) 
kr

Antal 
sticklingar 
per ha

Kostnad
kr/tim

Avverk
ning
ha/tim

Kostnad
kr/ha

För hand — 30 000 75 0.01 7 500
- 25 000 75 0.012 6 200

Med 6-radig, 
konventionell 
planterings-

20 000 75 0.025 3 000

maskin 60 000 30 000 750 0.25 3 000
60 000 20 000 750 0.33 2 250

4.9 Skötsel

4.9.1 Ogräsbekämpning
Ogräset tar i en nyplanterad energiskogsodling lätt överhand 

om man inte bedriver en effektiv bekämpning. När det gäller ogräs 
och ogräsbekämpning kan man hämta erfarenhet från lantbruk 
och trädgårdsodling där man har en mycket omfattande etablerad 
kunskap i dessa frågor, baserad på omfattande forskning såväl i 
Sverige som utomlands.

Ogräsfloran varierar beroende på jordart, det vill säga om det 
är en mineraljord eller en organogen jord. Nedlagd jordbruks
mark innehåller en stor mängd vilande ogräsfrön som väntar på 
gynnsamma förhållanden för att börja växa. Dessa gynnsamma 
förhållanden skapas i samband med markberedning, jordbearbet
ning och gödsling. Plantering av energiskog måste därför föregås 
av en ytterst omsorgsfull ogräsbekämpning, både vad gäller ett
åriga och fleråriga ogräs. Denna ogräsbekämpning kan ske genom 
trädesbruk och mekanisk ogräsbekämpning. Den kan också utfö-
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bekämpning kommer emellertid i mänga fall en stor mängd gro- 
ningsdugliga ogräsfrön att finnas kvar i marken. Viktigt är att 
ogräsbekämpningen sätts in i ett tidigt stadium medan ogräsen är 
små och lättbekämpade. Ogräsbekämpningen kan utföras an
tingen med mekaniska hjälpmedel eller med kemiska preparat.

När det gäller mekanisk ogräsbekämpning förekommer dels 
redskap med fasta bearbetningsorgan, dels maskiner med drivna 
bearbetningsorgan. Fasta bearbetningsorgan i form av fjädrande 
S- pinnar och C-pinnar samt styva kultivatorpinnar, fungerar bäst 
på mineraljordar och är genom fjädring alternativt stenutlösning 
okänsliga för stenpåköming (fig 10). I lågförmultnade organogena 
jordar är ofta sammanhållningen i jorden alltför stor för att den 
tillräckligt lätt skall passera genom redskapen. I sådan jord funge
rar inte redskap med harvpinnar och liknande bearbetningsorgan. 
Vid högre förmultningsgrad når man successivt stadier där dessa 
olika redskap kan börja fungera. Mängden ogräs påverkar natur
ligtvis också funktionen mycket starkt. Om jordmotståndet är till-

Fig 10. Olika typer av bearbetningsorgan som används för ogräsbe
kämpning.

a. S-formad harv- 
pinne med smal spets, 
gåsfotskär och modi
fierat gåsfotskär.

b. C-formad harv- 
pinne med smal spets.

c. Bearbetningsorgan 
till styvpinnekultiva- 
tor med smal spets re
spektive gåsfotskär.



B:4 räckligt stort kan man med gåsfotskär skära av ogräsens rötter. Ju
större mängd ogräs desto större blir svårigheterna att få redskapen 
att fungera. Vid de försök som genomförts av JTI har vid många 
tillfällen ogräset varit så kraftigt utvecklat att de fasta bearbet- 
ningsorganen ej fungerat.

Användning av skålformade tallriksskär utan drivning har fun
gerat tillfredsställande på alla jordarter och de har inte hindrats av 
kraftigt ogräs (Noren, Danfors & Stambeck, 1983) (fig 11). De 
svagheter som noterats gäller överlappning i samband med loss- 
skärning av ogräsens rötter. Under 1983 har ett av JTI konstruerat 
tallriksberedskap använts med bra resultat (fig 12). Som framgår 
av figuren är redskapet delat det vill säga hälften av tallrikarna 
sitter framför traktorn och hälften bakom.

Fig 11. Tallriksskär med slät respektive tandad egg.

Fig 12. Tallriksredskap för ogräsbekämpning.



Fig. 13 Om man väntar alltför länge med ogräsbekämpningen kan 
föraren behöva en medhjälpare som går framför traktorn för att visa var 
energiskogsplantorna står.

Hittills vunna erfarenheter visar att ogräsbekämpning med en 
fras torde bli nödvändig i många fall. Den första maskinen med 
dnvna bearbetmngsorgan som utnyttjades för ogräsbekämpning 
var en radfras av märket Breviglieri (bild 13). Fräsen som sattes in 
tor ograsbekampmng i storförsöken på förslag av JTI har studerats 
dels av storförsöken, dels av JTI. Denna fräs är huvudsakligen 
avsedd att användas i trädgårdsodlingar och kan justeras till att 
passa olika radavstånd (fig 14). Som standard är fräsen utrustad 
med vinkelböjda knivar (a), vilka bultas fast på drivaxelns flänsar, 
□g. 14. En annan typ av skär, så kallad skivfräs (b) med vikta och 
slipade höm höll sig bättre fri från ogräsrester än vinkelskären.



a. L-formade skär 
som tillhör standard
utrustningen.

b. Skivfräs används 
som alternativ till 
standardskären.

Fig 15. Radfräs av JTI.s konstruktion för ogräsbekämpning i energi
skogsodlingar.



På lätta stenfria mineraljordar liksom på högförmultnade orga- 
nogena jordar fungerade radfräsen mycket bra om ogräset inte var 
alltför högvuxet. På organogena jordar med rester av stubbar och 
rötter inträffade avbrott på grund av att dessa fastnade i fräsen.

En fräs speciellt avsedd för arbete i energiskogsodlingar har 
konstruerats och byggts av JTI (fig 15). Bearbetningsorganen ut
görs av kättingar som är okänsliga för stenpåköming eller andra 
hinder. De erfarenheter som hittills kommit fram under använd
ning av fräsen är goda.

Beräknade kostnader för mekanisk ogräsbekämpning har sam
manställts i tabell 6.

Tabell 6. Kostnader för mekanisk ogräsbekämpning.

Redskap

Arbets-
bredd
m

Avverkning
ha/tim

Inköps
pris
kr

Kostnad
kr/ha

Konventionellt
tallriksredskap 2.7 1.0 30 000 220

Konventionellt
tallriksredskap 4.0 1.6 40 000 200

Styvpinnekultivator 2.0 0.6 12 000 350

Delat
tallriksredskap
(fig 12)

2.0 0.5-0.6 30 000 430

Fräs, Breviglieri 2.0 0.3 20 000 770

Användning av kemiska bekämpningsmedel i energiskogsod
lingar ställer speciella krav på val av appliceringsteknik, tidpunkt 
samt val av preparat. De flesta av de trädsorter som kan bli aktu
ella att använda för produktion av energiskog är nämligen mycket 
känsliga för de vanligaste ogräspreparaten. Detta gäller särskilt 
sedan de börjat utveckla blad.

I nyskördade Salix-odlingar kan man enligt uppgift från Hol
land tidigt på våren innan blad och skott börjat utvecklas, sprida 
granulerat ogräsmedel utan att skada energiskogen.

Under växtsäsongen 1983 studerade man i storförsök Syd effek
ten av olika kemiska ogräsmedel. En metod som visat sig vara 
effektiv har varit att strax efter planteringen bespruta hela fältet 
med en långtidsverkande jordherbicid. Det bredverkande prepa
ratet Gardoprim har använts i försöken.



B:4 För att motverka att sprutvätskan träffar energiskogsplantorna
har försök vid JTI gjorts att bygga in varje sprutmunstycke i en huv 
som ger effektiv tätning mot marken (fig 16).

Fig 16. Kemisk bekämpning av ogräs kommer att kräva speciella arran
gemang för att skydda de mycket känsliga energiskogsplantorna. Täta 
plåthuvar med inbyggda sprutmunstycken.

En inom jordbruket tämligen ny teknik för spridning av fly
tande ogräsmedel är bestrykning av ogräsen med hjälp av en spe
ciell utrustning (fig 17). Mängden ogräspreparat som går åt är 
betydligt mindre än vid vanlig besprutning.

Mindre försök i energiskogsbestånd har visat att påstrykning av 
ogräsmedlet Round-up gav god effekt. För att belysa de kostnader 
som kemisk ogräsbekämpning medför har några exempel valts och 
sammanställts i tabell 7.

Fig 17. Olika ramper för bestrykning med flytande ogräsmedel, idéskiss.



Bandsprutning Bredsprutning

Arbetsbredd, m 2
Tankstorlek, 1 600
Liter/m arbetsbredd 300
Anskaffningspris, kr 15000
Timkostnad (enbart 

spruta)
50 tim/år, kr 60

Avverkning vid 5 km/h, 
ha/h 0,5

Avverkning 8 km/h, ha/h 0.8 
Arbets- och maski nkostn.

kr/ha 450
Total kostnad kr/ha för 

sprutning, arbets-, 
maskin- och preparat
kostnad"
3 l/ha, kr 660
8 l/ha, kr 1010

4 6 12 16
600 900 1200 1600
150 150 100 100
18000 22000 27000 32000

70 85 105 125

0.8 1.2 2.0 2.4
1.3 1.9 3.1 3.6

295 210 130 120

500 420 340 330
800 770 690 680

1 > preparatpris 70 kr/l

4.9.2 Nedskärning
Under det första året växer det inte ut mer än två-tre skott från 

varje stickling. För att få fler skott kan man den följande vintern 
skära ned förstaårsskotten. Hittills har man för detta arbete använt 
bland annat röjmotorsågar. I större odlingar blir detta alltför ar- 
betskrävande, varför någon form av hjälpmedel behöver utveck
las. Orienterande prov har visat att slåtteraggregat med knivbalk 
lätt kan ge stora skador på stubbarna. Det är dock möjligt att man 
kan förbättra denna metod eftersom man använder den vid stick- 
lingsskörd i Kanada och för skörd av ettåriga skott i Holland (Upp
gifter erhållna vid JTI:s studieresor).

Av hittills använda motoriserade hjälpmedel har cirkelsåg visat 
sig ge ett tillräckligt bra snitt. Möjligt är att bygga enkla riggar i 
vilka röjmotorsågar kan monteras.

4.9.3 Gödsling
Sedan produktionen kommit igång krävs tillskott av i första 

hand växtnäring men även kalk. Enklast är naturligtvis att tillföra 
växtnäring på våren eller försommaren direkt efter skörden innan 
grödan hunnit växa sig hög igen. Gödslingen kan då utföras med 
centrifugalspridare, monterade på ett fordon med god lastbärande



B:4 förmåga och tillräcklig framkomlighet.
Tillförsel av växtnäring i ett högvuxet bestånd ställer speciella 

krav på den utrustning man använder. En centrifugalspridare 
måste sitta så högt uppe att gödselkomen i sin kastbana inte hind
ras av grenar eller blad.

Nedan visas en möjlig utvecklingsväg, där spridningsaggregatet 
lyfts upp över beståndet så att den maximala kastvidden kan ut
nyttjas (fig 18). En relativt enkel förändring av befintliga spridare 
med högt placerad spridarutrustning torde enligt JTI:s bedömning 
vara vad som behövs. Troligen bör man i energiskogsplanteringar 
lägga körstråk mitt på tegen för att man inte skall riskera att köra 
igen eller köra fast i tegdikena.

Fig 18. Speciella körstråk på mitten av tegen kan komma till användning 
vid spridning av konstgödsel och skörd (idéskiss).

4.9.4 Bevattning
Ett sätt att öka vattentillgången för energiskogen är på vissa 

marker att dämma vattenutloppen så att man får grundvattenytan 
på lämplig nivå (Edén, 1981). Om marken lutar kan en annan 
möjlighet vara att med hjälp av små kanaler låta vattnet sila över 
ytan och infiltrera. Vattnet kan då behöva pumpas upp till övre 
delen av fältet.

Om de ovan nämnda möjligheterna inte står till buds kan man 
utnyttja bevattningsutrustning som används inom lantbruket och 
anpassa den till de förhållanden som råder. Enklast förefaller då 
vara att använda den typ av bevattningsmaskiner som under se
nare år fått stor användning i jordbruket (fig 19). Spridarmunstyc- 
ket måste lyftas upp över energiskogen så att vattenspridningen 
inte störs. För att kunna dra fram spridaren behöver man de öppna 
stråk som tidigare beskrivits ovan, när det gäller gödsling.
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Fig 19. Bevattningsmaskin med extra hög vattenspridare (idéskiss).

Tillförseln av vatten och växtnäring kan också ske genom 
droppbevattning. Sådana försök har genomförts i storförsöket 
Domän på Finnmossen (Edén, 1981). Vid ett sådant förfarande 
krävs att slangar läggs ut längs varje rad eller dubbelrad och att 
droppmunstycken på slangen placeras i anslutning till varje planta. 
Detta blir en kostsam anläggning som anses kräva en fördubbling 
av skörden för att vara lönsam. Överhuvudtaget behövs en bety
dande ökning av skörden för att betala kostnaderna för bevattning 
om denna inte kan ske på det enkla sätt som beskrivits först i detta 
avsnitt, nämligen genom dämning.
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Eftersom energiskogsodling i den form och på det sätt som man 

tänkt sig i Sverige är något helt nytt, finns ingen färdigutvecklad 
teknik för skörd. Ett omfattande utrednings- och förprojekterings
arbete angående skördeteknik har därför utförts. Dessa arbeten 
har inletts med att olika lösningar till skördare och hela skörde- och 
hanteringssystem diskuteras. I systemstudier har förutsättningar 
och krav kartlagts och i försök har kritiska tekniska problem be
lysts. Till sin ledning har man bl a haft en holländsk maskin, som 
beskrivs nedan. Förutom i Sverige pågår maskinutvecklingspro
jekt i Kanada, Irland, USA och Storbritannien.

Förutsättningarna för skörd av energiskog är olika beroende på 
om det är stora sammanhängande arealer som skall skördas eller 
om det gäller mindre, kanske oregelbundna, svårtillgängliga om
råden. En fråga som också måste tillmätas mycket stor betydelse 
är om maskinerna enbart skall kunna köras på barmark eller om 
de skall kunna köras även på snötäckt mark och i så fall vilket 
snödjup maskinen skall klara. I detta sammanhang bör man också 
uppmärksamma att snö vid många tillfällen kommer att finnas på 
grödan, det vill säga vara fastfrusen på stammarna och grenarna. 
En annan faktor som man måste ta hänsyn till är att marken vissa 
år inte är tjälad eller dåligt tjälad innan den blir snötäckt.

Odling av energiskog i liten skala förefaller inte kunna bära 
kostnaden för någon stor och dyr skördemaskin. Större odlingar 
anses däremot bilda underlag för större självdrivande skördema
skiner.

Den avverkade energiskogen kan hanteras i olika form be
roende på vilken metod man bestämmer sig för i den fortsatta 
hanteringen och lagringen. Materialet kan hanteras löst, balat eller 
buntat, eller slutligen sönderdelat till flis eller grövre fraktioner 
(småved). Vilken bearbetning eller hantering av materialet som 
bör göras i olika led i kedjan från skörd till förbrukare beror av 
yttre och lokala förutsättningar. Slutsatser som dragits i de system
studier som genomförts är att:

• Mycket talar för att slutprodukten till förbrukare bör vara flis, 
eftersom förbränningsutrustning och transportteknik för ett så
dant bränsle redan finns.

• Materialet bör mellanlagras vid fält i hel form eller sönderdelat 
till en så grov fraktion att mögelproblem undviks och så att 
möjligheter till naturlig torkning tillvaratas. •

• Sönderdelning i samband med skörd på fältet leder gärna till 
större och tyngre maskiner än hantering av hela skott eller 
buntar av skott.



Holland
I Holland förekommer sedan länge odling av Salix enligt den 

energiskogsmodell som utvecklas för svenska förhållanden. Mate
rialet från de holländska odlingarna används för damm och kanal
byggen. Under de senaste 10-15 åren har man försökt att mekani
sera skörden i och med att man anlagt nya odlingar. Holländarna 
har utvecklat en skördemaskin som bogseras efter en jordbruks- 
traktor. Bogseringen sker med en hastighet av ca 4 km per timme 
(fig 20). Med radavståndet 0.7 meter blir den teoretiska avverk
ningen 0.28 hektar per timme. Den verkliga avverkningen blir 
emellertid enligt uppgift endast cirka hälften så stor - 1 hektar per 
8 timmar (Uppgifter insamlade vid JTI:s studieresa).

' / ✓ u
(HÜJr—t ^4/d XU/ su.C®)

Fig 20. Den holländska skördaren drivs med en vanlig jordbrukstraktor. 
Buntningen är ej mekaniserad utan sköts manuellt av tre personer.
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det vara av värde att söka tillämpa den holländska tekniken, även 
om den i sitt nuvarande utförande är arbetskrävande. Avskär
ningen sker med högvarviga cirkelsågklingor. Materialet förs mel
lan remmar i stående ställning till en uppsamlingsplats där en per
son samlar materialet och därefter lägger det i några klykor där det 
binds av två personer. Med relativt enkla medel torde man kunna 
mekanisera bindningen av buntarna även om en helt mekaniserad 
hantering inte utvecklas i ett första steg.

De svenska företag som arbetar med prototyputvecklingen (se 
nedan) har också på plats studerat den holländska skördemaski
nen.

Irland
I anslutning till IEA-samarbetet inom energiskogsområdet har 

två skördeutrustningar utecklats i Irland, den ena för sticklings- 
skörd och den andra för slutskörd av bränsleråvara. Den senare är 
byggd för skörd på odlingar på utbrutna torvmossar och för sön- 
derdelning av materialet. Ett sådant system passar de lokala förut
sättningarna med en uppbyggd organisation för hantering och 
transport av torv från mossen till värmeverk. Maskinen är hittills 
endast framtagen i en första prototyp.

USA
I EISA gjordes en del tidiga studier kring energiskogsodling. 

Den skördeteknik som då föreslogs liknade jordbrukets, med 
skördare som liknade förstorade majs- eller sockerrörsskördare. 
Skörden sönderdelades direkt på fältet till flis eller liknande och 
hanterades vidare med gängse teknik för flis. Systemen var tänkta 
att vara mycket storskaliga med direkt anknytning till förbrukare, 
varför lagringsproblemen för rå flis ej bedömdes besvärliga. Dessa 
studier slutfördes aldrig till praktiska prov, men maskiner liknande 
de föreslagna finns i prototyper för röjning och rensning av hyggen 
från buskar etc.

I den fortsatta forskningsverksamheten i USA har arbetet inrik
tats mot längre omloppstider, 6-10 år. Med glesa förband fås då 
träd, ej skott, och skördetekniken blir givetvis en annan. En proto
typ för sådan skörd har ut vecklats av US Forest Service.

4.10.2. Tidiga svenska systemstudier
En tidig systemstudie av tekniken för skörd och hantering av 

energiskog gjordes av SIKOB på uppdrag från NE. Där gjordes en 
genomgång av krav och förutsättningar, samt skisserades möjliga 
system främst vid en storskalig odling av energiskog. En slutsats i
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att kostnaderna för skörd och hantering med en utvecklad teknik 
torde bli låga i förhållande till övriga kostnader. Nyckelfrågor 
bedömdes då vara avskilj ningstekniken och hanteringstekniken.

Avskilj ningstekniken är viktig då stora krav ställs på en fin 
snittyta av odlingstekniska skäl. För att undersöka avskilj ning och 
hantering av skotten byggdes även en provrigg för prov av avverk
ning med cirkelsågar. Enligt uppgift visade proven att en avverk
ning med hög körhastighet och med en fin snittyta gick att åstad
komma. Momentet att fånga in och transportera materialet i trans
portband fungerade också som förväntat.

Slutsatserna i bland annat studiet av hantering och lagring av 
materialet var att det i det storskaliga systemet skulle erbjuda stora 
fördelar med en teknik där materialet formades till en kontinuerlig 
cylindrisk bunt som kapades till en lämplig längd. Gängse lastbilar 
och kranar, liksom flishuggar skulle då kunna användas i den 
vidare hanteringen, och materialet skulle bli lagringsbeständigt
(fig 21).

Fig21. Skörd av energiskog i stor skala. (Ideskiss efter SIKOB.)

Den centrala delen i denna teknik är buntningen. Tekniken 
provades och demonstrerades i en provrigg. Proven ansågs styrka 
att tekniken torde vara möjlig. Försöken fullföljdes aldrig till fält
mässiga prov. Den vidare utvecklingen av skördetekniken fort
satte i prototypupphandlingen enligt nedan.

Parallellt med detta arbete genomförde Ergonomi Design 
Gruppen AB en studie kring maskintekniken vid småskalig odling 
och då med speciell inriktning mot tekniken för skörd. Man skisse
rade en skördeteknik med buntning av skörden. De grundläg
gande idéerna från detta arbete ligger bakom den prototyp som nu 
utvecklas av ett särskilt bildat företag, Energiskogsmaskiner AB 
(ESM).



För att i anslutning till de pågående storförsöken kunna demon
strera tekniken för skörd upphandlade NE under 1982 två prototy
per för skörd av energiskog, ett aggregat för skörd i småskalig 
odling och en skördare för storskalig skörd.

4.10.3.1 Småskaligt skördeaggregat
ESM fick i denna upphandling uppdrag att utveckla, tillverka 

och testa ett skördeaggregat för energiskog (fig 21). I förutsätt
ningarna finns bland annat att aggregatet skall kunna monteras till 
en standard jordbrukstraktor. Skördekapaciteten skall vara minst 
4500 ton råvikt/säsong. Aggregatet skall vara anpassat för parrads- 
system med 50-75 cm radavstånd och med 120-150 cm mellan 
parradema. Maskinen är avsedd för skörd av Salix, med en höjd 
av 3-6 m och en diameter av 1-6 cm.

Fig 22. ESM energiskogsskördare för enkelrader. Illustration ESM.



Som basmaskin har valts en traditionell jordbrukstraktor med 
50 kW motoreffekt. Traktorn förses med krypväxellåda och ”bak
vända halvband” av mockasintyp med bredd 400 mm och framhjul 
diameter 1 000 x 400 mm. Ytterbredden på banden blir 2 600 
mm.

Aggregatet skär via två sidomonterade sågklingor av skogen i 
en enkelrad. Klingoma sitter i en arm som kan svänga ut i sidled så 
att traktorn kan gå i det breda hjulspårsutrymmet och i tur och 
ordning skörda första respektive andra raden i bredvidliggande 
parrad.

De avsågade stammarna transporteras mellan två motliggande 
bandtransportörer till ett mellanlager. Från mellanlagret packas 
stammarna in på en plattform med räcken, som finns bakom trak
torn mellan de bakvända halvbanden. De inpackade stammarna 
bildar en stor kärve på max 27 ton. En kärve bildas efter cirka 300 
m skördesträcka i välväxt treårigt bestånd.

Föraren binder ihop storkärven med två rep med hjälp av en 
spänningsanordning. Den färdiga kärven stjälps av genom att 
plattformen tippas bakåt. Skörden kan med fördel läggas på vänd
tegen eller i dike vid vändtegen.

Aggregatet beräknas få en kapacitet av 1 200 m skörd i enkel
rad/timme. Vid en avkastning av 90 t/ha och en parrad/2 m bredd 
ger detta 10.8 ton/timme. På ett 8-timmarsskift avverkas 0.5-1 
hektar.

Skördekostnaden framräknad för ett serietillverkat skördeagg- 
regat som utnyttjas optimalt (2 skift i 120 dagar) understiger 20 kr/t 
råvikt.

4.10.3.1 Skördemaskin för stor skaliga odlingar
Den energiskogsskördare som utvecklas av AIB/Bruun är av

sedd att kunna användas för skörd av storskaliga odlingar på mos
sar och liknande mark (fig 22). Till skördaren har man som basma
skin en skötare, typ Mini-Bruunett, på vilken ett skördeaggregat 
är monterat. Detta aggregat kan monteras bort under den tid som 
det inte skall användas för skörd. Maskinen kan då användas för 
andra arbeten. Skördaren är utrustad med extra breda band för 
lågt marktryck.

Energiskogen skärs av med två cirkelsågar (två för varje rad). 
Materialet förs bakåt i maskinen av två par skruvtransportörer. 
Det transporteras upprättstående på ett transportband till bakre 
änden av det främre fordonet. I detta läge fälls materialet horison
tellt och pressas ner i en transporthållare på den bakre fordonsen- 
heten.

Avlastning sker med hjälp av en kran som är monterad på det 
främre fordonet. Hastigheten på transportbåndet och skruvarna



Fig 23. AIBIBruun energiskogsskördare för dubbelrader. Illustration 
Al B! Bruun.

som flyttar det skördade materialet bakåt på maskinen är synkro
niserad med framkömingshastigheten.

Då maskinen körs på väg kan skördeutrustningen vikas ner till 
ett i det närmaste horisontellt läge för att man ska reducera den 
totala höjden.

Tekniska data 
Skördekapacitet 
Maxhastighet vid skörd 
Maxhastighet på väg 
Lastkapacitet 
Total längd 
Total bredd
Total höjd (nedfälld skördare) 
Vikt (utan last)

600 hektar per år
7 km per timme 
30 km per timme 
4,5 ton
10,9 meter
2.8 meter
3.9 meter
8 ton



Framgivningssystem 
Effekt på kraftuttaget 
Lastkranens kapacitet

hydrostatiskt
75 kW 
4,5 ton

4.10.3.3 Utvärdering och prov av prototyperna
Prototyperna skall efter leverans som planerats till slutet av 

1985, provas och utvärderas i anslutning till de pågående storförsö
ken. Prov kommer att göras under två skördesäsonger så att skör- 
deteknik och kostnader blir belysta under representativa förhål
landen.

4.10.4 Kostnader
I samband med att IUC (Industriellt UtvecklingsCentrum) vå

ren 1983 medverkade vid utvärderingen av de offerter på skörde
maskinprototyper som NE beställt av ett antal företag, gjordes 
beräkningar över avverkning och skördekostnader. En samman
ställning av dessa beräkningar redovisas i tabell 8. Skördekostna- 
den skulle som synes komma att ligga mellan cirka 2 000 och cirka 
5 000 kr/ha.



Tabell 8. Beräknad avverkning och skördekostnad för offererade skördema
skiner vid avkastningen 90 ton rävikt/ha och 1982 års prisnivå.

Skördemaskin, beteckning i IUC-rapporten

Avverk
ning
ha/tim

Total
skörde
kostnad
kr/ha

EDG KT 12 Enradig skördemaskin på 
lantbrukstraktor, manuell 
bindning av bunt

0.06 2 800

Teknik
gruppen

Tvåradig skördemaskin på 
lantbrukstraktor, dragen 
vagn, utan buntning

0.11 2 100

Teknik
gruppen

Tvåradig skördemaskin på 
lantbrukstraktor. dragen 
vagn, med buntning

0.09 2 700

EDG KT 18 Tvåradig skördemaskin på 
lantbrukstraktor med 
buntning, driven vagn

0.09 2 600

EDG KT 48 Tvåradig skördemaskin på 
modifierad hjulburen last
maskin, med buntning, 
driven vagn

0.16 2 100

AlB/Bruun Tvåradig skördemaskin på 
modifierad skötare, kapar 
i kubbar som samlas i ficka

0.18 2 100

Hydrovåg Tvåradig skördemaskin 
av skotaretyp

0.13 3 100

SIKOB Tvåradig skördemaskin på 
bandgående specialchassi, 
med buntning, driven vagn

0.18 4 800

4.10.5 Lagring, torkning och vidarehantering
Den vidare hanteringen av det skördade materialet kan ske på 

olika sätt och beror starkt av lokala förutsättningar. För den nor
mala användningen som bränsle gäller att det idag byggs upp ett 
nät av flisproducenter och förbränningsanläggningar, det vill säga 
en marknad håller på att etableras. I ett inledande skede är det 
därför naturligt att förutsätta att skörden i form av flis ska ingå i ett 
större flöde av fasta bränslen till befintliga pannor, eller till termi
naler för förädling av bränslet.



B:4 Frågor kring system för vidarehantering diskuterades i de offer
ter till skördarprototyper som lämnades till NE. En översikt över 
dessa frågor har sedan gjorts av Industriellt UtvecklingsCentrum 
(IUC 1982).

De hanteringssystem som enligt IUC kan vara tänkbara för 
skördad energiskog visas nedan (fig 24). (Wiksten, Karlsson & 
Sehlstedt, 1983).

Separat Bilkranlastare

Med kran

Transport 
till flisning

Transport 
till flisningStack

Flisning

Transport 
till flisning

Lagring
Torkning

Stack

Transport

Uppläggning
välta Lagring

Skotning 
uppl. välta

Lagring
Torkning

Lastning
bil

Lastning

Lagring
Torkning

Lagring fält

Transport 
till tegkant

Flisning

Skotning 
uppl. välta

Direkt på 
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Transport 
+ lossning
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Uppläggning
välta

Tippning fält

Förbrukning

Lastning
bil

Transport 
till väg

Transport 
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Transport 
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Förbrukning

Skörd

Fig 24.



Den utrastning för sönderdelning av skogsråvaror till flis som 
finns tillgänglig har visat sig fungera otillfredsställande för energi
skog. Inom detta område krävs därför ett fortsatt utvecklingsar
bete.

Bränslet är skrymmande oavsett form, och det naturliga är att 
mellanlager och utrymme hos förbrukare är begränsat. Sönderdel
ning och även buffertlagring görs därför sannolikt på annan plats, 
vid fält eller vid terminal/förädlingsstation, beroende på lokala 
betingelser.

4.10.5.1 Lagring
Oberoende av hur materialet används kommer det att bli nöd

vändigt att mellanlagra skörden direkt vid fältet. Detta förutsätts 
också ske i de skördesystem som prototyptillverkama föreslagit. 
Denna lagring görs med fördel med ej sönderdelat material eller i 
en grov fraktion, småved, för att hålla substansförlusterna nere 
och för att undvika mögelproblem. Lagring under den varma års
tiden i denna form ger dock även nackdelar med viss risk för att 
materialet gror fast i underlaget.

Eftersom den hela skörden är skrymmande kan det vara fördel
aktigt att materialet lagras komprimerat i form av buntar eller 
balar. Detta ger även fördelar vid fortsatt hantering och eventuell 
transport i hel form.

4.10.5.2 Torkning
Energiskog håller vid tiden för skörd en vattenhalt om kring 50 

procent. Med hänsyn till energiutbytet vid för bränning, lagrings- 
förluster och hygienisk kvalitet är det lämpligt att materialet tor
kas. Enklast och billigast är att låta materialet lufttorka utomhus. 
Lagring under tak eller presenning kan antas förkorta torkningsti- 
den.

Vältlagring under sex månader gav i ett försök en sänkning av 
vattenhalten från 47 procent till 18 procent. (Strindberg & Thöm- 
qvist, 1984.) Under lagringen minskade TS-mängden med 6,5 pro
cent.

Torkning, särskilt av småved gynnas om man ordnar möjlighet 
till självventilation eller genom att blåsa in luften underifrån. Detta 
kräver emellertid speciella arrangemang för att styra luften så att 
den inte läcker ut på sidorna. Mögelbildning måste undvikas med 
hänsyn till hygieniska krav i samband med den senare hante
ringen. Inom jordbruket finns ifråga om torkning av spannmål och 
hö omfattande erfarenheter och grundläggande kunskaper som 
kan utnyttjas när det gäller att utveckla torkningsmetoder.



B:4 4.10.5.3 Kostnader
Kostnaderna för vidarehantering ligger främst i sönderdelning 

och transport, och eventuellt i en torkning, men normala fallet kan 
förutses vara att enbart naturlig torkning under mellanlagring är 
aktuell.

Sönderdelningskostnadema kan exemplifieras med flisnings- 
kostnader i dagens flishuggar. Kostnaden för flisning kan vid de 
fördelaktiga betingelser som här råder sättas till 10-20 kr/m3s, det 
vill säga cirka 2-3 kr/ton TS.

Transportkostnaden beror av avståndet till förbrukare.
I nedanstående diagram åskådliggörs kostnadsbedömningar för 

flis- och helskottstransport (fig 25).

kr/ton TS
i i Ej sönderdelat

90 80 70 60 50 40 30 20; 10 0 10 20, 30 40 50 60 70 80 90 Km

Fig 25. Jämförelse mellan beräknade transportkostander i krlton TS för 
ej sönderdelat material och flis med olika torrsubstanshalt (Th). Obser
veras bör att någon direkt hänsyn ej tagits till att lastningstiden blir längre 
vid högre torrhalt.



4.11. Förbränning
Försök med förbränning av energiskogsflis har utförts i ÅF- 

Energikonsults regi (Strindberg, & Thömqvist, 1984).
Försöken utfördes med 2- och 3-åriga Salixskott. Dessa hade 

skördats i april månad 1983 och därefter lagrats i en välta till 
oktober 1983 då flisning och förbränning ägde rum. Vattenhalten 
var vid skörden cirka 47 procent och sjönk sedan under lagringen 
till cirka 18 procent.

Flisningen utfördes med en flishugg med beteckningen KMW 
Erjo 45 HVD 554 som var traktordriven. Kapaciteten blev 6 
m3s/h. Denna siffra är dock inte representativ för maskinen efter
som hanteringen av energiskogsskotten och matningen inte funge
rade särskilt bra. Fraktionsanalys av proverna visade att cirka 90 
procent av flisen föll inom 6-25 mm. Finfraktionen utgjorde
0.7-1.7 procent och fraktionen > 25 mm uppgick till cirka 5 pro
cent. I denna fraktion förekom en stor del stickor med längden 
100-300 mm. Dessa stickor förorsakade flera stopp i inmatnings- 
utrustningen till pannorna vilket ej kan tolereras i praktisk drift.

Erfarenheterna tyder på att det är viktigt att energiskogsskotten 
är väl buntade och parallella vid matningen i huggen. Av allt att 
döma erfordras också en viss anpassning av flishuggarna för att de 
inte skall lämna några stickor.

Det kalorimetriska värmevärdet var efter lagringen 19.67 
MJ/kg TS och det effektiva värme värdet 17.90 MJ/kg TS.

Proveldningar utfördes i tre pannanläggningar med nyttoeffek
terna 0.02, 1.2 och 1.8 MW. Den förstnämnda pannan var en 
villapanna med stokerugn. den andra pannan hade fast underma- 
tad rost och den tredje fast snedrost.

Förbränningen som totalt omfattade cirka 25 m3s gick bra sedan 
materialet väl kommit in i pannan. Rökgasvärdena för energis
kogsflis var något lägre än för råsågspån medan de var något högre 
än för färsk bokflis. Stoftmängden var lägre vid eldning med ener
giskogsflis än med jämförelsebränslena. Askhalten i de nyskör- 
dade salixskotten låg i medeltal på 1.63 procent. Vid proveldning
arna uppmättes askhaltema till i ett fall 1.7 procent och i ett annat 
1.0 procent.

Sammanfattningsvis kan konstateras att eldningsförsöken varit 
positiva och de ger inte anledning till farhågor för framtiden. Vad 
som kräver utvecklingsarbete är främst sönderdelningstekniken.



4.12 Kemisk sammansättning
Den kemiska sammansättningen i ett prov på Salix-stamdel 

med bark, odlad vid Borgeby i Skåne har analyserats. (Theander, 
1984). Resultatet av analysen har sammanställts i följande tabell 
(tab 9).

Tab 9. Kemisk karaktärisering av Salix-prov (stamdel med bark, 1.2 cm dia
meter)

% av TS
Extraktivämnen 32.5

Därav: sukros 1.4
glukos 0.3
fruktos 0.4

Stärkelse 1.0

Cellulosa (inkl. en 
mindre del hemi-
cellulosaglukaner 33.7

Hemicellulosa 24.3

Relativ sammansättning av dess bygg
stenar med undantag för glukos: 

mannos 7
galaktos 4
ramnos 2
xylos 56

C5-socker arabinos 4
uronsyror 27

Råprotein 4.9

Aska 3.6

Ett genomsnittsprov från det material som proveldats inom 
NE-projektet 2760 771 (Stridsberg & Thömqvist, 1984) analysera
des med avseende på tungmetaller. Resultatet av denna analys 
framgår nedan (tab 10). Halterna av krom och nickel är något 
högre än i SNV PM 1708 angivna värden för ”vanlig ved” och 
Salix-ved. Stora variationer föreligger dock beroende på växtplats 
och typ av träddelar. Vidare har markens odlingshistoria stort 
inflytande på mängden tungmetaller. Olika kloner upptar olika 
mängder tungmetaller under samma förhållanden.
Tab 10. Analys av tungmetaller i energiskogsflis

Ämne
Hg Cd Pb Cr Ni Cu Zn As

mg/kg TS 0,10 1,0 3,8 4,3 3,8 4,4 87 >0,01



Sticklingsmaterialet kan hämtas direkt ur en energiskogsodling, 
men vid specialiserad sticklingsodling finns det anledning att söka 
optimala plantavstånd och radavstånd just för denna produktion.

I Kanada (Indian Head Nursery) odlas plantmaterial till stick
lingar i enkelrader med relativt stort radavstånd. (Uppgifter in
samlade vid JTI-studieresa.) Härigenom kan man köra med trak
tor mellan raderna för att hålla efter ogräset. Skörd av Salix stick- 
lingsråvara görs med ett kraftigt slåtteraggregat, monterat på en 
traktor. Före skörden binds alla skotten från en stol samman till en 
knippa. Efter körningen med slåtteraggregat lastas knipporna på 
en vagn för vidaretransport. Sticklingarna kapas sedan i de längder 
man önskar. Vid kapningen faller sticklingarna direkt ner i en 
låda, konserveras med en fungicid, stoppas i en plastsäck och 
transporteras till ett lagerhus. Produktionen av sticklingar är här 
inte särskilt omfattande och därför har man inte någon anledning 
att ytterligare rationalisera skörd och hantering.

En mer omfattande produktion av sticklingar kräver en ratio
nellare hantering. I första hand är det skörden på fältet som är 
aktuell för mekanisering. Nära till hands ligger möjligheten att 
utnyttja samma eller liknande teknik som vid skörd av energisko
gen. Samma typ av skärhuvud bör kunna utnyttjas. Buntningen 
bör ske i kärvar som inte blir större än att de med lätthet kan 
hanteras för hand. Att kapa, sortera och förpacka sticklingarna i 
lådor på ett rationellt sätt medför inga svårigheter.

Lagring av sticklingar ska ske efter vissa mycket bestämda reg
ler vad gäller bland annat lagringstemperatur. För detta krävs att 
man använder kylrum så att det blir möjligt att hålla rätt tempera
tur. En omfattande sticklingsproduktion i landet kommer att 
kräva utbyggnader av lagringsutrymmen genom nybyggnad eller 
anpassning av äldre byggnader av olika slag.

Vid stora leveranser av sticklingar till en plantering krävs att 
materialet skyddas mot uttorkning samt lagras kallt så att stickling
arna inte börjar växa innan man hunnit plantera dem.

Plantskolesystem för snabbförökning av odlingsmaterial för ener
giskogsodling

NE-projekt 1960031 (Torstensson, 1984) har haft målsätt
ningen att tekniskt-ekonomiskt utreda, prova och redovisa ett sy
stem för snabb förökning av odlingsmaterial inklusive sticklings- 
framställning för energiskogsändamål.

Projektets första etapp gällde att studera och redovisa kostna
der och erfarenheter i samband med produktion av täckrotsplan- 
tor för energiskogsändamål, alltifrån tillverkning av ministick-



B:4 lingar till dess plantan är klar för leverans. Totalt tillverkades
750000 ministicklingar och av dessa användes omkring 600000 för 
plantframställning. Med tillägg för administration, vinst och risk 
beräknas plantpriset bli omkring 53 öre/st (1982).

I etapp 2 användes 100 000 plantor från etapp 1 för att anlägga 
en cirka 2 ha stor sticklingsplantage. Jordbearbetning, plantering 
och skötsel under den första vegetationsperioden gick helt enligt 
planerna, men tillväxten var mycket svag. Försöket var helt till
fredsställande när det gällde att skaffa erfarenheter och kostnads
uppgifter rörande själva anläggningsfasen. Tillväxten blev emel
lertid alltför låg och antalet kloner var alltför begränsat för att man 
skulle kunna dra säkra slutsatser om orsaker och samband mellan 
mark, växtmaterial, näringsstatus etc.

År 1983 beslöt förvaltningen att för egna medel göra om etapp 
2 på bättre mark och med fler kloner för att om möjligt skaffa fram 
bättre underlag för täckrotsplantomas tillväxt. Resultaten från 
detta senare försök blev avsevärt mycket bättre, men när det gäller 
täckrotsplantomas tillväxt i förhållande till direktplanterade mini
sticklingar var tendenserna desamma som året innan.

Slutresultaten visar entydigt på att täckrotsplantoma har stora 
etableringssvårigheter när de planteras ut under tillväxtfas. Mot
svarande sticklingar som planterats direkt i marken på sticklings- 
plantagen utan föregående ”plantskolestart” har redan under den 
första vegetationsperioden producerat skott som viktmässigt är 10 
gånger större än täckrotsplantomas. Resultaten stämmer väl över
ens med motsvarande på andra håll, till exempel projekt storför
sök Domän. Täckrotsplantan är inte en framkomlig väg när det 
gäller att snabbproducera Salix-plantor. Däremot fungerar meto
den utmärkt om plantorna tillåts avmogna och invintra före ut- 
plantering i fält. Då skulle emellertid utrymmeskravet i växthus 
och kostnaden för plantframställningen snabbt stiga i höjden och 
göra metoden mindre intressant i jämförelse med andra. Men det 
finns andra vägar att gå och avslutningsvis föreslår vi därför att 
man bör undersöka möjligheterna att så ut Salix-knoppar direkt på 
marken eller i odlingslådor i växthus och sedan sköta sticklings- 
plantagen som en växthusgröda under den första vegetationspe
rioden.



1. Ett fortsatt utvecklingsarbete krävs på den tekniska sidan för 
att ta fram lämpliga fordon, redskap och maskiner samt effek
tiva rutiner för anläggning och skötsel av energiskog. Ingenting 
har framkommit som tyder på att det finns olösliga problem när 
det gäller den tekniska utrustningen för energiskogsodling.

2. Kunskaperna om skördeteknik är ytterst begränsade varför 
fortsatt utveckling kommer att krävas.

3. All utrustning måste förses med efter förhållandena lämplig 
däck- eller bandutrustning eftersom framkomlighetsproblemen 
i många situationer kan vara mycket svåra. Vid utveckling av 
teknik för skörd, transport etc måste hänsyn tas till att maski
nerna och fordonen ska klara att arbeta även när marken är 
snötäckt.

4. En av de viktigaste skötselåtgärdema före och efter nyplante
ring av energiskog är ogräsbekämpning. Den måste ske mål
medvetet och med effektiva medel, annars tar ogräset lätt över
hand.

5. Vid plantering är kravet på ett konstant avstånd mellan raderna 
mycket högt för att skötsel och skörd ska kunna ske på ett 
sådant sätt att inga skador uppstår.

6. Vilken teknisk utrustning som bör väljas i energiskogsodling 
blir i stor utsträckning beroende av jordarten, fältstorleken och 
fältformen.

7. Kostnaderna för energiskogsanläggning påverkas i hög grad av 
den odlingsmark man väljer. I bruk varande jordbruksmark 
ger låg anläggningskostnad medan nyodling av marker som 
kräver omfattande dikning, röjning, väganläggning etc ger 
höga anläggningskostnader.



Bredverkande preparat Ogräsmedel som stoppar (herbicider)
tillväxten av flera olika typer av ogräs.

Fungicid

Humus

Jordherbicider

Mineraljordar

Medel som motverkar tillväxt av mögel
svampar och liknande.

Organiskt material i jord som nedbrutits 
så långt att det förlorat sin ursprungliga 
struktur.

Ogräsmedel som sprids på markytan el
ler i matjorden och som sedan hindrar 
utveckling av groende ogräsfrön. Har 
ibland lång verkningstid.

Jordar med innehåll av huvudsakligen 
sand, mo, mjäla och lera.
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5 STORFÖRSÖK 
DOMÄN
av Per Edén, Domänverket

5.1 Sammanfattning
Domänverket genomför ett storförsök med energiskogsodling 

på torvmark på den 85 ha stora Finnmossen i Västmanland. Torv- 
mark utgör den största markpotentialen för eso i Sverige. I försö
ket som planerats pågå mellan 1979 och 1987 testas hela kedjan 
från markval och anläggning till skörd och slutförbrukning.

Några säkrare slutsatser kan idag enbart dras utifrån erfarenhe
terna från anläggningsfasen. Skötsel- och skördefasen befinner sig 
ännu i ett alltför tidigt skede för att kunna utgöra grund för en 
säker ekonomisk kalkyl.

De resultat som hittills framkommit i projektet kan sammanfat
tas i följande punkter:

• Anläggningsfasen har i storförsöket visat att det går att finna 
biologiskt och tekniskt fungerande metoder för anläggning av 
energiskog på torvmark inom det aktuella klimatområdet.

• Anläggningskostnaderna varierar starkt beroende på aktuella 
beräkningsförutsättningar men kan sägas i stort falla inom ra
men för projekterade kostnader. Ekonomiska analyser pekar 
dock på att avgörande för energiskogens totalekonomi är den 
praktiska produktionsnivå som varaktigt kan nås. Idag finns inte 
tillräckligt underlag för att uttala sig om vilken denna nivå är.

• Kunskaper om produktionsfaktorernas egenskaper och bety
delse på mineraljordar går inte alltid att överföra till torvmarks- 
förhållanden. Ytterligare forsknings- och utvecklingsinsatser 
behöver sättas in för att grundligt belysa produktionsfaktorer på 
torvmarker (tex växtval, vattenfaktom, gödsling, ogräs). •

• Med tanke på att myrmarkerna utgör den största markpotentia
len för eso och att de sinsemellan har skilda biologiska, tekniska 
och ekonomiska förutsättningar är det otillräckligt med bara ett 
storförsök för myrmark. Ett vidgat praktiskt försöksprogram är 
nödvändigt för att säkrare kunna bedöma esos möjligheter på
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ten av markinventeringsprojektet för att nå bästa representati
vitet och generaliserbarhet. Försök på exploaterade torvmarker 
bör startas snarast.

• Trots många svårigheter av både biologiskt och teknisk natur 
finns ännu inget som tyder på att tanken på energiskogsodling 
på torvmarker bör förkastas. Tvärtom visar erfarenheterna att 
uppkomna problem kan lösas på konstruktiva vägar. I projektet 
har, ofta i samarbete med andra energiskogsprojekt, flera lyc
kade utvecklingsinsatser genomförts.

Följande diagram visar prisnivåer samt kostadsfördelning för 
olika beräkningsaltemativ. Som en kommentar kan nämnas att 
Domänverket använder 4% realräntekrav samt att priserna för 
alternativen olja är 200-290 kr/MWh, för kol 85-95 kr/MWh, för 
torv ca 100 kr/MWh och för skogsbränsleflis 85-120 kr/MWh.

Pris
Kr/MWh Finnmossen idag

160 -

140 -

120 -

100 -

8 %
Räntek rav 

""-O 4 % 
'"'-4 2 %

tTS/ha, år

Pris, fritt förbränningsanläggning, i kr/MWh (0.2 tTS ger 1 MWh) som 
erfordras för ”break-even” vid olika produktionsnivåer och realränte
krav. Den streckade linjen motsvarar dagens cirkapris för skogsbränsle
flis och bränsletorv.
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Kostnadernas fördelning vid eso på torvmark enligt ”Finnmossen idag” 
vid 12 tTS/ha och år, 3-årig omloppstid, 22 års omdrev och 4% realrän- 
tekrav. Nederst en uppdelning av anläggningskostnaderna vilka uppgår 
till totalt 20400 kr!ha.
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På uppdrag av statens energiverk genomför Domänverket pro

jekt 116132 Storförsök Domän, i dagligt tal benämnt PRESO 
(Praktisk EnergiSkogsOdling). Försöket genomförs pä den 85 
hektar stora Finnmossen i Surahammars kommun i Västmanland.

5.2.1 Bakgrund och mål

Energiskogsodling pä torvmark har ett särskilt intresse genom 
att torvmarker enligt genomförda markinventeringar utgör den 
största markpotentialen som utan större risk för motstående in
tressen skulle kunna utnyttjas för framtida energiskogsodlingar. 
Odling av energiskog på torvmark innebär dock många svårighe
ter i form av bl a vattenreglering, näringsstatus och bärighetspro- 
blem. Det är därför nödvändigt att i stor skala undersöka olika 
odlingstekniska system för att klarlägga de ekonomiska möjlighe
terna för energiskogsodling på denna marktyp.

Projektets mål är att i tillräckligt stor skala genomföra ett försök 
med praktisk energiskogsodling på torvmark, där hela kedjan från 
markval och anläggning till skörd och slutförbrukning ingår.

Den 85 ha stora Finnmossen i Växtmanland representerar det markslag 
som har den största areella potentialen för energiskogsodling i Sverige. 
Foto: Fl ans Karlström.
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Den 85 ha stora Finnmossen är en typisk högmosse uppbyggd 

av huvudsakligen låghumifierade, vattendränkta vitmossor. Torv- 
djupet är i centrum 6 m och pH-värdet så lågt som 3,8. Marken 
utgör sålunda en näst intill steril miljö utan naturligt förutsätt
ningar för hög växtproduktion.

Att Finnmossen trots dessa magra förutsättningar ändå valts för 
storförsöket motiveras av att just denna marktyp är den vanligaste 
av torvmarkema. Samtidigt är den också den mest tillgängliga med 
hänsyn till intressen från natur- och miljövård, skogs- och jord
bruk.

Om energiskogsodling lyckas på denna marktyp som utgör den 
största areella potentialen kan det komma att få en betydelse för 
svensk energiförsörjning, ekonomi och sysselsättning.

5.2.2 Organisation
Inom projektet arbetar tre personer på hel- eller deltid, pro

jektledaren Per Edén, assistenten Jörgen Göransson samt plats
chefen på Finnmossen, Hans Karlström. För att underlätta redo
visningen och uppföljningen utgör projektet en egen budgetenhet 
som administrativt lyder under Domänverkets Faluregion.

Till PRESO finns knutet en rådgivande intern styrgrupp med 
regionchefen Göran Johansson som ordförande. Övriga ledamö
ter är ekonomichef Sigvard Berg, energikoordinator C H Dickens, 
konsulten Gösta Lundqvist och skogsvårdschef L-O- Österström.

De flesta anläggningsarbeten samt viss detalj projektering har 
genomförts på konsult- eller entreprenörsbasis.

5.2.3 Informationsverksamhet
Genom att PRESO även utgör ett demonstrationsprojekt har 

informationsverksamheten varit betydande. Varje år besöker 
100-tals personer Finnmossen för studiebesök. Dessutom har ett 
flertal föreläsningar, utställningar etc genomförts i anslutning till 
projektet.

För att möta detta informationsbehov arbetar PRESO med att 
producera och ajourhålla olika typer av informationsmaterial, så
som bildband, film, broschyrer, utställningar, pressreleaser etc.
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Den här teckningen är ett exempel på informationsmaterial som används 
i projektet. Teckning: Magnus Gerne.

5.3 Genomförande och resultat
Av största intresse för bedömning av energiskogsodlingens eko

nomi är de kostnader man kan förvänta sig i ett kommersiellt 
skede. Med utgångspunkt från erfarenheter av både lyckade och 
misslyckade försök i projektets anläggnings- och driftskede har vi 
för varje åtgärd gjort en beskrivning och kostnadsuppskattning av 
den metod som bedöms som lämpligast.

Med termen ”kommersiell kostnad” som används i den föl
jande beskrivningen avses de kostnader som vi utifrån projektets 
erfarenheter bedömer som relevanta vid en snar introduktion av 
eso. Bedömningarna bygger på idag tillämpbar teknik och gäller 
under de antaganden som anges för varje kostnadspost.

Kostnadsbedömningama grundar sig på ett fullt utbyggt system 
av energiskogsodlingar omfattande ca 300 ha i ett produktionsom
råde, vilket motsvarar ett råvaruunderlag tillräckligt stort för att 
försörja en 5 MW förbränningsanläggning.

Alla kostnader är justerade med konsumentprisindex för att 
gälla slutet av 1984.
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Här har en av de fyra 
blindgångarna lokali
serats av minröj- 
ningspatrullen.
Foto: Per Edén.

5.3.1 Minröjning
Projektet inleddes med att vi ”gick på en riktig mina”! Bak

grunden är följande : På grund av misstanke om blindgångare efter 
flygvapnets övningsbombningar under 2: a världskriget genomför
des på Finnmossen minröjning. Arbetet organiserades och bekos
tades av Milo Ö. Inte bara en, utan fyra skarpa granater hittades 
och sprängdes på platsen.

Slutsats: Före dikning och uppodling av torvmarker bör kontakt 
tas med militärmyndigheter för eventuell minröjning.

5.3.2 Avverkning och stubbrytning
För rationell drift av eso på torvmark måste marken befrias från 

befintliga träd och stubbar. Det sker genom avverkning med mo
derna skogsbruksmetoder, t ex träddelsmetod, där även energisor
timentet tas till vara. Stubbarna bryts med grävmaskin utrustad 
med särskilt aggregat, t ex Pallari.

Slutsats: Avverkning och upptagning av stubbar bör ske före dik
ning vid tid då marken är tjälad och snödjupet inte för stort. 
Uttransport måste ske med maskin som har mycket lågt marktryck 
för att undvika dyra fastkömingar. Separat röjning av klena träd 
och stubbar är alltför dyrt. Dessa kan istället avlägsnas i samband 
med den efterföljande markprofileringen.
Kommersiell kostnad
Avverkning och röjning ................................................................... 118 kr/ha
Stubbupptagning (inkl trsp) .............................................................. 707 kr/ha

Summa 825 kr/ha



B:5 Kostnaderna är beräknade med följande förutsättningar :
Cirka 20% av den totala odlingsytan täcks med avsalubar skog 

med ett förråd av ca 70 m3sk/ha (60 m3f/ha). Kostnad för avverk
ning och utkörning 206 kr/m3f (12360 kr/ha) vid användning av 
träddelssystem. Intäkter från virkesförsäljing 200 kr/m3f (12000 
kr/ha).

Cirka 20% av den totala odlingsytan fordrar uppbrytning av 
stubbar grövre än 12 cm i skäret. Cirka 15 m3f stubbar per trädbe- 
vuxen hektar tas tillvara. Kostnad för brytning och utkörning 353 
kr/m3f, vilket utslaget på odlad areal ger 1060 kr/ha. Intäkter från 
försäljning 118 kr/m3f ger 353 kr/ha.

5.3.3 Dränering
Det överskottsvatten som finns på torvmossor utgör både ett 

biologiskt och tekniskt hinder för energiskogsodling. För att reg
lera grundvattenytan till lämplig nivå genomförs dräningsarbeten. 
Dessa består i att 1 m djupa tegdiken fräses upp med 20 m avstånd. 
Utloppsdiken tas upp med en grävmaskin.

Slutsats: Dränering med den beskrivna metoden ger redan inom 
en säsong tillräcklig vattenreglering för att tillfredsställa både bio
logiska och tekniska krav. Ytterligare dikningsarbeten utöver viss 
dikesrensning har visat sig onödiga.

Nivåreglering med vinkelrör fungerar bra men är troligen ej

Tegdikning på tjälad 
mark med en smal 
dikesfräs.
Foto: Hans Karlström.
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rötter kan då gå djupare för sin vattenförsörjning.

Kommersiell kostnad
Utloppsdiken ........................................................................... 235-1178 kr/ha
Tegdiken .................................................................................. 1178 kr/ha

Summa 1413-2356 kr/ha

Kostnaden för utloppsdiken är grundad på ett behov av 50-100 
m utloppsdiken för att awattna varje hektar. Aktuella offerter 
visar att kostnaden varierar mellan 4.70 och 11.80 kr per meter 
dike. Kostnaden inkluderar stakningsarbetet.

Tegdikeskostnaden har beräknats utifrån nyttjande av torvbas- 
maskin med sk Kopofräs. På marknaden finns även andra dikes- 
fräsaggregat som kan användas. Ett avstånd på 20 m mellan di
kena ger 500 m per hektar. Kostnaden per meter är beräknad till 
2,35 kr inklusive stakning.

5.3.4 Vägbyggnation

Kostnader för vägbyggnation i anslutning till en energiskogsod
ling är i första hand beroende av i vilken utsträckning befintligt 
vägsystem kan utnyttjas. Även val av vägstandard liksom energi
skogens produktionsvolym har betydelse. Ju högre produktion, 
desto kortare terrängtransport. Per löpmeter väg kan kostnaden 
beräknas till ca 60-120 kr inklusive trummor och överfarter. Utsla
get per hektar blir kostnaden mellan 600 kr och 4800 om vi antar 
att det behövs mellan 10 och 40 m bilväg per odlad hektar. I de 
flesta fall är den lägre standarden fullt tillräcklig.

En modell av "PRESO CITY’’, serviceanläggningen på Finnmossen. 
Vill Du ringa hit får Du svar av platschefen Hans Karlström tel 
0220-32045.
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Vägbyggnation, 120 kr/m 
Vägbyggnation kr/m ...

1200-4800 kr/ha 
600-2400 kr/ha

5.3.5 Serviceanläggning
För effektiv drift av ett produktionsområde omfattande 300 ha 

energiskogar erfordras en serviceanläggning med fältkontor, per
sonalbodar och maskinservice. En sådan anläggning kan byggas 
upp för ca 350000 kr, inklusive el och vatten, vilket utslaget per 
hektar ger 1167 kr.

Kommersiell kostnad
Serviceanläggning........................................................................... 1167 kr/ha

5.3.6 Ytjämning

Med en bred skruv utjämnas och profileras odlingsytan. 
Foto: Per Edén

Den 20 m breda odlingstegen mellan dikena måste jämnas till 
för att underlätta efterföljande skötsel och skördearbeten. Vid 
ytutjämning sker samtidigt också en profiliering, sk bombering, av 
odlingstegen med två procents lutning från mitten ut mot dikena. 
Syftet med detta är dels att nederbördsöverskott skall rinna av, 
dels att få en anpassning av odlingsytan till den konvexa grundvat
tenyta som uppstår mellan dikena. Oberoende av var plantan sätts 
på odlingstegen får den således samma avstånd till grundvattnet.

Ytutjämningen sker med en torvbasmaskin utrustad med en 
speciell skruv, frontmonterad eller släpande. Vid skruvningen föl
jer även de sedan tidigare kvarlämnade mindre träden och stub
barna med för att vid senare fräsning sönderdelas i marken.
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Ytutjämning............... 1005 kr/ha

Kostnaden baseras på en torvbasmaskin som med förare kostar 
295 kr/tim. Timkostnaden för skruvaggregatet är 40 kr. Med en 
tidsåtgång på 3 timmar per hektar ger det totalkostnaden 1005 
kr/ha.

5.3.7 pH-reglering
Vitmosse torv har normalt ett mycket lågt pH, på Finnmossen 

3.8. För att de för eso aktuella Salixartema (korgviden, vattenpilar 
mfl) skall nå en god produktion förutsätts ett pH av minst 5.5. För 
att nå detta pH-värde i en 20 cm djup rotzon erfordras för Finn- 
mossetorven 5 ton kalciumoxid per ha, vilket erhålls vid spridning 
av 12 ton/ha av silikatvaran K-kalk, eller 10 ton kalkstensmjöl per 
hektar.

Kalken är i marken relativt orörlig och måste därför fräsas ned 
för att komma rötterna tillgodo. Forskarerfarenheter pekade dock 
på att markens kapillärkrafter bryts vid fräsning. För att inte även
tyra växternas vattenförsörjning valde vi att fräsa till 20 cm djup i 
kombination med 30 cm långa sticklingar vilka då med sin nedersta 
del gick ner i den obrutna kapillära torven. Sticklingens basala 
rötter ansågs på detta sätt kunna trygga växtens vattenbehov me
dan de ytligare rötterna skulle svara för näringsförsörjningen.

En viktig erfarenhet från storförsöket är dock att denna teori 
inte håller vid så låga pH-värden som 3.8. Rötterna under det 
frästa skiktet växer överhuvud taget inte ut. Sticklingens basala del 
dör och växterna lider brist på vatten. Detta är naturligtvis speciellt 
kännbart under torrperioder, vilket var fallet på Finnmossen åren 
-82 och -83.

För att råda bot på detta problem har JTI (Jordbrukstekniska 
Institutet) utvecklat ett speciellt djupfräsningsaggregat som i plan- 
teringsradema kan fräsa ner kalk och även gödsel till 50 cm djup. 
För att förbättra markens kapillära krafter är aggregatet också 
utrustad med en vältanordning som komprimerar den frästa tor
ven.

Slutsats: Vid torvmarker med så låga pH-värden att vattenförsör- 
jande rötter inte kan växa ut erfordras djupmyllning av kalk i 
planteringsradema. Förmodligen erfordras dessutom en bred- 
kalkning i torvens översta 20 cm för att möjliggöra en effektiv 
näringsupptagning från den löpande gödslingen som sker enbart i 
ytskiktet.
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Kalkstensmjöl, 10 ton inkl spridning ............................................ 2073 kr/ha
Ytfräsningtill20cm ....................................................................... 488 kr/ha

Summa 2561 kr/ha

I storförsöket har både kalkstensmjöl och K-kalk testats utan 
att några biologiska skillnader hittills har kunnat konstateras. Ef
tersom kalkstensaltemativet är ca 10% billigare har vi för den 
kommersiella kalkylen valt detta alternativ.

Kalken sprids på tjälad mark för djupfräsningen med ett eki
page bestående av en torvbasmaskin med en Bredalskärra utrus
tad med dubbelmonterade hjul. Timkostnaden för hela ekipaget 
är 349 kr och prestationen är beräknad på 4 ton/tim.

Ytfräsning sker efter djupfräsning på tinad mark med en bred 
pinnfräs monterad i trepunktslyften på en torvbasmaskin. Tim
kostnad för basmaskin med förare är 295 kr och för fräsen 30 kr, 
vilket ger en total timkostnad på 325 kr. Med en prestation på 1.5 
tim/ha erhålls 488 kr/ha.

Med detta djupfräsningsaggregat (prototyp) fräses kalk och grundgödsel 
till 50 cm djup i odlingsraderna.
Foto: Hans Karlström

Kommersiell kostnad för djupkalkning
7,5 ton kalkstensmjöl/ha .................................................... 900 kr/ha
225 kg NPK 11-5-18 mikro.................................................. 540 kr/ha
Djupfräsning 50 cm ........................................................... 1778-3555 kr/ha

Summa djupkalkning 3218-4995 kr/ha

Mängden kalkstensmjöl är beräknad för att ge en pH-höjning 
till minst 5.5 i hela den djupfrästa zonen. Priset fritt odlingen är för 
kalkstensmjöl 120 kr/ton.
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av gödselmedlet NPK 11-5-18 mikro. Djupfräsning sker i ett en 
meter brett band i de dubbla planteringsradema. Avståndet mel
lan dubbelradema är en meter och därför motsvarar den angivna 
mängden en hektargiva på 450 kg NPK (50 kg N per hektar) vid 
normal bredspridning.

Kostnaden för djupfräsningen är beräknad på den prototyp 
från JTI som använts. Presentationen är mycket låg, 600-700 
m/tim. Inkluderat lastning och service är tidsåtgången 9 timmar 
per hektar. Timkostnaden är 395, fördelat på 295 kr för torvbas- 
maskin inklusive förare och 100 kr för djupfräsningsaggregatet. 
Med användande av bl a en annan trumma bedöms prestationen 
kunna minst fördubblas och därmed kostnaden halveras.

5.3.8 Plantering

Sticklingarna läggs i blöt före plantering.
Foto: Per Edén

De växter som i första hand används i storförsöket är olika 
kloner av släktet Salix (korgviden, vattenpilar mfl. Plantering sker 
med sticklingar av ca 30 cm längd. Sticklingarna planteras i ett 
dubbelradssystem för att möjliggöra grensling med maskiner vid 
skötsel och skörd. På en hektar sätts ca 20000-25000 sticklingar. 
När odlingen etablerat sig och nått en acceptabel produktionsnivå 
beräknas skörd ske med 2-3 års mellanrum. Nya skott skjuter upp 
direkt från stubbarna, vilka beräknas kunna utnyttjas ca 20-30 år 
innan nyplantering blir nödvändig.

Planteringen har i projektet huvudsakligen skett manuellt, men 
flera tester med olika plan teringsmaskiner har även genomförts. I
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nella planteringen.

Kommersiell kostnad
Sticklingar, 30 cm (60-70 öre/m) ........................................ 3600-4200 kr/ha
Maskinell plantering........................................................... 2000 kr/ha

Summa 5600-6200 kr/ha

Redan idag kan sticklingsodlare vid stora beställningar produ
cera sticklingar för under 70 öre per meter, dvs 21 öre för en 30 cm 
stickling. Flera beräkningar har visat att vid introduktion av eso i 
större skala kan mer rationella metoder utvecklas för sticklings- 
plantagema så att kostnaden kan sänkas till 60 öre/m, dvs 18 öre 
för en 30 cm-stickling. I alla siffror är transportkostnaderna inräk
nade.

Försöken med planteringsmaskiner i storförsöket pekade på att 
man med relativt enkla modifieringar av befintliga planteringsma- 
skiner väsentligt skulle kunna förbättra prestationen jämfört med 
manuell plantering. Senare försök i Finland och i Storförsök Syd 
har också bekräftat att den maskinella planteringskostnaden kan 
beräknas till ca 10 öre per stickling.

Flera beräkningar och försök med maskinell plantering av sticklingar 
visar en kostnad av 10 öreIstickling. Här ses ett finskt planteringsaggre- 
gat.
Foto: Per Edén

Vid manuell plantering blir kostnaden 16 öre per stickling eller 
3200 kr/ha, baserat på en prestation av 3000 sticklingar per dag 
och 20000 sticklingar per ha.
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ner på att vissa kloner med en omloppstid på 3 år skulle lämpa sig 
bäst att planteras i 20000 sticklingar per ha. Det är detta alternativ 
som vi räknat med i kalkylen. Om man istället väljer 25000 stick
lingar blir vid maskinell plantering den totala kostnaden inklusive 
sticklingar 6500-7250 kr istället för 5600-6200 kr/ha. Ett alterna
tiv med 25000 sticklingar per ha kan bli aktuellt t ex med en hög- 
producerande klon vars tillväxtcykel optimeras redan vid två års 
omloppstid.

Kostnaden skulle kunna reduceras ytterligare om kortare stick
lingar utnyttjades. För jordbruksmark hävdas att 20 cm sticklingar 
är tillräckligt. Våra erfarenheter från torvmarksodling pekar dock 
på klart bättre resultat av 30 cm sticklingar.

5.3.9. Gödsling
Salixarter har den fina egenskapen att oftast ge en mycket god 

respons på tillförda näringsämnen. I torvmarker är det alltid stort 
underskott på fosfor (P) och kalium (K). Kväve (N) finns det gott 
om men det är normalt så hårt bundet i torven att det inte är 
tillgängligt för växterna. Därför får energiskogens nästan hela nä
ringsbehov tillföras via gödsling. Torven fungerar i första hand som 
odlingssubstrat.

På lite sikt kan dock en ansenlig mängd av torvens egna kväve
innehåll bli växttillgängligt tack vare markförbättrande åtgärder 
såsom dräning, fräsning, kalkning etc. Även övriga näringsämnen 
kommer att ingå i ett naturligt kretslopp tack vare att energisko
gens näringsrika löv fälls till marken varje år. På lite sikt kan man 
således förmodligen räkna med att kunna minska tillförseln av 
gödselmedel.

Under energiskogens etableringsskede måste dock växternas 
hela näringsbehov tillföras. Efter försöken på Finnmossen och 
kontakter med andra eso-projekt kan följande gödslingsprogram 
tills vidare rekommenderas:

• Före plantering ges i planteringsraden en grundgiva med 225 kg 
NPK 11-5-18 mikro i samband med djupkalkning enligt tidigare 
beskrivning. •

• Under juli månad efter planeringen tillförs kvävegödselmedlet 
kalksalpeter som även har en positiv effekt på pH-värdet. 
Mängden kopplas till energiskogens aktuella produktion. En 
trolig nivå kan vara ca 420/ha vilket ger ett kvävetillskott på 65 
kg eftersom kvävehalten är 15,5%. Spridningen sker med ett 
radgödslingsaggregat (ett modifierat Tive Jet 1000) för att bl a 
undvika onödig gödsling av ogräs mellan planteringsradema.
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tre gånger per säsong. Första givan utgörs av 350 kg NPK 
11-5-18 mikro. Spridningen sker på våren. Andra givan på 150 
kg av samma gödselmedel sker under juni/juli och tredje givan 
sker i form av 420 kg kalksalpeter i månadsskiftet juli/augusti. 
De totalt tillförda näringsmängderna under året blir då per 
hektar 120 kg kväve, 25 kg fosfor, 90 kg kalium samt mikro
näringsämnen.

• Då odlingen efter etableringsperioden nått full produktion har 
förmodligen även den naturliga cirkulationen av näringsämnen 
nått sådan nivå att de tillförda mängderna kan minskas samti
digt som sammansättningen förmodligen bör ändras. Svaren på 
dessa frågor får ges av det fortsatta forsknings- och utvecklings
arbetet.

Kommersiell kostnad (gödsel + spridning)
350 kg NPK 11-5-18 (840 + 125 kr) ................................................. 965 kr/ha
150 kg NPK 11-5-18 (360 + 100 kr) . ,............................................. 460 kr/ha
420 kg kalksalpeter (420 + 150 kr) ................................................. 570 kr/ha

Summa för ett år 1995 kr/ha

Med ett modifierat Tive-aggregat genomförs gödsling enbart i odlingsra- 
derna. Därigenom minskas risken för ogräsuppslag mellan raderna un
der den viktiga etableringsperioden.
Foto: Fl ans Karlström

Om man slår samman NPK-gödslingen till ett spridningstillfälle 
minskas totalkostnaden med ca 100 kr/ha. •

• Priset för NPK 11-5-18 mikro är 2.40 kr/kg och för kalksalpeter 
1 kr/kg. Spridningen beräknas det första året ske med Tiveis 10
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maskin. Prestationen är drygt två hektar per timme och kostna
den 320 kr/tim.
Då odlingen blivit så hög att det inte längre går att radgödsla 

kan spridningen istället ske med en torvbasmaskin utrustad med 
ett Moteska-aggregat som från ett högt rör blåser ut gödselmedlen 
i ett 20 m brett bälte. Kostnaden per hektar är densamma som vid 
radgödslingen.

Även rent biologiskt är det en fördel att vid drygt en meters 
höjd på odlingen växla från radgödsling till bredgödsling. Energi
skogen har vid den tidpunkten passerat risken för ogräskonkurrens 
och det bör vara produktionsbefrämjande att medelst bredgöds
ling stimulera en bredare rotutveckling.

5.3.10 Näringsbevattning

I ett särskilt försök genomförs på Finnmossen näringsbevattning via 
droppslangar i odlingsraderna.
Foto: Per Edén

Som ett särexperiment genomförs på en begränsad yta av Finn
mossen näringsbevattning för att kunna genomföra jämförelser 
med spridning av fasta gödselmedel.

Gödsling i ett system med vattenburen näring möjliggör teore
tiskt en i det närmaste exakt anpassning till växternas möjliga 
näringsupptagning, samtidigt som även vattentillgången kan regle
ras efter växternas behov. Riskerna för utlakningen blir vid detta 
system liten. Det näringsbevattningssystem som används på Finn
mossen är Agro-Drips droppbevattningssystem. Vatten tas från en 
närbelägen sjö och blandas med gödsel i en doseringsstation var-



B:5 ifrån näringsbevattningen styrs med hjälp av en mikrodator.
Droppslangen är utlagd i de planterade dubbelradema. 

Droppslangar med 66 respektive 33 cm avstånd mellan droppstäl
lena jämförs i försöket.

Resultat: Hittills visar försöken att anläggningen motsvarat förvän- 
tingama när det gäller automatik och driftsäkerhet. Däremot har 
inte spridningen av vatten och näring i torven varit så effektiv som 
väntat. Spridningen i sidled är ytterst begränsad vilket medför att 
sticklingar som står långt ifrån droppställena inte erhåller tillräck
lig näringsbevattning. Därvidlag har 33 cm-altemativet visat klart 
bäst resultat.

En total utvärdering av näringsbevattningsaltemativet kan ske 
tidigast om ett par år.

5.3.11 Ogräsbekämpning
Finnmossen var från början fri från ogräs. I takt med markför

bättrande åtgärder som dränering, kalkning och gödsling, kom 
även objudna växter i form av främst fröogräsen Epilobium (mjölk
ört och dunört) samt Senecio vulgare (kortört). Ogräsen konkur
rerar starkt om både ljus, vatten och näring.

Den viktigaste åtgärden för att hindra besvär av ogräs är att 
snabbt åstadkomma ett livskraftigt bestånd av energiskog som kan 
stå emot och även kväva ogräsförekomsten. Detta nås genom 
effektiv markbehandling samt rätt växtval och skötselmetoder en
ligt tidigare beskrivna modeller.

För att ytterligare gardera sig mot besvärande ogräs kan man 
direkt efter plantering, innan bladen slagit ut, behandla ogräset 
med t ex Gardoprim, som är en markverkande herbicid. Vi har 
med gott resultat testat denna metod i plantskoleförsök. Behand
lingen förväntas ha effekt under hela vegetationsperioden.

Om energiskogen det andra vegetationsåret inte utvecklats till
räckligt för att klara ogräskonkurrensen räknar vi med att kunna 
utnyttja endera kemisk eller mekanisk behandling. Vid kemisk 
behandling används t ex det kontaktverkande Regione när ogräset 
kommit upp 5-10 cm. För att skydda Salixväxtema används ett 
specialredskap. Behandlingen sker 1-2 gånger per säsong. En test 
under 1983 visade god effekt med denna metod.

En annan metod som testas på Finnmossen är mekanisk ogräs
bekämpning. Under 1984 prövades med mycket gott resultat ett 
nytt radfräsningsaggregat med ställbara kättingar.

Slutsats: Vi bedömer att det redan idag finns godtagbara metoder 
för att komma tillrätta med de ogräsproblem som kan förekomma
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eventuella biologiska effekter kan dras måste dock ytterligare för
söksresultat inväntas.

Kommersiell kostnad
Trots osäkerhet i bedömningen av metoder och kostnader ges 

för den kommersiella kalkylen följande siffror:

Kemisk ogräsbekämpning.................................................. 836 kr/ha
Mekanisk ogräsbekämpning .................................................... 443-775 kr/ha

Siffran för kemisk bekämpning är hämtad från bedömningar i 
andra eso-projekt. För mekanisk bekämpning utgår vi från egna 
försök som visar en prestation på 0.4-0.7 ha/tim. Timkostnaden är 
310 kr för torvbasmaskin med ett fräsaggregat som vi utvecklat 
tillsammans med JTI.

Med det här aggrega
tet testas kemisk 
ogräsbekämpning på 
Finnmossen.
Foto: Flans Karl
ström

5.3.12 Svamp-, insekts- och betesskador
De enda svampskador som konstaterats på Finnmossen här

stammar från sparsam förekomst av en rostsvamp på flera kloner 
av Salix aquatica.

Ett flertal insekter i olika stadier (larv, puppa, imago) har iakt
tagits i odlingarna. Det är dock betydelselösa skador som åstad
kommits. Insekterna verkar vara klonberoende. Även om skade
frekvensen skulle öka vad gäller svamp och insekter som angriper 
löven bedöms risken för allvarliga tillväxtminskningar som små. 
Storförsöket har i ett försök konstaterat att en så stor avlövning 
som 25% endast hade obetydlig effekt på tillväxten.

Viltskador i energiskogen på Finnmossen består i första hand av 
betesskador orsakade av rådjur, älg, hare och sork. Skadorna av 
rådjur är hittills de allvarligaste. Rådjuren betar nämligen de
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över mark. Skadorna sker huvudsakligen under vinterhalvåret. 
Alla kloner över hela mossen har skadats genom att i medeltal ca 
25 cm av toppskotten betats av.

Älgskadoma är av samma typ som efter rådjur. Älgen håller sig 
dock till de skott som är 1-3 m. Älgen verkar föredra vissa kloner, 
t ex vattenpil. Omfattningen och betydelsen av älgskadoma är 
ännu inte klarlagd.

Haren äter bark och småskott av alla kloner över hela mossen, 
men verkar ha en viss förkärlek för asp. Skadorna av hare är dock 
förhållandevis små.

Sork förekommer sporadiskt i odlingen. Skadebilden är bet
ning av bark och rötter. Erfarenheter från Finland pekar på att 
skadorna kan bli mer omfattande i äldre odlingar varför problemet 
måste hållas under uppsikt.

Slutsats: Odlingen har drabbats av skador orsakade av framför allt 
rådjur och älg. Skadorna har inte varit av sådan omfattning att de 
hotat energiskogsodlingens överlevnad eller motiverat inhägnad. 
Dock har fläckvis betydande tillväxtminskning konstaterats. Det 
är därför angeläget att effekterna i form av bl a avgångar och 
tillväxtminskningar följs upp under de fortsatta försöken.

5.3.13 Beskärning
Beskäming är en åtgärd som vidtas för att stimulera skottskjut- 

ningen och därmed produktionen. Det har dock visat sig att obe
skurna bestånd oftast klarar ogräskonkurrens bättre än beskurna. 
Med tanke på detta är det tveksamt om det överhuvudtaget behö
ver ske någon beskäming före första skörd. Efter den första skör
den erhålls den eftersträvade effekten av mångfaldig skottskjut- 
ning.

Om beskäming ändå skall ske visar erfarenheter både från 
grundforskningen och Finnmossen att det bör ske när beståndet 
nått en höjd av minst 1 m. Beskämingen sker vintertid med t ex 
fintandade klingor eller specialfilade standardklingor på en vanlig 
röj motorsåg.

Vår bedömning är att ingen beskäming behöver ske före första 
skörd.

5.3.14 Frostskador
Sommarfroster som drabbar späda skott efter nyplantering eller 

efter beskäming är allvarligast. I juni 1982 drabbades Finnmossen 
av en frost som skadade samtliga toppskott. Bestånden överlevde 
dock tack vare förmågan att skjuta nya skott från stubben.
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därför angeläget att fortsätta sökandet efter härdiga och samtidigt 
snabbväxande kloner. Förmågan att snabbt skjuta nya skott efter 
ett frostangrepp kan till viss del kompensera dålig härdighet.

5.3.15 Skörd, lagring, transporter och slutför' 
brukning

En prototyp av ener- 
giskogsskördare som 
har utvecklats av 
AIB/Bruun System.
Foto: Hans Claesson

En första provskörd beräknas ske på Finnmossen vintern 85/86 
med den speciella skördemaskin som utvecklas av AIB/Bruun 
System. Erfarenheter från lagringsförsök talar för att skörden bör 
lagras som hela skott för att flisas först strax före slutförbrukning. 
Beroende av bl a mottagnings- och transportförhållanden sker flis- 
ningen endera vid odlingsplatsen eller hos slutförbrukaren. Trans
porterna sker med lastbilar utrustade med komprimeringsanord
ning eller flisekipage.

Lönsamhetskalkyler visar att transporter och sönderdelning 
svarar för en väsentlig del av de totala kostnaderna. I vissa fall kan 
just dessa kostnader bli avgörande för totalekonomin. Därför är 
det angeläget att i de fortsatta försöken även pröva alternativ med 
transport och förbränning av hela skott, longcuts, storflis etc.

För att kunna testa olika system har vi planerat att leverera 
energiskog till olika kategorier av slutförbrukare: Fjärrvärmean
läggning i Surahammar, industripanna hos ASSI samt flispanna 
hos lantbrukare.

5.3.16 Basmaskin för torvmarker

Ett av de största problemen under anläggningsfasen på Finn
mossen har varit svåra fastkömingar till följd av markens dåliga 
bärighet. För att komma till rätta med detta problem har Domän-



verket tillsammans med Vaggerydsgrävare AB utvecklat en ny 
basmaskin för arbeten på torvmarker. Eftersom energiskogens 
anläggningsåtgärder till stora delar överensstämmer med torvbryt- 
ningsförberedelser tog vi i utvecklingsarbetet också stor hänsyn till 
erfarenheter av torvexploatering, bl a genom Svenska Torv AB.

Den torvbasmaskin som utvecklats i projektet har ett marktryck som inte 
är mer än hälften av en människas.
Foto: Per Edén

Basmaskinen som döptes till Dovag Peatbase har ett så lågt 
marktryck som 15 kPa. Detta är inte mer än hälften av en männi
skas marktryck. Med Dovag som basmaskin kan alla anläggnings- 
och skötselarbeten göras, t ex:

• Utköming av träd och stubbar

• Dikning

• Ytutjämning/profilering

• Kalkning/djupfräsning

• Plantering

• Gödsling

• Skörd och uttransport

För att kunna utföra alla dessa arbetsmoment är maskinen bl a 
utrustad med breda långa band som är avpassade för de planterade 
dubbelradema. 150 hk Deutz Turbo-motor, trepunktslyft, kran, 
drag, hydrostatisk drift, extra kraftuttag både fram och bak (100 
hk), vinsch samt avvibrerad hytt.
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Torvmaskin Dovag Peatbase .............................................. 170 kr/tim (G-15)
Förare ................................................................................... 125 kr/tim (G-15)

Summa 295 kr/tim (G-15)

Uttrycket G-15 innebär att kostnaden är uträknad per maskin
timme, dvs den tid då maskinen är i bruk. Enbart kortare stopp än 
15 min får räknas med i timdebiteringen. Kalkylen baseras på en 
teknisk utnyttjandegrad av 70% med 1200 maskintimmar per år. 
Maskinens inköpspris är ca 480000 kr.

Bärighetsproblemen är på torvmarker mycket stora. Därför är det nöd
vändigt att utnyttja perioder med hård tjäle eller välja speciella torvbas- 
maskiner med mycket lågt marktryck.
Foto: Hans Karlström
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torvmark

Den varaktiga tillväxtnivån är av avgörande betydelse för energiskogs
odlingens lönsamhet. Odlingen på Finnmossen befinner sig ännu i eta- 
bleringsskedet och det tar ytterligare ett par år innan produktionssiffror 
kan es. Här ses skott av vattenpil som 1984 är inne på andra året.
Foto: Per Edén

Huvudmålet med Storförsök Domän är att i praktisk skala testa 
energiskogsodling på torvmark i mellansverige. Det viktigaste 
bakomliggande syftet är att projektet skall ge underlag för bedöm
ningar om i vilken utsträckning eso på torvmark kan komma att 
ingå i det svenska energiförsörjningssystemet. Projektet skall 
också kunna identifiera de ytterligare forsknings- och utvecklings
insatser som erfordras för att möjliggöra en kommersialisering av 
eso.

Eftersom vi i projektet just har avslutat anläggningsfasen och 
nu befinner oss precis i början av produktionsfasen är det ännu för 
tidigt för att ge någon tillförlitlig bild av energiskogens totaleko
nomi. Känslighetsanalyser har visat att energiskogens tillväxtnivå 
är en av nyckelfaktorerna i lönsamhetsbedömningen. För att ändå 
ge en bild av hur en lönsamhetsberäkning skulle kunna se ut vid 
olika tillväxtnivåer har vi gjort en investeringskalkyl enligt nuvär
demetoden med realräntor, dvs räntekrav utöver inflation. Beräk-
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Siffrorna från anläggningsarbetena är relativt säkra, men de 

gäller bara med de beräkningsförutsättningar som redovisats tidi
gare. Siffrorna från skötsel-, skörde- och slutförbrukningsfasen 
bygger dels på projektets egna preliminära uppskattningar dels på 
rapporter från andra eso-projekt, i första hand IUC:s ”1960291 
Systemmodell för energiskog”.

Alla dessa uppskattningar får ses som mycket osäkra eftersom 
ifrågavarande arbeten ännu inte slutförts i projektet.

5.4.1 Preliminära lönsamhetskalkyler, eso på 
torvmark

Fyra olika alternativ utgör grunden för lönsamhetsberäkning- 
ama:

• ”Finnmossen idag” gäller om vi 1985 skulle påbörja eso på 3-5 
mossar (300 ha) med de förutsättningar som gäller för Finnmos
sen vad avser anläggningskostnader. Driftskostnaderna har kal
kylmässigt ansetts motsvara medelvärdet i den ”generalise
rade” kalkylen.

• ”Generalisering” innebär för alternativet ”låg” att samtliga 
kostnader motsvarar den gynnsammaste situationen i de tidi
gare beräkningsförutsättningarna. På motsvarande sätt har i 
alternativet ”hög” alla kostnader ansetts gälla för den ogynn
sammaste situationen. I verkligheten är det naturliga mycket 
osannolikt att den ogynnsammaste situationen samtidigt inträf
far för alla kostnadsposter, på samma sätt som den gynnsam
maste situationen knappast lär inträffa samtidigt för alla kost
nadsposter. Därför bör ”Finnmossen idag” kunna ses som det 
mest realistiska alternativet i en ”generalisering”.

• ”Finnmossen i morgon” skall ses mot bakgrund av att eso pä 
torvmarker fortfarande befinner sig i ett tidigt utvecklingssta
dium. Forskning och utveckling jämte vardagsrationalisering 
borde normalt innebära att åtminstone en 25-procentig kost
nadsreduktion kan påräknas inom en inte alltför lång framtid. 
Samtidiga kostnader i detta framtidsscenario har således mins
kats med 25% jämfört med ”Finnmossen idag”.

Övriga beräkningsförutsättningar
Utöver de kostnader som tidigare redovisats har vi i de följande 

beräkningarna antagit dessa kostnader: •

• Skördekostnaden uppgår till 50 kr/t TS vid en årsproduktion 
under 12 ton och 40 kr vid 12 ton och däröver. Treårig omlopps
tid med fyra års etableringsperiod.
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”låg” där skotten transporteras och förbränns hela samt 188 
kr/tTS för dyraste kombinationen av transport och flisning i 
alternativ ”hög”. Lagringskostnad 5 kr/tTS.

• Administration beräknas som procent av årliga driftkostnader. 
5% för ”låg”, 15% för ”hög” samt 10% för ”Finnmossen idag”.

Tabell. Lönsamhetskalkyl vid en årlig produktion av 12 tTS/ha och ett real- 
räntekrav av 4%. Bränslepris 100 kr/MWh (500 kr/tTS) fritt värme
verk. Alla värden i kr/ha.

Åtgärd Utförs Finnmossen Generalisering Finnmossen
är idag låg hög i morgon

Förprojektering 0 1000 1000 1000 750
Marklösen 0 0 0 0 0
Trädrensning 0 118 0 118 89
Stubbupptagning 0 707 100 707 530
Utloppsdiken 0 500 235 1178 375
Tegdiken 0 1178 1178 1178 1178
Vägar 0 1050 600 4800 788
Byggnader, el 0 1167 1000 1167 875
Ytutjämning 0 1005 1005 1005 754
Bredkalkning 1 2561 2561 2561 1921
Djupkalkning 1 4107 3218 4995 3080
Sticklingar 1 3960 3600 5250 2970
Plantering 1 3200 2000 4000 2400
Ogräsbekämpning 1 0 0 836 0
Hjälpplantering 4 400 0 800 300
Summa anläggning,

nuvärde 20363 16059 28800 15272
(kostnad/år) (925) (730) (1309) (694)

Gödsling 1-4 1995 1995 1995 1495
Gödsling 5-22 1496 1496 1496 1122
Dikesrensning 4,10,16 86 0 172 65
Ogräsbekämpning 4, 7, 10,

13,16,19 418 0 836 314
Skörd 4, 7, 10,

13,16,19,
22 1440 1440 1440 1080

Trsp/sönderdeln ?» 4500 2268 6768 3384
Lagring ” 180 180 180 135
Administration 1-22 378 144 713 284

Summa drift/år, nuvärde 2667 1995 3482 2000

Totala kostnader/år.
nuvärde 3593 2685 4791 2694

Totala intäkter/år, nuvärde 3536 3536 3536 3536

RESULTAT, bidrag/år, ha -57 +851 -1255 +842



B:5 Tabell. Bränslepris fritt förbränningsanläggning kr/MWh (0.2 tTS ger 1
MWh) som erfordras för ”break-even” vid olika produktionsnivåer 
och realräntekrav.

Produktion Realränte- Finnmossen Generalisering Finnmossen
tTS/ha, år krav % idag låg hög i morgon

8 2 125 100 165 95
4 135 105 180 100
8 160 125 210 120

10 2 110 85 145 80
4 115 90 155 85
8 135 105 180 100

12 2 95 70 125 70
4 100 75 135 75
8 115 90 155 90

15 2 85 60 110 60
4 90 65 120 65
8 100 75 135 75

18 2 75 55 100 55
4 80 60 110 60
8 90 65 120 70



Överst pris för bräns
let fritt förbrännings
anläggning i kr/MWh 
som erfordras för 
”break-even” vid 
olika produktionsni
våer och realränte- 
krav. Nederst en jäm
förelse mellan priser 
för olika bränslen 
fritt förb rännings an - 
läggning.

Kr/MWh Finnmossen idag, break

160 -

140 -

120 -

100 -

▲ 8 % 
Räntekrav
•O 4 %
-★ 2 %

tTS/ha, år

Pris
kr/MWh

300- -

200--

100--

Skogs-
bränsle

Energi
skog
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Lagring, Sönderdelning och transport :

Administration

Kostnadernas fördel
ning vid eso på torv- 
mark enligt ”Finn- 
mossen idag” vid 12 
tTS/ha, år, 3-årig 
omloppstid, 22 års 
omdrev och 4% real- 
räntekrav. Nederst vi
sas en uppdelning av 
anläggningskostna
derna som totalt upp
går till 20400 krlha.

6%

Kalkning
Fräsning

Plantering

Sticklingar



Räntekrav
%

Finnmossen
idag

Generalisering 
låg hög

Finnmossen 
i morgon

0 10,0 7,0 17,0 7,5
2 11,5 7,5 19,5 8,5
3 12,0 8,0 20,0 9,0
4 12,5 8,5 21,5 9,5
8 15,0 10,5 26,5 11,5

Krav på årlig produktion, tTS/ha, år för att nå ”break-even" vid olika realräntekrav. 
Bränslepris KK) kr/MWh (500 kr/tTS, eller 80 kr/m3s). 22 års omdrev med skörd vart 3:e 
år.

Räntekrav
%

Finnmossen
idag

Generalisering 
låg hög

Finnmossen 
i morgon

0 9,0 6,0 14,5 7,0
2 10,0 7,0 16,5 7,5
3 11,0 7,5 18,0 8,0
4 11,5 8,0 19,0 8,5
8 14,5 10,0 25,0 11,0

Krav på årlig produktion, tTS/ha, för att nå ”break-even” vid olika råntekrav. Pris 100 
kr/MWh (500 kr/tTS, eller 80 kr/m3s). 31 års omdrev med skörd vart 3:e år.

Produktionskrav 
tTS/ha, år

i i

Krav på årlig pro
duktion för att nå 
”break-even” vid 
olika realräntekrav 
och ett pris fritt för
bränningsanläggning 
av 100 krl MWh (500 
kr/tTS eller 80 kr per 
m3s).

15-

14-

13-

12 -

11 -

10-

9-

8-

Finnmossen
idag

Finnmossen 
i morgon

T
2

i------------1 n
4 6 8 Räntekrav %



B:5 5.5 Slutsatser
• Anläggningsfasen har i storförsöket visat att det går att finna 

biologiskt och tekniskt fungerande metoder för anläggning av 
energiskog på torvmark inom ifrågavarande klimatområde.

• Anläggningskostnaderna varierar starkt beroende på aktuella 
beräkningsförutsättningar men kan sägas i stort falla inom ra
men för projekterade kostnader. Ekonomiska analyser pekar 
dock på att avgörande för energiskogens totalekonomi är den 
praktiska produktionsnivå som varaktigt kan nås. Idag finns inte 
tillräckligt underlag för att uttala sig om vilken denna nivå är.

• Kunskaper om produktionsfaktorernas egenskaper och bety
delse på mineraljordar går inte alltid att överföra till torvmarks- 
förhållanden. Ytterligare forsknings- och utvecklingsinsatser 
behöver sättas in för att grundligt belysa produktionsfaktorer på 
torvmarker (tex växtval, vattenfaktom, gödsling, ogräs etc.)

• Med tanke på att myrmarkerna utgör den största markpotentia
len för eso och att de sinsemellan har skilda biologiska, tekniska 
och ekonomiska förutsättningar är det otillräckligt med bara ett 
storförsök för myrmark. Ett vidgat praktiskt försöksprogram är 
nödvändigt för att säkrare kunna bedöma esos möjligheter på 
myrmark. Kompletterande försök bör läggas ut utifrån resulta
ten av markinventeringsproj ektet för att nå bästa representativi
tet och generaliserbarhet. Försök på exploaterade torvmarker 
bör startas snarast.

• Trots många svårigheter av både biologisk och teknisk natur 
finns ännu inget som tyder på att tanken på energiskogsodling 
på torvmarker bör förkastas. Tvärtom visar erfarenheterna att 
uppkomna problem kan lösas på konstruktiva vägar. I projek
tet har, ofta i samarbete med andra energiskogsprojekt, flera 
lyckade utvecklingsinsatser genomförts.

• De ekonomiska kalkylerna för energiskogsodling på torvmark 
kan sammanfattas i följande punkter:

- med relativt stor säkerhet har anläggningskostnaderna utifrån 
erfarenheterna på Finnmossen beräknats till drygt 20000 kr/ha. 
I en generalisering bedöms anläggningskostnaderna i ett teore
tiskt sämsta fall vara knappt 29000 kr/ha och i bästa fall 16000 
kr/ha. Investeringarna kan skrivas av på 20-30 år.

- I en totalkalkyl, där preliminära bedömningar av intäkter och 
driftskostnader lagts in, visas att eso blir lönsamt vid en årlig 
produktion av drygt 12 tTS/ha, år (pris 100 kr/MWh och 4% 
realräntekrav). Om forskarnas indikationer på 15 tTS/ha, år nås



B:5 kan priset sänkas till 90 kr/MWh och odlingen ändå vara lön
sam.

- I ett framtidsscenario där kostnaderna sänkts med 25% visar 
kalkylen lönsamhet vid ett pris av 75 kr/MWh (12 tTS/ha, år och 
4% realräntekrav).

- En ökning av omdrevstiden (= investeringsperioden) från 22 år 
till 31 år, pekar på att produktionskravet kan sänkas med ca 1 
tTS/ha, år för att nå samma lönsamhet.

- I jämförelse med andra energislag visar kalkylerna att energi
skog på torvmark har förutsättningar för att kunna konkurrera 
inte bara med olja, utan även med skogsbränsle, torv och kol.

5.6 Referenslitteratur
Dickens, C H & Éden, P 1980. - Projektering för ett praktiskt 

energiskogsförsök, Storförsök Domän. NE/BIO -80/21. Plane
ringsrapport. 276 s.

Edén, P1983. - Energiskog, Storförsök Domän, etapp 2. Domän
verket, Falun. Statens energiverk EO 83/13. Resultatrapport. 
101 s.

Edén, P 1981. - Energiskogsbruk. NE 1981:8. Projektresultat.
105 s.

Sehlstedt, R 1983. - Energiodling. Industriellt Utvecklingcen
trum, Skellefteå. Statens Energiverks projekt Systemmodell 
ES. Delrapport. 42 s.
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6 STORFÖRSÖK SÖDRA
av Ingvar Westerberg, Södra Skogsägarna

6.1 Sammanfattning
Storförsök Södra planlades 1979 och skulle omfatta cirka 100 

hektar. Försöket lokaliserades till Kronobergs län och inriktades 
på att utnyttja normalt tillgängliga resurser:

• Nedlagd jordbruksmark, mest gamla moss- och sjöodlingar.

• Lantbrukare och lokala entreprenörer för erforderliga arbeten.

Erfarenheterna av verksamheten under åren 1980-1983 är föl
jande:

• Förberedande arbeten, röjning samt väg- och dikesarbeten, har 
genomförts enligt plan. I framtiden bör särskilt ytdräneringen 
förbättras.

• Uppodling enligt planerna har genomförts på cirka 65 av cirka 
105 hektar. Bortfallet har främst orsakats av svårodlad mark.

• Plantering har utförts på all uppodlad areal. Avrinning och 
upptorkning avgör när planteringssäsongen kan börja på våren. 
Höstplantering ger en mera osäker överlevnad.

• Etablering har förhindrats av frostskador i försöksområdets 
nordöstra del. Ogräs och torka, ibland i kombination, har häm
mat etableringen i varierande grad. Viltbetning förekommer 
men dess betydelse för etablering och framtida produktion är 
osäker. Etableringsproblemen kräver fortsatt utveckling.

6.2 Syfte
Projektets syfte är att prova och utvärdera energiskogsodling på 

nedlagd jordbruksmark i södra Sveriges inland (Kronobergs län).
Projektets huvudfråga är huruvida det vid praktisk storskalig 

tillämpning är möjligt att producera skördar som vid användning



till bränsle ger ett produktvärde som minst motsvarar kostna
derna.

6.3 Tidsram
Projektplanen upprättades hösten 1979. Beslut om projektets 

genomförande fattades våren 1980, varpå uppodlingsarbetena 
omedelbart påbörjades.

Uppodling och plantering skulle, enligt projektplanen, vara ge
nomförda sommaren 1982 på projektets cirka 100 hektar. Svårig
heter under uppodlingsarbetet (dålig markbärighet) tillsammans 
med brist på lämpligt odlingsmaterial våren 1981 försenade ge
nomförandet med ett år. Tidplanen har dessutom förskjutits ge
nom att endast 1982 års planteringar kan anses acceptabelt etable
rade. Den första skörden beräknas kunna ske vintern 1986/87.

Projektets preliminärt planerade varaktighet, fem år, kommer 
således inte att räcka till för att uppfylla projektets syfte utan 
försöket bör ses i ett minst 10-årigt perspektiv.

6.4 Projektorganisation
Projektpersonalen har omfattat en halvtidsengagerad projekt

ledare samt vid behov personal ur företagets organisation för bi
träde med planering, arbetsledning etc.

Projekt Energiskog vid Sveriges lantbruksuniversitet har, enligt 
särskild överenskommelse, rekommenderat lämpligaste tillgäng
liga odlingsmaterial samt svarat för leveranser av sticklingar.

För ekonomisk redovisning, skrivservice och annan administra
tiv service, har företagets resurser utnyttjats.

Extern experthjälp har anlitats främst för markanalys och nä- 
ringsämnesberäkningar.

De operativa resurserna har till mindre del utgjorts av special
entreprenörer för anläggningsarbeten samt kalk- och gödselsprid
ning. Företagets awerkningsorganisation har utfört erforderlig 
röjning och bortforsling av röjnings virke. Uppodling och ogräsbe
kämpning har utförts av lantbrukare på entreprenad. Plantering 
har till övervägande del utförts av olika fritidsgrupper, till mindre 
del av företagets anställda personal och, i ett fall, av maskinentre
prenör.

Jordbrukstekniska Institutet har på uppdrag tillverkat och mo
difierat redskap för ogräsrensning. För anpassning av redskap och 
utrustning har lokala verkstäder anlitats.



6.5 Lokalisering och markval
Lokaliseringen av Storförsök Södra till Kronobergs län innebär 

att verksamheten sker under förhållanden som är vanliga i södra 
Sveriges inland i fråga om mark, klimat och mänskliga aktiviteter. 
Utsträckningen i en väst-östlig zon av cirka 12 mils längd avsåg att 
fånga in kända variationer av berggrund, nederbörd och tempera
tur. Fördelningen på åtta platser med vardera 2-5 delytor motsva
rar tillgängliga markers vanliga arrondering och bidrar till variatio
nen i markförhållanden.

Markvalet skulle, enligt uppdraget, inriktas på ’fast mark’. 
Konkurrens med annat markutnyttjande, främst jordbruket, 
borde undvikas.

Inventeringar visade att vanligaste tillgänglig mark var nedlagd 
jordbruksmark, mest gamla moss- och sjöbottenodlingar på un
derlag av torv eller, mindre vanligt gyttjejordar och med inslag av 
lättleror och morän. Dessa marker, med mycket varierande grad 
av odlingssvårighet utgör en helt övervägande del av den projekte
rade arealen.

Nedlagd jordbruksmark på egentlig fastmark, vanligen relativt 
torra moränjordar med inslag av grövre sediment, är oftast skog- 
beväxt, svårodlad och olämplig ur flera synpunkter såsom belä
genhet och arrondering.

De mest svårodlade delarna, cirka 40 hektar av bruttoarealen 
cirka 105 hektar, har successivt uteslutits ur försöket under uppod- 
lingsskedet. De består dels av hela objekt, dels av kantzoner på i 
övrigt odlingsbara ytor. Skälen har varit flera och delvis samver
kade: grov sten och block inom erforderligt brukningsdjup, vat- 
tenmättad mark under stor del av årets tillgängliga odlingstid. 
Gemensamt för de uteslutna ytorna är att fullföljd uppodling 
skulle kostat mer än samma areal av länets bättre jordbruksmark 
och att resultatet av denna dyra uppodling ändå inte bedömts 
kunna ge acceptabelt resultat med tanke på framtida beståndseta- 
blering, skötsel och skörd. Det stora arealbortfallet kan därför 
indikera storleksordningen av bortfallet från översiktligt beräk
nade tillgängliga arealer för energiskogsodling för det aktuella 
markslaget i regionen.

Möjlighet till bevattning kan visa sig vara en förutsättning för 
energiodling. Detta innebär, i så fall, ännu en begränsning av 
tillgänglig mark. Av projektplanens 105 hektar, som genomgå
ende ligger i terrängens lägsta partier, ligger högst cirka 25 hektar 
i anslutning till säkra naturliga vattentillgångar och ytterligare 
högst cirka 30 hektar i anslutning till betydande men mera tvek
samma tillgångar, som till exempel sinade helt sommaren 1983.

Erfarenheterna av projektets svårhanterliga delar tillsammans



med de senaste årens jordbrukspolitiska kursjusteringar antyder 
att eventuella framtida markval bör inriktas på relativt bra margi
nell jordbruksmark i gynnsamma lägen. De bäst etablerade de
larna av projektet liknar i flera avseenden sådan mark.

6.5.1 Röjning
Röjning av buskar och småträd utfördes av skogsarbetare med 

röjsågar. Bortforsling av nedröjt material har skett med lättare 
skogstraktorer, som även utfört stubbryckning av träd grövre än 
cirka 7 cm i stubbhöjd. Metoden var ändamålsenlig och resultatet 
tillfredsställande för den efterföljande plöjningen och jordbear
betningen.

6.5.2 Anläggningar
Åtgärder på vägar och diken har utförts i mindre omfattning 

och då av entreprenörer med grävmaskin. Inom odlingsytorna 
behölls i huvudsak de gamla dikena utan förbättringar. Senare 
erfarenheter av dålig avrinning med åtföljande problem för upp
odling, plantering och ogräsbekämpning visar att ytdräneringen 
borde ha förbättrats, till exempel genom dikesrensning och mark
profilering, som i de flesta fall kan utföras med relativt enkla 
åtgärder.

Vägförbättringar utfördes med sikte på nödvändig trafik under 
uppodlings- och etableringsskedena: last och- personbilstrafik 
fram till objekten på befintliga småvägar samt flyttning av jord- 
brukstraktor med redskap ut till odlingsytorna samt mellan en
skilda tegar via röjda spår och enkla dikestrummor.

De mest avlägsna odlingsbara arealerna är vanligen små, ore
gelbundna och minst odlingsvärda, vilket bland annat begränsar 
det ekonomiska underlaget för nämnvärda väg- och dikningsföre- 
tag.

6.5.3 Kalkning
Salixodling kräver ett mark-pH om 5.5-6.0. Jordanalyser på 

odlingsytorna visade vanligen pH omkring 4.5-4.8 med enstaka 
större variationer samt genomgående låga nettokalkvärden. Kalk
ningsbehovet beräknades till i genomsnitt cirka 14 ton/hektar av 
krossad kalksten, komstorlek 0-3 mm. Denna produkt användes 
främst därför att den medger enkel och billig leverans och hante
ring i lös vikt utan nederbördsskydd. Efterkontroll visade, att ef
tersträvat pH-värde, 5.5-6.0, har uppnåtts. Spridningen skedde 
mest på plöjd jord, varefter kalken inblandades till 20-25 cm djup 
med rotorkultivator. I något fall spreds kalken före plöjning; några 
skillnader i effekt har där inte iakttagits. Kalkspridningen utför
des, under delvis svåra bärighetsförhållanden, med spridarvagn



B:6 bogserad av en MB-trac 680, båda med breda däck. Arbetet fun
gerade i huvudsak bra med bara enstaka fastkömingar.

Kalkningen får anses ändamålsenligt utförd till realistisk kost
nad och med eftersträvat resultat. Vid eventuell framtida uppod
ling av organiska jordar bör man överväga att kombinera kalkning 
och grundgödsling med mineralnäring.

6.5.4 Grundgödsling
Grundgödsling avser här den näringsgiva som tillförs före plan

tering, för beståndets etablering.
De organiska jordarna, som dominerar i projektet är mestadels 

djupa torvjordar med naturlig brist på mineralämnen. Det är känt 
att särskilt fosforbristen måste hävas för att ge plantorna en accep
tabel start samt att även andra mineralämnen har stor men inte lika 
väl kartlagd betydelse. Kväve finns alltid i stora totalmängder men 
till olika del tillgänglig för växterna beroende på torvens förmult- 
ningsgrad.

Grundgödsling med 600 kg/hektar PK 5-16 utfördes där analy
serna visade mineralbrist. Spridningen utfördes på våren omedel
bart före plantering med flyg eftersom markens bärighet inte med
gav traktorkörning. Åtgärden borde sannolikt utföras samtidigt 
med kalkningen, eventuellt med kalk och gödning blandade.

Gyttjejordar och mjäla-lättlera ingår i två fall i projektet. Od- 
lingsprov visade ingen positiv effekt på den första etableringen av 
mineraltillskott, varför ingen grundgödsling utfördes före plante
ring.

Kväve har inte tillförts som grundgödning. Det ursprungliga 
förrådet av växttillgängligt kväve har bedömts tillräckligt för od
lingens etablering och ytterligare tillskott antogs kunna gynna 
ogräset mera än Salix-plantorna.

Vid den eftersträvade snabba etableringen, och senare den 
höga produktionen, är närings- och vattenförsörjning tillsammans 
med ogräskontroll ett sammanhängande problemkomplex, som 
behandlas i följande avsnitt.

6.5.5 Jordbearbetning
Plöjning och efterföljande jordbearbetning har utförts på entre

prenad av lantbrukare med kompletterad jordbruksutrustning. 
Markens dåliga bärighet, särskilt sedan den ursprungliga rotsvålen 
brutits, krävde att traktorerna utrustades med breda så kallade 
twin-däck, i vissa fall även dubbelmontage. Samtliga använda 
traktorer var av traditionell jordbrukstyp, i två fall med 4-hjulsdrift 
som medfört marginellt förbättrad framkomlighet. En senare an
vänd traktortyp med 4-hjulsdrift på lika stora hjul med breda däck 
och fördelaktigare viktfördelning har visat sig väsentligt överläg-



B:6 sen i fråga om framkomlighet samt drag- och manöverfråga på de
lösa odlingsmarkerna.

Vanliga jordbruksplogar visade sig otillräckliga för den ofta 
tuviga marken med tjock grässvål och stubbar efter bortförda bus
kar och småträd. Med hjälp av en en-skärig så kallad nyodlings- 
plog med maximalt skär cirka 60x40 cm, klarades däremot arbetet 
utan problem, såvitt traktorn tog sig fram med tillräckligt drag
kraft.

Den fortsatta markbearbetningen har mest skett med traktor
buren rotorkultivator (jordfräs), eftersom den kraftiga nedplöjda 
rotsvålen inte kan bearbetas med harv. Rotorkultivatom fungerar 
bra men kräver att jorden är i stort sett fri från stubbar och större 
stenar. I ett fall, där gamla stubbar förekommer i torven, har 
plogtiltoma bearbetats med en tyngre tallriksplog och därefter 
med styvpinneharv.

Kravet på bearbetningsdjup bestäms främst av behovet att föra 
ned kalk och grundgödning så att rötterna kan utvecklas tillräckligt 
djupt för säker vattenförsörjning, helst minst cirka 30 cm. De 
använda nyodlingsplogama når som regel detta djup, efterföl
jande redskap bara undantagsvis. Möjligt bearbetningsdjup be
gränsas inte sällan av stubbar, sten och block, de sistnämnda sär
skilt på länge brukade mossodlingar, där markytan sänkts genom 
odlingen. Sådan marksänkning kan också medföra behov av drä- 
neringsåtgärder.

Ytdränering är viktig för uppodlingsarbetet och dess resultat. 
Den har i några fall varit otillfredställande, vilket bidragit till förse
ningar och enstaka fall av mindre bra uppodlingsresultat, däremot 
inte till onormala kostnader.

6.5.6 Mål för uppodlingsarbetet
Energiskogsodling kräver att odlingsytorna kan göras tillgäng

lig för traktor och olika redskap vid valfria tider under hela som
marhalvåret, särskilt under vår och försommar, då också bärig- 
hetsproblemen är störst. Flera åtgärder är ju bundna till vegeta
tionsperiodens början: plantering (som på sikt bör mekaniseras), 
ogräsbekämpning och gödningsspridning. Rationellt resursutnytt
jande kräver också att uppgjorda arbetsplaner kan följas någor
lunda oberoende av väderleken.

I samband med skörd skall maskiner kunna köra vintertid, 
vilket på aktuella jordar ofta innebär otjälad mark med varierande 
snödjup. Prov med beskäming med traktorburen utrustning har 
visat att detta kan innebära stora problem.

De höga kraven på körbarhet i alla faser av odlingen medför att 
odlingsytornas tillstånd före plantering skall uppfylla samma krav 
som gäller för åkermark i modernt jordbruk: arrondering, dräne-



B:6 ring, ytjämnhet, markhinder. Olika marktypers (nedlagd jord
bruksmark, myrmark, skogsmark) eventuella användbarhet för 
energiskogsodling (eller annan intensivodling) är till stor del en 
fråga om kostnaden för uppodling till detta tillstånd.

Projektets uppodlingskostnader för de arealer där odlingen 
fullföljts bedöms motsvara en realistisk kostnadsnivå vid even
tuellt framtida utnyttjande av liknande marker för eso.

6.6 Plantering
6.6.1 Planteringsmönster

Planteringsmönstret har genomgående varit parvisa rader med 
75-125 cm avstånd samt 50 cm mellan sticklingarna i raden, vilket 
ger 20000 sticklingar per hektar. Avsikten med detta mönster är 
främst att ge tillräckligt utrymme och bärighet för traktorhjulen 
mellan raderna vid körning i odlingen. Erfarenheterna hittills visar 
att dessa radavstånd är ändamålsenliga. Kravet på raka rader med 
anvisade avstånd måste hållas högt med tanke på ogräsrensning 
och skörd. Detta krav är, jämte möjligheterna att sänka kostnaden 
för planteringen, ett starkt motiv för att utveckla maskinell plante
ring.

6.6.2 Manuell plantering
Planteringen i projektet har helt övervägande utförts manuellt, 

med eller utan handredskap. Handredskap medger upprätt ar
betsställning med mindre påfrestningar på plan tören, vilket är 
önskvärt vid längre tids arbete. Plantering för hand utan redskap 
går något snabbare och tillämpas gärna vid kortvarigt intensivt 
arbete, till exempel med fritidsgrupper. Radhållningen har skett 
med hjälp av riktlinor. Främsta fördelen med manuell plantering 
är att arbetet kunnat utföras tämligen oberoende av markens bä
righet, som kan vara mycket dålig vid planteringssäsongens bör
jan.

Nackdelar är relativt hög kostnad samt ibland ojämna radav
stånd trots riktlinoma. Lägre kostnad och bättre radhållning bör 
kunna uppnås genom maskinell markering av raderna, till exem
pel genom kupning, vid lämplig tidpunkt före plantering.

6.6.3 Maskinell plantering
Maskinell plantering har tillämpats i ett fall med en prototyp till 

självgående lätt planteringsmaskin. Denna maskin ställde relativt 
stora krav på homogen mark och sticklingarnas tekniska kvalitet 
samt förutsatte särskild framforsling av sticklingarna till varje teg.

Maskinell plantering med aggregat burna på jordbrukstraktor



B:6 eller liknande har inte kunnat tillämpas på projektets marker på
grund av den dåliga bärigheten under planteringssäsongen. Med 
större krav på markval, uppodlingens utförande och ytdränering 
samt traktorer med lågt marktryck och allmänt goda köregenska- 
per förefaller sådan utrustning erbjuda de bästa utvecklingsmöjlig
heterna, vilket också bekräftas av erfarenheter från andra projekt.

Sticklingar av 38 cm och 25 cm längd har använts utan påtagliga 
skillnader i etablering. Den kortare sticklingen är då att föredra; 
lägre pris, mindre arbete.

Förpackningar med cirka 250-1000 st sticklingar fungerar bra. 
Stora lådor om 2500-3000 st är svårhanterliga, håller dåligt och 
ökar spill och oreda på fältet. Mindre förpackningar bör kunna 
utföras enkelt till exempel som bandade buntar, utan olägenheter 
för användaren.

Otillfredsställande teknisk kvalitet (rakhet, toppmått, kapsnitt, 
grenar) har i några fall vållat merarbete eller kassering; särskilt 
besvärande vid maskinplantering.

Förvaring 2-3 veckor mellan leverans och plantering kan ske 
enkelt i luftig källare, stenlada eller dylikt, under förutsättning att 
planteringen utförs tidigt på våren medan nattemperaturen håller 
sig kring 0° C. Senare ökar kraven på kortvaring och bättre förva
ring samtidigt som risken ökar för uttorkning.

6.7 Etablering
Beståndets utveckling efter plantering kan indelas i ett cirka 

2-årigt etableringsskede och därefter det egentliga produktions
skedet med kanske 20-30 års varaktighet. Etableringsskedet bör 
sannolikt avslutas med en nedskärning vintertid för att stimulera 
till ökad skottskjutning. Inga bestånd inom projektet har hittills 
hunnit in i produktionsskedet. Skötselåtgärdema under etable- 
ringsskedet har bestått av ogräsbekämpning, stängsel mot betande 
älgar, gödsling samt mindre försök med beskäming. Stora skillna
der i etableringstakt har iakttagits och det är påtagligt att förbere
dande arbeten bör inriktas på att omedelbart efter plantering få 
snabbast möjliga etablering med god tillväxt både över och under 
jord. Långsam etablering medför större risk för skador och utlag- 
ring.

Åtgärder enligt projektplanen samt efterhand tillkommande 
kunskap har lett till ett acceptabelt etablerat energiskogsbestånd 
på cirka 30 hektar av totalt planterade cirka 65 hektar. Acceptabel 
etablering innebär här att överlevnaden är mer än 80 procent, att 
rötterna allmänt når 25 cm djup eller mer samt att höj dtillväxten 
nått betryggande över förekommande ogräs. Medelhöjden varie



rar, mellan olika tegar, från cirka 120 cm till cirka 220 cm. Ogräset 
är fortfarande tydligt besvärande på de sämre tegarna. En helt 
övervägande del av dessa acceptabla bestånd planterades 1982 och 
är belägna på gyttje- och lerjordar i relativt gynnsamma lägen.

De planteringar, som inte lett till acceptabla bestånd är:

• 1980 års plantering, cirka 5 hektar, på relativt torkkänslig mull- 
jord med massiv ogräsflora. Vägledande pilotförsök inom pro
jektet.

• 1981 års planteringar, cirka 20 hektar, svårt frostskadade i sep
tember 1981 och juni 1982. Eventuell återhämtning kvävd av 
ogräs.

• 1983 års planteringar, cirka 10 hektar, starkt hämmade genom 
en kombination av sen plantering efter en ovanligt blöt vår, 
hård sommartorka samt ogräs.

6.7.1 Ogräsbekämpning
På projektets marker, övervägande mull- och torvjordar, är 

ogräset ett stort problem under etableringsskedet. Kemisk total
bekämpning under uppodlingsskedet har utförts. Rätt utförd eli
minerar denna bekämpning all befintlig vegetation men har inte 
förhindrat full återetablering av ogräs redan påföljande sommar. 
Någon form av ogräsbekämpning i beståndet är normalt nödvän
dig, åtminstone under de två första somrarna efter plantering.

Kemisk ogräsbekämpning har hittills inte provats i projektet, 
däremot i andra försök. Icke systemverkande bladherbicider kan 
användas förutsatt att spridningen avskärmas från videplantoma 
men behandlingen måste upprepas under samma vegetationspe
riod. Systemverkande herbicider kan användas bara om avskärm
ningen från plantorna kan göras 100%-igt säker, vilket är svårt. 
Markherbicider som ger god effekt, på mineraljordar har hittills 
givit dåliga resultat på mull- och torvjordar.

Efter plantering har endast mekanisk ogräsbekämpning till- 
lämpats. Jämförande försök utförda sommaren 1982 av Jord- 
brukstekniska Institutet, visade att passiva rensningsorgan (harv- 
pinnar och dyligt) fungerade otillfredsställande så snart ogräset 
hunnit växa upp före rensningen, vilket ofta är fallet på projektets 
marker, med otillräcklig bärighet under vår och tidig försommar. 
Bättre resultat erhölls rned en traktorburen radfräs, som efter 
modifiering av knivar mm, gjorde ett godtagbart arbete med ac
ceptabel driftsäkerhet. Försöken visade också att ett traktorburet 
tallriksredskap kunde ge god effekt. Ett sådant tillverkades för 
projektet och har använts sommaren 1983 utan driftavbrott och



med acceptabelt resultat. Tallriksredskapet åstadkommer en viss 
kupning av raderna som möjligen kan vara fördelaktig vid beskär- 
ning och skörd. Mekanisk ogräsbekämpning lämnar alltid en • 
remsa av ogräs i själva raden vilken kan göras smal vid perfekt 
radhållning men som alltid kommer att vara en bas för snabb 
återspridning av ogräset.

Bra ogräsbekämpning förutsätter körning tidigt på försomma
ren, innan ogräset hunnit bilda slutet bestånd, vilket bland annat 
kräver god ytdränering för bärighetens skull.

6.7.2 Viltbetning
Viltbetning, övervägande av älg, har förekommit i varierande 

omfattning på nyplanterad areal. Betningen sker från eftersom- 
maren fram till lövfällningen, då den tycks upphöra och blir sedan 
mindre intensiv redan andra sommaren.

Nämnvärd vinterbetning har inte förekommit. Betningen sker 
ner till 50-70 cm höjd eller, i längre och grövre bestånd ner till cirka 
5 mm skottdiameter. Betning av rådjur och hare är obetydlig i ett 
snabbt uppväxande bestånd, men kan bli betydande där första 
sommarens tillväxt är svag.

Det är osäkert hur mycket betningen under etableringsskedet 
betyder för beståndets framtida produktion men etableringen kan 
antas bli försenad något år. Om betningen leder till att ogräset får 
överhand kan planteringen i värsta fall slås ut.

Elstängsel mot älg har använts i ett enkelt utförande med tre så 
kallade Gyttorpsband till cirka 2 m höjd frästade vid isolatorer på 
trästörar och kopplade till elstängselaggregat av högeffekttyp. 
Spänningsföring och batterier måste kontrolleras regelbundet, 
helst varje vecka. Systemets svaga punkt visade sig vara att spän
ningsfall ganska snart uppstod i enstaka bandskarvar, troligen ge
nom elektrokemisk korrosion mellan band och skarvbleck. Anta
let sådana fall ökade under sommarens lopp och under senhösten 
förekom även totala spänningsavbrott utan synlig yttre påverkan. 
När samma band, efter vinterforvaring i förråd, använts andra 
sommaren har antalet spänningsfall och -avbrott fortsatt att öka. 
En modifierad bandtyp, förhoppningsvis bättre, provas sommaren 
1983. Kan spänningsföringen göras säkrare, har denna stängseltyp 
avsevärda fördelar: Lätthanterlig, väl synlig, skadar inte påru
sande djur, lätt att reparera. När spänningsföringen fungerar hålls 
älgarna borta med få undantag.

6.7.3 Beskärning
Beskäming för att stimulera till riklig skottbildning har utförts 

på mindre arealer med traktorburen slåtterbalk av jordbrukstyp,



B:6 delvis även med röjsåg. Beskärning i snö kunde inte utföras till
räckligt nära marken. Däremot fungerade båda metoderna accep
tabelt under vårvintern när snön sjunkit ihop till en tunn hård 
skare. De först beskurna ytorna spolierades senare av frost varför 
beskärningseffekten är okänd. Sannolikt bör beskämingen dröja 
tills plantorna nått minst cirka 1,5 m höjd och ogräset är väl under 
kontroll, vilket under projektets förhållanden normalt kräver två 
vegetationsperioder.

Maskinell nedskärning utförd vid normala vinterförhållanden 
ställer stora krav på maskiners funktionsduglighet och fältens kör
barhet, vilket även gäller vid skördearbetet.

6.8 Närings- och vattenförsörjning
Förväntad tillväxt av skördematerial, det vill säga den del av 

totaltillväxten som vid skörd förs bort från odlingsytan, brukar 
anges till 10-15 ton TS/hektar och år. Motsvarande behov av nä
ringsämnen kan beräknas motsvara omkring 150-200 kg rent 
kväve samt mineralnäringsämnen i proportion till kvävemängden.

Denna stora ämnesomsättning och tillväxt, omkring dubbelt 
mot i välskött modernt jordbruk, innebär också upptagning av 
stora vattenmängder, både för lösning och transport av näringsäm
nen och för växternas livs- och tillväxtprocesser. En vanlig behovs- 
uppskattning är minst cirka 400 mm vatten under en växtsäsong. 
Nederbörd som under en vegetationsperiod når rötterna är i för
söksområdet normalt omkring 100 mm och tillgängligt markför
råd, efter vårflöde, kan vara 200 mm. Vattningsbehovet, vid för
väntad skördenivå, kan alltså vid projektets förhållanden ofta vän
tas bli omkring 100 mm per växtsäsong, motsvarande 1 000 m3 per 
hektar.

Variationerna i närings- och vattenupptagning, tillväxtförlopp 
med mera under en växtsäsong är inte helt kända. Så mycket kan 
ändå utläsas av nu tillgängliga forskningsresultat, att den förvän
tade tillväxttakten inte tål nämnvärda störningar och avbrott i 
vatten- och näringstillgången. Det traditionella jordbrukets meto
der, med en näringsgiva per växtsäsong och naturlig vattenförsörj
ning med vanliga torrperioder, ger sannolikt inte det ostörda till
växtförlopp som här krävs under hela växtsäsongen.

Det sannolika kravet i varje fall beredskap för omfattande 
bevattning innebär att följande faktorer måste beaktas; i första 
hand:

• Kostnaden, som med nu tillgänglig jordbruksteknik kan upp
skattas bli 2000-3000 kr per bevattnad hektar och år.



B:6 • Vattentillgången, som kan begränsa markvalet och kräver avvä
ganden mot andra vattenintressenter. (Ny vattenlag gäller från
1984).

Kostnaderna för bevattning kan påverkas genom teknikutveck
ling. Vissa fördelar kan också erhållas om näringstillförseln sker 
genom ett bevattningssystem i stället för genom spridning med 
traktoraggregat.

Vattentillgången under växtsäsongens torraste del blir, vid krav 
på omfattande bevattning, en kritisk faktor i vissa områden. Av 
projektplanens 105 hektar ligger cirka 25 hektar i anslutning till 
säkra naturliga vattentillgångar och cirka 30 hektar i anslutning till 
betydande men mera tveksamma tillgångar, medan övriga cirka 50 
hektar är ändå sämre ställda. Exempel på tveksam vattentillgång 
är objektet Engaholm om 20 hektar med den normalt cirka 4 m 
breda och 1 m djupa Tvärån: nederbördsområde 65 km2 med 1,5 
procent sjöyta, vanlig lågvattenföring teoretiskt beräknad 65 l/s, 
lägsta dito 10 l/s. Sommaren 1983 låg åfåran bottentorr. 100 mm 
bevattning av 20 hektar betyder ett uttag av 20000 m! ur ån; en 
kvantitet som inte utan vidare kan förutsättas tillgänglig under 
sommarens torraste del.

Iakttagelser inom projektet motsäger i varje fall inte att bevatt
ning kan bli ett nödvändigt krav.

Den på flera odlingsytor långsamma etableringen med synbart 
avbrott i höjdtillväxten under högsommaren kan sannolikt hänfö
ras till knapphet på tillgängligt vatten med konkurrens av väl eta
blerat ogräs. Tillväxteffekten av påförd gödning i fast form har 
också fördröjts under sommartorka, särskilt påtagligt under som
maren 1983.

Den förväntade stora tillväxten under ett kanske 20-30 år långt 
produktionsskede kommer att kräva tillförsel av motsvarande 
mängder allsidig växtnäring. Tillförselbehovet reduceras av blad- 
fömans återföring av näring i mån av dess förmultning. I övrigt är 
mängden naturligt näringstillskott varierande och sannolikt litet i 
förhållande till behovet.

Pålitligt underlag för beräkning av ett praktiskt genomförbart 
gödslingsprogram är för närvarande inte tillgängligt. Utgångs
punkten för projektets del måste i fortsättningen bli att näringstill
gången inte nämnvärt får begränsa tillväxten. Givorna kommer 
därför att beräknas efter en antagen maximal tillväxt med tillägg 
för möjliga förluster, främst genom konkurrens, bindning i mar
ken och urlakning. Detta preliminära program kan medföra en 
viss överdosering de första åren, vars effekter måste följas upp för 
att efter hand korrigeras till mer optimal nivå.



Faktiska operativa projektkostnader och bedömd möjlig ratio
nalisering framgår av följande uppställning:

Utfall, kr/ha Bedömd utveckling, kr/ha

Vägar, broar 1 200 + 300
Diken 300 + 600
Arbetsledning 200

Summa anläggning 1 700 + 900

Gräsbränning 200 - 200
Röjning 800 -
Spratning 1 200 - 600
Bearbetning 2 700 - 500
Kalkning 2 500 - 500

Summa uppodling 7 400 -1 800

Sticklingar 5 400 -2 000
Plantering 4 100 -1 0(X)
Grundgödsling 400 + 500
Ogräsbekämpning 1 000 + 300
Stängsel 800 + 200

Summa etablering 11 300 -2 000

Summa totalt 20 400 -2 900

Kostnaderna till och med plantering hänför sig till hela den 
areal där fullföljd uppodling och plantering genomförts. Kostna
derna för grundgödsling, ogräsbekämpning och stängsel hänför sig 
till de arealer, där respektive åtgärd genomförts.

”Utfall” avser bokförda kostnader i projektet. ”Bedömd ut
veckling” avser sannolika avvikelser från utfallet vid utnyttjande 
av liknande mark som i projektet, bästa nu tillgängliga teknik och 
vunna erfarenheter; för sticklingar antas en stordriftsbetingad ra
tionalisering, främst vid skörd och beredning.

Krav på bättre resultat av uppodlings- och etableringsätgärder 
bedöms i stort sett uppväga möjlig rationalisering. Bedömd total 
kostnadssänkning motsvarar därför sänkningen av sticklings- och 
planteringskostnader.

Lägre kostnader för uppodling kan erhållas genom att utnyttja 
mer lättodlade och välbelägna marker, till exempel lämplig margi
nell jordbruksmark som ännu är i bruk. Därvid kan dock kalkylen



B:6 i stället belastas av ett högre markvärde än projektets 100 kr per
hektar och år. Arrenden 1982-83 av god odlad jord utan byggna
der (sidoarrenden) i Kronobergs län uppges kosta 500-700 kr per 
hektar och år, vilket bör motsvara ett markvärde omkring 
5 000-7 000 kr/hektar.

6.10 Möjlig lönsamhet
Följande diskussion avser att redovisa möjlig lönsamhet för 

energiskogsodling vid :

• Kostnadsbild och markval enligt projektets förutsättningar.

• Tillväxtnivåer enligt tillgängliga rapporter från andra försök
(med delvis andra förhållanden än projektets).

• Produktvärde vid användning som bränsle i värmeverk, varvid
flera bränsleslag konkurrerar, bland annat skogsbränsle.

Anläggning och etablering av ett energiskogsbestånd innebär 
en investering av cirka 18 (XX) kr/ha inklusive markkostnad. Årlig 
kapitalkostnad vid realistisk räntenivå, säg 10 procent, och 20-30 
års avskrivningstid medför en kostnad av 1 900-2 000 kr/hektar 
och år.

Skötselkostnadema under produktionsskedet kan uppskattas 
till 2 000-3 000 kr/hektar och år för gödning, ogräskontroll och 
måttliga skyddsåtgärder.

Kostnaden för skörd och transport till väg baseras på antagan
det att en maskingrupp för 500 kr/timman skördar 1 hektar per 4-6 
timmar betald tid. Vid 3-årigt skördeintervall; detta motsvarar 
700-1 000 kr/hektar och år.

Vid en skördad produktion om 10-15 tTS/hektar och år erhålls, 
sedan extremkombinationer uteslutits, en kostnad för skördad 
energiskog fritt bilväg på omkring 400—5(X) kr/tTS. Flertalet kost
nadsposter är helt eller delvis arealberoende, varför kostna- 
den/tTS blir starkt beroende av skördeutfallet.

Bevattning har inte förutsatts i ovanstående bedömningar. Om 
bevattning krävs för att uppnå angivna skördenivåer innebär det 
en fördyring som kan bli omkring 100-150 kr/tTS.

Produktvärdet, enligt nuvarande marknadspriser för skogs
bränsle är omkring 500 kr/ton TS för bränsleflis avlastad vid ett 
större kommunalt värmeverk. Detta pris kan, enligt tillgängliga 
uppgifter, högst bära en kostnad på omkring 300 kr/tTS för bräns
leråvara levererad vid bilväg, vilket för övrigt motsvarar nuva
rande prisnivå på massaved.



B:6 Vid de förutsättningar, som i det föregående redovisats för
Storförsök Södra, framstår energiskog i en företags ekonomisk 
kalkyl ännu som ett avsevärt dyrare alternativ, eller komplement, 
till det närmast jämförbara skogsbränslet. Av skogsbränsle, till
sammans med andra trädbränslen på samma prisnivå, finns för 
närvarande ett avsevärt potentiellt överskott i södra Sveriges in
land.

Lönsamhetsprognosen för odlat bränsle kan förbättras genom 
lägre kostnad/tTS och högre produktionsvärden, ökad kunskap, 
rationalisering, överskott av odlad mark (jordbrukspolitiken) 
samt stigande energipriser. Förväntningarna på denna utveckling 
dämpas dock av några faktorer; antagna skördenivåer är ännu 
bekräftade bara i liten skala under kort tid och vid gynnsamma 
betingelser. Inträffade bakslag är till stor del okorrigerade (frost
skador, långsam och ofullständig etablering) och ytterligare stör
ningar kan befaras (parasiter, skador vid skörd). Energiprisernas 
utveckling kan också dämpas genom sänkt oljeförbrukning, bättre 
riskspridning för bränsleimporten, betydande kvantiteter in
hemskt bränsle tillgängliga till dagens priser, effektivare el-värme 
genom värmepumpar.

6.11 Slutsatser, sannolikt giltiga för 
södra Sveriges inland

• Projektets preliminärt planerade varaktighet, fem år från 1980, 
räcker inte för att uppfylla projektets syfte utan försöket bör ses 
i ett minst 10-årigt perspektiv.

• Tilldelade penninganslag är tillräckliga för projektets genom
förande.

• Projektets utveckling hittills samt nuvarande kunskapsläge mo
tiverar en viss omorientering av den fortsatta projektverksam
heten med, sannolikt, ökad andel försök och utveckling i halv
stor skala, mindre av fullskalig tillämpning samt en geografisk 
och arealmässig koncentration.

• En stor del, 35-40 procent av den utvalda projektarealen har 
befunnits ej odlingsbar till rimliga kostnader.

• Odlingsbar nedlagd jordbruksmark har iordningställts och upp
odlats, med något kompletterad jordbruksteknik till en kostnad 
av 7 400 kr/hektar för planteringsfärdig areal. Med tillämpning 
av vunna erfarenheter kan denna kostnad sänkas till cirka 6 500 
kr/hektar.



• Uppodlingskostnaden för odlingsbar nedlagd jordbruksmark 
ligger på ungefär samma nivå som priset på god brukad jord
bruksmark i samma område.

• Säkert klimathärdigt odlingsmaterial för projektområdets 
östra, mest frostutsatta del, har hittills inte varit tillgängligt.

• Sticklingsleveranser och plantering har fungerat tillräckligt bra 
men till höga kostnader. Stora kostnadsminskningar bedöms 
möjliga vid storskalig odling.

• Ogräsproblemet under etableringsskedet har hittills inte kunnat 
bemästras tillfredställande. Här krävs ytterligare försök och ut
veckling. Motsvarande problem i jordbruket har kunnat lösas.

• Bevattning kan visa sig normalt nödvändig under produktions
skedet. Detta skulle innebära både kostnadsökningar och mera 
begränsat markval.

• Betning av älg i nyanlagda bestånd under vegetationsperiodens 
senare del (ej vinterbetning) förekommer normalt men i varie
rande omfattning. Betydelsen för framtida utveckling ej klar
lagd. Kan förhindras med välskötta elstängsel.

• Lönsamheten påverkas, åtminstone de närmaste åren, bland 
annat av att skogsbränsle finns som potentiellt överskott till 
priser som avsevärt understiger beräknad produktionskostnad 
för odlat energiskogsbränsle.

6.12 Försökets utveckling våren 1984 
och därefter

Vintern 1984 beslutades, med Energiverkets godkännande att 
fortsatt försöksverksamhet skall bedrivas endast på objekten Fu
ruby, Torsjö och Engaholm med en sammanlagd uppodlad areal 
om drygt 30 hektar. Övriga objekt och arealer utgår ur försöket.

Det finns flera skäl till reduceringen av försökets areal, som 
samtidigt innebär en geografisk koncentration runt Växjö. Ett skäl 
är att flera av de nu uteslutna objekten visat sig både tekniskt och 
biologiskt så svårhanterliga att uppodlingen inte kunnat fullföljas 
till rimliga kostnader eller godtagbar etablering inte erhållits efter 
första plantering. Ett ännu viktigare skäl är, att även där godtagbar 
etablering erhållits efter första plantering kvarstår viktiga etable
rings- och produktionsproblem som bör lösas i begränsad skala 
innan det är meningsfullt att försöka arbeta på större arealer.

Exempel på vanskligheter i samband med etableringsskedet är 
de omfattande frostskador som under våren 1984 konstaterats i det



B:6 tvååriga beståndet på Engaholm, där etableringen ännu hösten
1983 betraktades som säkrad.

Den fortsatta verksamheten planeras omfatta:

• Försök med olika odlingsmetoder för att skapa bästa utgångs
läge för plantering och tillväxt.

• Prov med olika kloner och arter, som kan förutses bättre läm
pade för försökets klimat- och markförhållanden.

• Försök att komma till rätta med det viktiga ogräsproblemet, 
både genom åtgärder under uppodlingen och under etable- 
ringsskedet.

• Försök med olika metoder för näringstillförsel, i första hand 
kombinerat med naturlig vattenförsörjning eftersom omfat
tande bevattning måste förutses dra kostnader utanför rimliga 
lönsamhetsramar.

• I den fortsatta verksamheten får teknisk utveckling av plante
ring och skörd mindre aktuellt intresse än om den ursprungligen 
avsedda storskaliga tillämpningen kunnat fullföljas.

Följande sidor visar några typiska bilder från det att urvalet av 
odlingsmarker genomfördes 1979 till ogräsrensning i etablerat be
stånd sommaren 1983.





Nedlagd
jordbruks
mark

De sämre fastmarksjor- 
darna övergavs för 
länge sedan av jordbru
kare. De är som regel 
svårodlade.

Ofta hittar man spår av 
tidigare odlingsverk- 
samhet i uppväxt skog.

Sjösänkningar och 
mossodlingar, nedlagda 
under 50- och 60-taien, 
utgör huvuddelen av 
odlingsbar nedlagd 
jordbruksmark på syd
svenska höglandet.



Moss- och sjöodlingar översvämmas regelbundet höst och vår. Ytdränering på
skyndar upptorkningen. Grundlig dränering kräver omfattande avloppsgräv- 
ning i den ofta flacka terrängen (Broaryd).

Uppodling



En slättlandssjö strax intill översvämmar odlingsytan under vårflödet (Torsjö)

Ett häftigt sommarregn har stoppat arbetena ett par viktiga veckor i juli 
(Engaholm)



Uppodling

När markytan torkat 
uppför beredning med 
nyodlingsplogen behövs 
ändå breda hjul på trak
torn.



Utsättning av 
sticklingar



Ogräs
problem
De gamla odlings jor
darna innehåller stora 
mängder frön som akti
veras vid uppodlingen. 
Trots kemisk bekämp
ning under uppodlings- 
fasen kommer ogräset 
tätt och frodigt redan 
första sommaren.

Mekanisk bekämpning 
med radfräs minskar 
ogräset men slår inte ut 
det. Ett specialtillverkat 
tallriksredskap ger 
ungefär samma resultat.



Vinter
Själva övervintringen har hittills varit problemfri, förutsatt att plantorna hunnit 
invintra i tid. Men höstfrost har vållat omfattande skador på för sent invintrade 
skott.

Försök med beskärning 
under senvintern.



Del B

7 STORFÖRSÖK SYD
av Gustav Perman, Sydkraft

7.1 Sammanfattning
Erfarenheterna från Storförsök Syd (70 hektar) visar att man 

kan etablera energiskog för cirka 20(XX) kronor/hektar på jord
bruksmark. Genom att utveckla tekniken för ogräsbekämpning 
och framställning av billigare sticklingar bör en etableringskostnad 
om 15000 kronor/hektar vara uppnåerlig inom de närmaste åren.

Tekniken för etablering av energiskog kan nu anses som beprö
vad. Energiskogen har etablerats väl trots delvis svåra yttre beting
elser.

Med en bedömning av kostnader för arrende ( 1300 kronor/hek
tar, år), gödsling, skörd, flisning, transport, återställning och oför
utsett har totalkostnaden räknats fram. Med en realränta av 6 
procent vilket är Sydkrafts krav på realräntan vid avskrivningsti
den 20 år och återställningskostnad av marken medtagen, blir den 
årliga kostnaden 11000 kronor/hektar, år. Med utelämnad åter
ställning av marken blir den årliga kostnaden cirka 8650 kronor/ 
hektar, år.

En kvalificerad bedömning ger för handen att en del av fälten 
bör nå en produktionsförmåga av 15 tTS/hektar, år. Detta innebär 
en produktionskostnad för bränslet fritt levererat till värmeanlägg
ning av 733 kr/tTS (146 kronor/MWh) respektive 580 kr/tTS (116 
kr/MWh) om återställningskostnaden för marken ej medtas.

Detta innebär enligt ovan att flis från energiskog i dagens läge är 
10-50 procent dyrare än bränsleflis (100 kronor/MWh) från skogs- 
rester.

I dessa kalkyler är skördekostnaden fortfarande osäker då skör- 
detekniken inte har provats i verklig drift.

Miljöuppföljning av mark och vatten har hittills inte visat på 
några negativa miljökonsekvenser av energiskogsodling. Det 
samma gäller även för landskapsbild och fauna.
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Syftet med projektet är att för förhållandena i södra Sverige 

klargöra möjligheterna att odla energiskog under gynnsamma kli
mat- och markförutsättningar samt att undersöka lönsamhet och 
konkurrensförhållanden jämfört med annan odling på åkermark.

7.3 Bakgrund
Under våren och sommaren 1982 genomförde Sydkraft på upp

drag av den dåvarande nämnden för energiproduktionsforskning 
en utredning om förutsättningarna att anlägga energiskog i Syd
sverige. Undersökningarna koncentrerades till södra och västra 
Skåne.

Utredningen syftade till att finna lämpliga marker för energi
skogsodling samt att ha förberedande diskussioner med mark
ägare, andra intressenter samt myndigheter. I rapporten specifice
rades ett antal odlingsområden och marker lämpade för energi
skogsodling. De föreslagna odlingsytorna är belägna kring Bör- 
ringe, Harlösa, Sturup och Vomb (fig 1).

För att åstadkomma rationella förutsättningar för energiskogs
odling bedömdes det önskvärt om odlingsytorna låg relativt nära 
varandra.

Under augusti 1982 analyserades jordartsprover från de till
tänkta odlingsmarkerna. Samtidigt bestämdes grundvattennivån 
för att avgöra huruvida tillskottsbevattning var nödvändig under 
etableringsfasen och under produktionsfasen. Dessa två under
sökningar var nödvändiga för att kunna föreslå lämpliga marker 
för energiskogsodling.

Med den kunskap vi har i dag hade ytterligare parametrar beak
tats vid markvalet. Som exempel kan nämnas att små fält ej kom
mer att bli rationella i samband med odlingsdriften, skörd och 
transporter.

En ytterligare begränsning kan vara dåligt dränerade och vat
tensjuka fält. Detta utgör en begränsning i samband med skörd då 
det ofta inte föreligger tjälad mark inom det aktuella försöksområ
det.
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Fig 1. Tänkbara lokaliseringar för energiskog i storförsök Syd

Analyserna visade att Börringe/Sturup-altemativet var det klart 
bästa samt att detta alternativ efter justeringar innehåller odlings
fält om totalt cirka 70 hektar. Det fortsatta arbetet inriktades där
för mot detta alternativ. Ägare till markerna i Börringe/Sturup är 
Börringekloster AB, Luftfartsverket samt Malmö kommun.

7.4 Etapper i projektet

7.4.1 Förstudie (etapp 1 )
Under den första etappen i Storförsök Syd inriktades arbetena 

mot att finna lämpliga marker för energislcogsodling i södra Skåne. 
Etappen avslutades hösten 1982.



B:7 7.4.2 Projektering och anläggning (etapp 2)
Den andra etappen i projektet omfattade projektering och an

läggning av Börringe/Sturup-alternativet.
Följande arbeten genomförs under etappen:

• Slutligt val av odlingsytor. Valet sker i samråd med markägare 
och länsstyrelse (enligt paragraf 20 i NL). Arrendeavtal med 
markägare upprättas.

• Fastställande av lämpligt odlingsmaterial. Sticklingar för od
lingen beställs från NE:s projekt och sticklingsplantage från 
övriga leverantörer. Leveransavtal för sticklingsmaterialet upp
rättas. Vid val av kloner sker samverkan med NE-projekt 
Energiskog 2 SLU.

• Beredning av odlingsytor. Beredning av marken utfördes så att 
planteringen påbörjades våren 1983. Transportvägar iordning
ställs. Etablering har underlättats genom att odlingen sker på 
fält där befintligt vägnät kan utnyttjas.

• Plantering av odlingsmarken.Plantering har skett våren 1983 - 
våren 1984. Planteringsteknik från trädgårds- och plantskole- 
näringen används.

• Miljöövervakningsprogram utarbetas. Programmet, som inled
des 1983, innebär att miljökonsekvenser av energiskog under
söks avseende fauna, landskapsbild, mark och vatten. Pro
grammet har utarbetats i samverkan med NE-projekt Miljöfrå
gor SNV.

• Val av förbränningsanläggning. Avkastningen från 70 hektar 
beräknas kunna förse en 1 MW-panna med hela bränslebeho
vet vid 2 000 timmars drifttid.

Etapp 2 genomförs under tiden december 1982 till och med juni
1984.

7.4.3 Skötsel, drift, skörd med mera (etapp 3)
Den tredje etappen omfattar skötsel, drift, tillsyn av odlingarna 

samt uppföljning av olika särexperiment. Vidare sker första skörd 
hösten/vintem 1985/86 (treåriga bestånd) samt leveranser av ener- 
giskogsbränsle till förbränningsanläggningen.



7.4.4 Resultatsammanställning, utvärdering 
(etapp 4)

Under den fjärde och avslutande etappen sammanställs resultat 
och erfarenheter samt bedömningar av de ekonomiska resultaten. 
Projektets etappindelning med kostnader och tidplan framgår av 
den följande tabellen:

Etapp 1 200.000:-
Etapp 2 3.500.000:-
Etapp3 1.200.000:-
Etapp 4 2.000.000:-

1982-01-09
1982-12-1984-06
1984- 07-1985-06
1985- 07-1987-06

7.5 Mark för energiskog vid Börringe 
och Sturup

Efter diskussioner med markägarna i Börringe och Sturup har 
hittills arrenderats mark om totalt 70 hektar. De olika fältens läge 
och arrendering framgår av nedanstående figurer. Fälten på Stu
rup är markerade på så sätt att S2 innebär Storup fält nr 2 och så 
vidare. För Börringe gäller på motsvarande sätt B2 och så vidare.

! BORRINGE

LEMMESTRÖBörringe station'''.

Södra Börringe gärd;V j

Fig 2. Börringeområdet
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Fig 3. Sturupområdet

Ägare till markerna är Malmö kommun, Luftfartsverket och 
Börringekloster AB. Med respektive ägare har arrendekontrakt 
upprättats, vilka löper på tio år. I kontraktet med Luftfartsverket 
finns angivet att försöksodlingarna kan avbrytas om sådana an
samlingar av fåglar skulle uppkomma att potentiella risker för 
flygverksamheten på Sturup skulle kunna uppstå.

Arrendesyn av markerna har genomförts av två synemän ut
sedda av Lantbruksnämnden i Malmöhus län. Protokoll över sy
nen har upprättats.

Tillstånd att ta ifrågavarande jordbruksmark i anspråk för för
sök med energiskogsodling har sökts och erhållits från Lantbruks
nämnden i Malmöhus län.

Samråd har skett enligt paragraf 20 i Naturvårdslagen med läns
styrelsen i Malmöhus län.

7.6 Sticklingsmaterial
I Storförsök Syd prövas olika Salixarter (sälg, pil och vide).
För storförsöket bedömdes tidigt att det framför allt är Salixklo- 

nema 082 och 083 som är av störst intresse. Klon 082 har visat sig 
ge bra avkastning särskilt i södra Sverige och har till skillnad från 
083 kraftig tillväxt första året. Tillgången på sticklingar är framför 
allt god för klon 082.



Efter diskussioner med sticklingsleverantörer, representanter 
från övriga storförsök med flera beslöts att i försöksodlingen an
vända klonema 082,083 samt i mindre omfattning klonen 683.

Inköp av cirka 1.4 miljoner sticklingar gjordes till följd härav för 
plantering våren 1983. Detta antal motsvarar den sticklingsmängd 
som behövs till 45 hektar om antalet sticklingar är cirka 
30 000/hektar. Sticklingarna levererades av Rune Karlsson, Hed
berg, och av Domänverkets Plantskola i Dalby. Sticklingarna har 
varit förpackade i trä- eller papplådor som lagrats på pali. Större 
partier har levererats till frysutrymme i Dalby, varifrån dagsbeho- 
vet transporterats till Sturup med hjälp av inhyrt bilsläp.

Under 1984 beställdes cirka 0.9 miljoner sticklingar.
Sticklingarna har blötlagts 1-2 dagar före planteringen. Under 

vissa perioder med plötsligt påkommet regn har sticklingarna fått 
lagras under som längst 5-6 dagar. Den kyliga väderleken vid 
inledningen av planteringen 1983 och byte av vatten i lagringsbas- 
sängen tycks inte ha skadat sticklingsmaterialet.

Planteringen har totalt omfattat cirka 1.3 miljoner sticklingar av 
klon 082 och cirka 0.9 miljoner sticklingar av klon 083.

Redan i dag kan vi konstatera att klon 082 är överlägsen klon 
083 på grund av högre tillväxt samt bättre växtsätt. Klon 083 slår 
vid markytan ut ett flertal horisontella skott, vilket kommer att 
försvåra skördearbetet. Erfarenheter från andra försök visar också 
på en lägre torrsubstanshalt för klon 083. Detta är negativt med 
tanke på lagring och förbränning.

Det är av stort intresse att diskutera vilken förädlingspotential 
det aktuella odlingsmaterialet har. Hittills har enbart ett enklare 
urvalsarbete legat bakom de framtagna klonema.

Fortsatt arbete genom urval och förädling kan anses som myc
ket angeläget. Ekonomiska beräkningar visar på relativt höga an
läggningskostnader. I det sammanhanget är det nödvändigt att 
använda klonmaterial med högsta tänkbara tillväxt.

Energiskogsodling i Skåne medför en fördel då klimatet med
ger odling av ett mycket stort antal kloner. Längre norrut kommer 
en kortare växtperiod och ett hårdare vinterklimat att ställa större 
krav på odlingsmaterialet.



7.7.1 Planteringsteknik
Enligt planerna skulle cirka 45 hektar planteras under våren 

1983. Det framkom mycket snart att ”handplantering” skulle vara 
besvärligt på den marktyp som finns vid Börringe och Sturup. 
Odlingsytornas rika stenforekomst skulle till exempel omöjliggöra 
den teknik som tilllämpats vid Domänverkets och Södra Skogs
ägarnas storförsök. Den maskinteknik som prövats i försöken vid 
Köping visade sig heller inte användbar pä odlingsytornas sten- 
bundna jordar. Undantaget utgör ett mindre fält vid Börringe, där 
mulljorden möjliggör plantering enligt tidigare tillämpad teknik.

I samband med en studieresa till Holland erhölls information 
om en fransk planteringsmaskin som i Sverige marknadsförs av 
AB Rune Johnssons Lantbruksmaskiner, Bjuv. En enkel test i 
plantskolemiljö visade att maskinen som benämns Super-Prefer 
efter modifieringar skulle kunna användas.

En mindre 2-radig maskin inköptes och efter viss ombyggnad 
prövades tekniken i ett större växthus. Erfarenheterna från prov
planteringen ledde till att en 6-radig planteringsmaskin inköptes. 
Maskinen är uppbygd sex moduler, vilket ger stora möjligheter till 
snabb reparation av till exempel billar och planteringshjul. Maski
nen är i standardutförande avsedd för plantering av sallad, kål och 
jordgubbar.

Maskinen levererades veckan efter påsk 1983 och en första test 
utfördes i samband med att planteringen startade. Efter en kort 
tids köming visade det sig svårt att plantera sticklingarna pä till
räckligt djup. Genom förlängning av planteringsorganen förbätt
rades funktionen och maskinens princip måste i dag anses som 
mycket användbar för framtida energiskogsplantering, åtminstone 
för den typ av marker som finns i Storförsök Syd.

Det har visat sig att man under gynnsamma förhållanden kan 
plantera cirka 2 hektar/dag (8 timmar). Under perioden 
1984-04-18 till 1984-05-18 planterades i genomsnitt 1.3 hektar/- 
dag. Vid ogynnsamma förhållanden, såsom regn och kraftig sten
forekomst, kan kapaciteten sjunka med 50 procent.

Kontakt har tagits med Jordbrukstekniska Institutet som under
söker möjligheten att testa maskinen pä andra marker.



Fig 4. Plantering.

7.7.2 Ogräsbekämpning
Vissa fält har innehållit både ett- och fleråriga ogräs som utgör 

ett hot mot den nyetablerade energiskogsodlingen.
Ogräsproblemet kan bli mycket besvärande till följd av energi

skogens långsamma tillväxt i början av växtperioden.
Enligt vår uppfattning bör ogräsbekämpningen i energiskogs

odling jämställas med förhållandena vid traditionell jordbruks
gröda.

På de fält som inte behandlats kemiskt har det i gengäld krävts 
betydande arbetsinsatser i form av traktorhackning och manuell 
ogräsbekämpning. Samma förutsättning gäller för de fält där den 
kemiska ogräsbekämpningen givit otillräcklig effekt. Orsaken till 
detta är olämplig väderlek (brist på regn) efter utförd besprutning.

Fältet Börringe 5 som består av mulljord har traktorhackats och 
därefter handhackats. Ogräsen var då fortfarande små, vilket är en 
förutsättning för mekanisk ogräsbekämpning.

Kostnader för traktorhackning och manuell hackning framgår 
av avsnitt 7.9 Ekonomisk bedömning.



Fig 5. Kemisk ogräsbekämpning.

Fig 6. Handhackning av gräs.



I förberedelserna till planteringen ingick att odlingsytorna san
nolikt skulle behöva bevattnas under etableringsmånadema. Ett 
konsultuppdrag lades därför ut på VBB i Malmö med syftet att 
skissera hur denna bevattning skulle tillgå. Rapporteringen från 
uppdraget anger detaljerat hur bevattningen ska anordnas.

Till följd av en för den skånska våren osedvanligt regnrik period 
under april och maj 1983 var bevattning av ytorna inte nödvändig. 
Inte heller under 1984 har bevattning erfordrats. Någon erfarenhet 
från bevattning finns därför ej.

7.7.4 Gödsling
Gödslingen av energiskogsodlingen är av samma storlek som 

för traditionell jordbruksgröda.
Under etableringsåret har gödsling skett med 60 kg N/hektar. 

Detta motsvarar cirka 400 kg kalksalpeter/hektar. Under de föl
jande åren bör gödsling göras årligen med 500-600 kg NPK 
20-5-9.

Spridning av konstgödsel har skett med konventionell centrifu- 
galspridare. Då energiskogen nått en höjd av cirka 2 m, det vill 
säga året efter etableringsåret, måste gödsling ske med annan me
tod, till exempel med helikopter.

För att studera olika gödslingsgivors effekter har tre gödslings- 
försök anlagts på Börringe 5. Som framgår närmare under avsnitt 
7.8 Miljö kan vi på Börringe 7 studera hur dräneringsvattnet på
verkas av gödsling i kombination med energiskog.

7.8 Miljö
Storförsökets påverkan på miljön undersöks av statens natur

vårdsverk inom projekt Miljöfrågr SNV. Den miljöpåverkan som 
kan uppträda är att hänföra till förändringar i dräneringsvattnets 
och markens innehåll av växtnäringsämnen, inverkan på djur- och 
fågelliv samt förändringar i landskapsbilden. Arbete pågår inom 
samtliga dessa områden.

På Börringe 7 har vi anlagt ett dräneringsförsök. I två parallella 
ledningar i energiskogsodlingen är det möjligt att bestämma avrin
ning samt genomföra analyser. Dräneringsvattnets innehåll av 
kväve, fosfor, pH med mera ger information om eventuell miljö
påverkan. På angränsande fält där traditionell jordbruksgröda od
las görs likartade analyser. Detta ger goda möjligheter att jämföra 
miljöpåverkan av energiskogsodlingen med traditionella grödor.



Mätningen har nu pågått sedan januari 1984. Hittills har man nu 
som väntat ej kunnat konstatera någon inverkan från energiskogs
odlingen. Eventuell inverkan kommer att kunna märkas först om 
något år.

Beträffande undersökning av marken har beslut tagits att jord
prover ska tas i anslutning till gödslingsförsöken. Jordprover kom
mer att tas 2 gånger per år. Analys kommer att tas av markens 
innehåll av ammonium och nitratkväve. Analysen görs för att 
undersöka i vilken omfattning restkväve finns kvar vid odlingssä- 
songens slut.

På fälten B2 och B7 görs uppföljning av rotinträngning i dräne- 
ringsrören med hjälp av filmkamera.

Uppdrag har lagts ut på zoologiska insitutionen vid Lunds Uni
versitet att kartera djur- och fågelliv vid odlingarna. Hittills har 
man beträffande djurförekomsten kunnat konstatera ökad före
komst av rådjur, hjortar och älgar vid odlingarna i Sturup.

Skånes unika landskapsbild ger anledning att bevaka energi
skogens visuella inverkan på landskapsbilden. Uppdrag har därför 
lagts ut på VBB att via fotografering enligt ett särskilt program visa 
hur energiskogen kan påverka landskapsbilden.



I nedanstående tabelt sammmanställs data och åtgärder för de olika försöks- 
ytorna.

BÖRRINGE STURUP

ODLINGSFÄLT 2 5 7 2 4 7 8

Jordart mulljord mulljord lerjord morän morän/ morän sand/
mulljord mojord

Ägoförhållande,
arrende
allmän ägo Luftfarts- Malmö Malmö Luftfarts-

verket kommun kommun verket
enskild ägo Börringekloster AB
Fysisk tillgänglighet
bil- och bussfram-
komlig väg nej ja ja mycket god ja mycket god ja
utsiktsmöjlighet över
fältet viss stor stor stor god viss god
hinder liten markv
Odlingsbetingelser
areal (ha) 5,5 15 2 12 18 9 8
förutsättning för rationell
brukning mindre bra bra mycket bra bra bra bra mycket bra
klonval 083 082 082 082 083 082/083 082
antal sticklingar antal/ha 30000* 40000 30000 30000 30000 30000 30000
plantering tidpunkt
(år: mån) 83:6 84:5 84:5 83:4,5 83:5,6 83:6 84:4
första skörd planerad
årsskiftet 85/86 86/87 86/87 85/86 85/86 85/86 86/87
första skörd mängd tTS 55 180 24 120 120 90 20
förväntad årlig tillväxt
tTS/ha, år 10 15 15 10-12 12 10-12 10
nederbörd april-augusti:
- normalår medianvärde 1961-80: 252 mm (1968) medianvärde 1973-81: 236 mm (1974)
- torrår lägsta nederbörd 1961-80:181 mm (1976)lägsta nederbörd 197181 : 167 mm (1976)
bevattningsbehov - - - ev ev -

frostlänthet viss viss nej nej nej nej nej
Övriga förhållanden
dikning i dag nej täckdikn enl plan-69 behovstäckdikning
markanvändning i dag bete åker åker åker åker åker åker
jordbruksmarksklass låg låg 7 6 6 6 6
trolig konkurrens för Salix
gentemot jordbruksgrödor god god låg låg god/låg god/låg låg
gödslingsförsök - ja ja - - - ja
miljökontroll-dränings-
vatten - - ja - - - -
miljökontroll mark - - ja - - - -

produktivitetsmätning - ja ja - ja ja ja

klöwilt i omgivningen hjort, rådjur och liten älgstam hjort, rådjur, älg

* På begränsad areal är antalet 40000 sticklingar/ha



Att bedöma de ekonomiska förutsättningarna för energiskog är 
av stort intresse inför fortsatta insatser inom området.

Från Storförsök Syd finns nu kunskaper om kostnaderna för 
etablering av energiskogsodling. Från annat håll finns uppskatt
ningar om kostnaderna för skörd. Kostnader för transport och 
flisning är i dagens läge relativt väl kända faktorer.

Det förutsätts att energiskogen skördas under perioden novem
ber-mars. Efter skörd samlas energiskogsknippena ihop och lagras 
ett par månader på fälten för att möjliggöra ett kontinuerligt om
händertagande samtidigt som fuktigheten minskas.

Utifrån snart 2 års arbete med etablering av energiskog kan 
följande kostnader redovisas.

Med etablering avses de åtgärder som måste vidtas till dess att 
energiskogen har tillräcklig konkurrenskraft mot ogräs.

Utgångsläget vid etablering är höstplöjt fält.

A. Etablering ( utgångsläget är ett höstplöjt fält)

1. Harvning X 2 0.6 tim/ha 200 kr/tim 240 kr/ha

2. Stenplockning 240 kr/ha

3. Harvning X 2 0.6 tim/ha 200 kr/tim 240 kr/ha

4. Plantering:
- Sticklingar 30000/ha 0.25/st 7500 kr/ha
- Plantering med 6-radig maskin 

Traktor 200:-/tim ’>
Planterings-
maskin 150:-/tim
Personal 7 x 60 420:-/tim

770:-/tim
Kapacitet 1.3 ha/dag2) 4770 kr/ha

5. Ogräsbekämpning:
- Traktorhackning

2 tim/hax 4 gånger
8 tim X150:- 1200 kr/ha

- Manuell hackning
13 mandagar/ha
371:-/dagxl3 4800 kr/ha

- Kemisk bekämpning y>



400 kg Kalksalpeter 400 kr 
Spridning 120 kr 520 kr/ha 

19470 kr/ha4»Summa, kostnad

Anmärkningar:

1) Traktor med förare för körning av planteringsmaskin.

2) Under tiden 18 april till 18 maj 1984 platerades 25 ha, vilket ger 
kapaciteten 1.3 ha/dag. Vid mycket ogynnsamma förhållanden 
kan kapaciteten sjunka. Detta kan uppvägas av högre effektivi
tet vid en mer omfattande energiskogsodling.

3) Genom att utveckla tekniken med kemisk ogräsbekämpning 
kan kostnaden för ogräsbekämpning sänkas. Sprutning vid två 
tidpunkter kostar cirka 1500 kr/ha. Detta kan behöva komplet
teras med traktorhackning vid ett tillfälle (300 kr/ha) och genom 
manuell hackning motsvarande 1/4 av nuvarande insats (1200 
kr/ha).

Kostnaden för ogräsbekämpning blir då:

Kemisk bekämpning 2x750 1500 kr
Traktorhackning 1x300 300 kr
Manuell hackning 1200 kr

Kostnaden för ogräsbekämpning kan därför minskas till 3000 
kr/ha i stället för nu angivna 6000 kr.

4) Med förbättrad teknik för ogräsbekämpning kan etablerings- 
kostnaden sänkas till 16500 kr/ha.

3000 kr



Avskrivningstid 20 år
Realränta 8 procent
Annuitet 10 procent

Etablering1* 19500x0.10
Arrende
Gödsling
Skörd 2)
Flisning3)
Transport4)
Återställning5)

Oförutsett 20 procent

1950 kr/ha, år 
1300 kr/ha, år 
980 kr/ha, år 
450 kr/ha, år 

2250 kr/ha, år 
540 kr/ha, år 

2200 kr/ha, år 
9670 kr/ha, år 
1940 kr/ha, år

Summa, totalt 11610 kr/ha, år
Alternativ där återställning av marken till 
jordbruksdrift utelämnats 7470 kr/ha, år
Oförutsett 20 procent 1500 kr/ha, år
Summa, totalt 8970 kr/ha, år

Vid produktion 15 tTS/ha, år6' blir kostnaden:
775 kr/tTS eller 129 kr/m3s vid återställningskostnaden 2200 

kr/ha, år alternativt 600 kr/tTS eller 100 m3s vid återställningskost
naden 0 kr/ha, år.

Resultatet visar således att bränsleflis från energiskog kostar cirka 
775 kr/tTS eller 129 krlm3s (155 kr/MWh) fritt levererad till flis- 
panna. Om återställningskostnaden kan utgå blir motsvarande 
värde 600 kr/tTS eller 100 kr/m3s.

Likvärdig bränsleflis från skogens rester kostar cirka 450 kr/tTS 
eller 75 kr/m3s (90 kr/MWh) i det aktuella området.

A nmärkningar:

1) Med hjälp av kemisk ogräsbekämpning kan kostnaden sänkas 
ytterligare.

2) Produktion 15 tTS/år. Skörd vartannat år. Uppskattad skörde- 
kostnad 30 kr/tTS (IUC). Ingen skotningskostnad.

3) Flisningskostnad 25 kr/m3s. I tTS = 6 m3s. Flisningskostnaden 
blir 150 kr/tTS. Vid årlig tillväxt av 15 tTS/ha, år blir flisnings
kostnaden 2250 kr/ha, år.

4) Transportkostnad inom 3 mil uppskattas till cirka 
6 kr/m3s, vilket motsvarar 540 kr/ha, år.



5) Återställningskostnaden (2200 kr = 22000 kr x 0,1) har upp
skattats och innefattar ny täckdikning. Huruvida återställnings- 
kostnad ska ingå kan diskuteras. I kalkylen har vi utelämnat 
återställningskostnaden.

6) Uppskattad framtida produktion är 15 tTS/ha, år för klon 082. 
Detta gäller för odlingarna på fälten Börringe 5 och 7 samt 
Sturup 8. För övriga fält förväntas produktionen bli mindre. 
Skördenivån 15 tTS/ha, år har bedömts som möjlig utifrån 
andra odlingsförsök (L. Törner, 1984).

7.10 Vägledande erfarenheter och 
synpunkter

Följande synpunkter har bedömts som viktiga att beakta i det
fortsatta arbetet:

• Markvalet gjordes preliminärt hösten 1982. Planteringen på
börjades våren 1983. Det är dock önskvärt att ha tillgång till 
marker minst 6 månader innan plantering påbörjas. Härigenom 
ökar möjligheterna att använda rätt teknik framför allt vid 
ogräsbekämpningen.

• Markägar- och myndighetskontakter har i detta projekt varit 
relativt enkla. Totalt finns endast tre markägare, vilka samtliga 
visade ett stort intresse för arbetet med energiskogsodling. Det 
är endast förhandlingarna med Luftfartsverket som varit långt 
utdragna beroende på bland annat säkerhetsfrågorna i anled
ning av den närliggande flygplatsen. Även om upplåtelse av 
mark i detta fall har varit relativt enkel får man därmed inte dra 
slutsatsen att detta gäller generellt.

• Sticklingsmaterial har inköpts dels av Rune Karlsson, Hedberg, 
dels av Domänverket, Dalby Plantskola.
Totalt har för plantering av cirka 70 hektar införskaffats cirka
2.2 miljoner sticklingar. Det har ej varit svårt att få tag på 
sticklingar av de olika kloner som bedömts lämpliga. I projektet 
har hittills använts klonerna 082, 083 och 683. Som tidigare 
nämnts visar klon 082 de bästa erfarenheterna.

• Personal som utnyttjas för planteringen har erhållits genom 
lokala kontakter, arbetsförmedling mm. Trots att personalen ej 
haft tidigare erfarenheter av planteringsarbete har detta utförts 
på ett helt tillfredsställande sätt.

• Tillgång till maskiner för planteringen är nödvändig för att nå 
ett snabbt och effektivt resultat. Sådana maskiner finns ännu



inte utvecklade för plantering av energiskog. De maskiner som 
använts hittills i detta projekt har ursprungligen utvecklats för 
plantering av sallader mm. Efter modifiering av maskinen har 
dock plan teringsmaskinen fungerat helt tillfredställande.

• Erfarenheten från de båda årens arbete visar på behovet av 
ytterligare parametrar vid val av ytor för energiskogsodling. 
Oregelbundenheten, liksom stora variationer i jordart, är ex
empel på parametrar som i ökad omfattning bör ingå vid be
dömningen. Därutöver bör nämnas stenforekomst, jordarter
nas inverkan på maskinernas arbete samt ogräsförekomsten. 
Andra faktorer är fältets tillgänglighet när det gäller att utnyttja 
större maskiner. Det bör påpekas att planteringen är utförd så 
att raderna ansluter till vägar där det är möjligt att ta hand om 
skördat material.

• Ogräset har delvis varit mycket besvärande. Åtgärder har satts 
in genom att stora delar har sprutats med ogräsmedel. Den 
mycket varierande jordarten och att planteringen utförts under 
stor tidspress har gjort att sprutningen delvis inte kunnat utföras 
vid bästa tidpunkt. Utförda försök visar emellertid på mycket 
uppmuntrande resultat när det gäller att kemiskt bekämpa 
ogräsen även när sticklingarna skjutit skott. Dessa försök är 
upprepade och på en mindre areal (< 1 ha) där behandlingen 
utförts med ogrässpruta. Kan denna teknik utvecklas finns det 
mycket stora möjligheter att tillfredsställande bemästra det ti
digare så omfattande ogräsproblemet i samband med energi- 
skogsetablering.

• Första årets plantering missgynnades av naturen på två sätt. 
Under själva planteringen kom mycket stora nederbördsmäng- 
der. Under planteringens första 45 dagar var det endast 15 
regnfria dagar, vilket i hög grad försvårade planteringsarbetet. 
Den därpå följande sommaren var en av de regnfattigaste under 
1900-talet i det aktuella området. Ingen bevattning av odlings
ytorna förekom. Trots detta har överlevnaden varit mycket 
stor. Uppskattningsvis 95-98 procent av sticklingarna har skju
tit skott.

7.11 Kommersialisering
För att möjliggöra en kommersiell introduktion av energiskogs

odling på kort sikt krävs sannolikt ett omfattande arbete med olika 
kostnadskänsliga parametrar. Hittills framkomna resultat pekar 
på att stor uppmärksamhet bör riktas mot odlingsförloppets alla 
led.



Vi vill dock speciellt trycka på möjligheten till produktivitets
förbättring genom effektiv ogräsbekämpning och val av lämpligt 
klonmaterial.

För Storförsök Syd kan beträffande odlingen följande positiva 
och negativa faktorer noteras som har betydelse för en snabb 
kommersialisering av energiskog.

Faktorer som är positiva:

• Energiskog kan bli ett nytt odlingsaltemativ för nedläggnings- 
hotad jordbruksmark.

• Produktivitetsförbättringar ligger inom räckhåll genom framför 
allt effektivare ogräsbekämpning och bättre klonmaterial.

• Stor ”överlevnad” trots yttre dåliga betingelser.

• Måttlig gödseltillsats erfordras.

• Odlingens PH-höjande verkan på marken är intressant med 
tanke pä försumingsdebatten.

• Konkurrenskraftig ekonomi jämfört med andra nya energislag, 
såsom vindkraft.

Faktorer som är negativa:

• Beprövad teknik för odling, skörd och flisning saknas.

• Flärd konkurrens från skogsbränsleflis, el och andra energislag.

• Systemet kräver långsiktiga överväganden, vilket nog uppfattas 
som negativt.

7.12 De fem viktigaste slutsatserna
• Ekonomi. Bränsleflis från Energiskogsodling på jordbruks

mark i södra Skåne blir i dagsläget cirka 50 procent dyrare än 
bränsleflis från skogsbruket. På sikt kan energiskogsflis bli kon
kurrenskraftigt då gängse skogsbränsle kan förväntas fä snab
bare prisstegring än energiskogsflis.

• Marknad. Energiskogsflis har i stort sett samma marknad som 
bränsleflis. Marknaden är växande. På sikt finns risk att skogs- 
bränslet ej räcker till.

• Teknik. Teknik för etablering av energiskog på jordbruksmark 
fungerar tillfredsställande. All mark som planterats (70 hektar) 
har etablerats väl. Skördeteknik ännu ej prövad i praktisk drift.



• Mark. Energiskogsodling på jordbruksmark visar på alternativ 
markanvändning vid eventuell minskning av arealen för spann
målsproduktion.

• Utveckling. Energiskogsodling visar på tillräckligt bra ekonomi 
för att motivera en försiktig introduktion på marknaden. I ett 
inledningsskede krävs stödåtgärder.



Del B

8 STORFÖRSÖK NORD
av Gunnar Andersson,
Västerbottens skogsägare ekonomisk förening

8.1 Sammanfattning
Storförsök Nord avser att studera energiskogsbruk från mark

val till slutlig användning av erhållen energiråvara. Storförsöket 
har utformats med beaktande av de förutsättningar vad gäller 
klimat, mark och möjlig produktionsförmåga som råder i norra 
Sverige. Detta medför att storförsöket inrymmer nya moment 
utöver tidigare storförsök.

I Storförsök Nord har första etappen som omfattar projektering 
genomförts. Etapp två, beståndsanläggningen, inleddes våren 
1983. Etappen sträcker sig över tre år och planeras följas av ytter
ligare etapper om tre år vardera.

Ekonomiska kalkyler tyder på att extensiva odlingsformer kan 
vara gynnsammare än intensiva i Norrland.

I Storförsök Nord ingår såväl extensiva som intensiva odlings
former med tyngdpunkten lagd på de extensiva.

Försöket genomföres på nedlagd jordbruksmark samt myr. Ut
valda markområden är Vännäsby/Spölandsområdet i Vännäs 
kommun samt flygfältsområdet och Bullmyran i Umeå kommun. 
Områdena utgör tillsammans cirka 100 hektar.

Intensivodlingarna anläggs på nedlagd jordbruksmark i Vän
näsby/Spöland samt vid Umeå flygfält. Odling sker i enlighet med 
metoder och teknik som utarbetats inom projekt Energiskog vid 
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och övriga storförsök.

Vid de extensiva odlingarna inskränker sig de odlingsförbere- 
dande åtgärderna till kemisk ogräsbekämpning samt plöjning. Be- 
ståndsanläggning sker med plantor av björk och al. På den ned
lagda jordbruksmarken i Vännäsby/Spöland beräknas gödsling ej 
behöva ske under de första åren. Vid extensiv odling av myr (Bull
myran) gödslas en del av ytan med träaska och en del med vanligt 
handelsgödsel.

Intensivodlingarna beräknas ha en omloppstid av cirka fem år. 
För de extensiva odlingarna beräknas omloppstiden bli avsevärt 
längre, cirka 15-30 år. Erfarenheter från den senare delen av 
omloppstiden vid extensiv odling bedöms kunna fås från befintliga



lövbestånd av lämplig ålder. Cirka 20 hektar befintliga lövbestånd, 
huvudsakligen belägna vid flygfältsområdet, ingår i försöken.

8.2 Syfte
Storförsök Nord avser att studera energiskogsbruk från mark

val till slutlig användning av erhållen energiråvara. Storförsöket 
har utformats med beaktande av de förutsättningar vad gäller 
klimat, mark och möjlig produktionsförmåga som råder i norra 
Sverige. Detta medför att storförsöket inrymmer nya moment 
utöver tidigare storförsök.

8.3 Resurser och organisation
Projektet genomförs av Västerbottens skogsägare på uppdrag 

av statens energiverk, tidigare nämnden för energiproduktions
forskning. Totalt för projektet har hittills 4.4 miljoner kr beviljats.

Projekteringen har utförts med civ jägarmästare Gunnar An
dersson, Västerbottens Skogsägare, som projektledare och samar
bete med VBB där civ ing Sören Eriksson och civ jägm Göran 
Hedman utfört det huvudsakliga utredningsarbetet. VBB:s med
verkan har skett på konsultbasis. Uppläggningen av storförsöket 
har fortlöpande diskuterats i en referensgrupp med deltagare för
utom från Västerbottens Skogsägare och VBB även SLU, Umeå 
och MoDo, Örnsköldsvik. Dessutom har under arbetets gång 
kontakt hållits med forskare och andra personer med kunskaper 
inom det aktuella området.

8.4 Projektbeskrivning i sammandrag
Pågående försök i södra och mellersta delarna av landet har 

inriktats på intensiv odling av energiskog. Ekonomiska kalkyler 
tyder på att extensiva odlingsformer kan vara gynnsammare än 
intensiva i Norrland.

I Storförsök Nord ingår därför såväl extensiva som intensiva 
odlingsformer med tyngdpunkten lagd på de extensiva.

Försöket genomförs på nedlagd jordbruksmark samt myr. Ut
valda markområden är Vännäsby/Spölandområdet i Vännäs kom
mun samt flygfältsområdet och Bullmyran i Umeå kommun. Om
rådena utgör tillsammans cirka 100 hektar.

Intensivodlingar anläggs på nedlagd jordbruksmark i Vännäs-



B:8 by/Spöland samt vid Umeå flygfält. Odlingsområdena förbereds
genom kemisk ogräsbekämpning, noggrann markbearbetning, 
kalkning och gödsling. Beståndsanläggning sker genom plantering 
av sticklingar från snabbväxande klimathärdiga salixkloner fram
tagna inom projekt Energiskog.

Vid de extensiva odlingarna inskränker sig de odlingsförbere- 
dande åtgärderna till kemisk ogräsbekämpning samt plöjning. Be- 
ståndsanläggningen sker med plantor av björk och al. På den 
nedlagda jordbruksmarken i Vännäsby/Spöland beräknas göds
ling ej behöva ske under de första åren. Vid extensiv odling av myr 
(Bullmyran) gödslas en del av ytan med träaska och en del med 
vanligt handelsgödsel.

Intensivodlingarna beräknas ha en omloppstid på cirka 5 år. 
För de extensiva odlingarna beräknas omloppstiden bli avsevärt 
längre, cirka 15-30 år. Erfarenheter från den senare delen av 
omloppstiden vid extensiv odling beräknas kunna fås från befint
liga lövbestånd av lämplig ålder. Cirka 20 hektar befintliga lövbe
stånd, huvudsakligen belägna vid flygfältsområdet, ingår i försö
ken.

För att få underlag till en optimering av energiskogssystemet 
har ett antal delförsök kopplats till storförsöket. Här studeras 
alternativ till de i odlingen använda metoderna.

En fortsatt försöksperiod om 3 x 3 år har bedömts som tillräck
lig trots att omloppstiden vid extensiv odling är avsevärt längre. 
Erforderlig information beträffande skötsel av äldre bestånd samt 
beståndsfömyelse vid extensiv odling beräknas kunna fås från de 
befintliga bestånd som ingår i försöken.

Den första treårsperioden omfattar huvudsakligen odlingsför- 
beredande åtgärder samt beståndsanläggning.

Den andra treårsperioden planeras innefatta skötsel av bestån
den samt produktionsuppföljning.

Under den tredje treårsperioden planeras skörd av intensiv- 
odlad energiskog. Skörd i befintliga bestånd beräknas ske under 
samtliga treårsperioder.



B:8 Den arealmässiga fördelningen av de olika odlingsformerna
fördelade på försöksområdena framgår av följande figur:
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8.5 Överväganden beträffande 
projektets inriktning

Under förstudie och projektering har förutsättningarna för 
energiskogsproduktion i norra Sverige övervägts vad gäller bland 
annat följande faktorer:

• Tillgängliga markområden för energiproduktion.

• Klimatförutsättningar.

• Ekonomi med beaktande av produktionsförmåga och erforder
liga investeringar.

• Avsättning av energiråvara.



8.5.1 Tillgängliga markområden
Markslag som nu är möjliga för energiproduktion är kal skogs

mark, myr eller nedlagd jordbruksmark. Arealomfattningen av de 
olika markslagen har studerats i särskilda projekt som redovisats i 
det tidigare kapitlet om mark. Vid projekteringen av Storförsök 
Nord har vi valt att förlägga odlingarna till nedlagd jordbruksmark 
och myr. Dessa markslag har i utgångsläget en liten produktions
förmåga och är odlingstekniskt lättare att bearbeta än skogsmark 
med stubbar. Tillgängliga arealer av dessa markslag erbjuder en
bart i Västerbottens kustland möjligheter till energiskogsproduk
tion i stor omfattning.

8.5.2 Klimatförutsättningar

Av gjorda studier över klimatförutsättningama för energi
skogsodling har följande slutsatser dragits:
Strålningen eller ljuset är inte mer begränsande i södra delarna av 
Sverige än i de norra under vegetationsperioden. Vegetationspe
riodens längd varierar dock från södra till norra Sverige och vege
tation som introduceras i de olika delarna måste vara anpassade till 
regionen ifråga.

Temperatur- eller värmesummorna är generellt lägre i Norr
land än i syd- och mellansverige. Vegetationsperioden är också 
kortare. Klimatförutsättningama reducerar därför tillväxtpoten
tialen i Norrland.

Nederbörden är förmodligen inte begränsande faktor i de norra 
delarna av landet.

Frost är inte direkt en begränsande faktor i någon region, bort
sett från att den lokalt varierar väldigt mycket. Frostnätterna in
träffar mestadels på våren och hösten. De områden där energiskog 
huvudsakligen kommer att odlas är sannolikt mer frostlänta än de 
nuvarande jordbruksmarkerna.

De för Storförsök Nord aktuella försöksområdena ligger under 
100 m över havet och bör vad gäller tillgängliga ”värmesummor” 
tillhöra de bättre delarna av Västerbottens kustland.

För odlingsområdet Vännäsby/Spöland har observationer 
gjorts av minimitemperaturer under sommaren 1982. Mätning
arna visar många svåra nattfroster under vegetationsperioden. På 
grund av dessa skäl har huvuddelen av intensivodlingen lokalise
rats till området vid Umeå flygplats.



Energiskogsodlingens ekonomi är beroende av produktionens 
storlek (intäkterna) och kostnaderna för att erhålla produktionen. 
Osäkerheten är stor både vad gäller intäkter och kostnader. Eko
nomiska beräkningar har utförts för olika odlingsformer. Den år
liga avkastningen vid intensiv odling av Salix i Västerbottens kust
land har därvid antagits uppgå till 6 ton TS per hektar, år. Motsva
rande avkastning vid extensiv odling har antagits uppgå till 3 ton 
TS per hektar, år. Beräkningar påvisar ett bättre ekonomiskt ut
rymme vid extensivodling än vid intensivodling.

Den bästa lönsamheten finns i befintliga bestånd som inte be
lastas med anläggningskostnader och där fortsatt förnyelse kan ske 
genom stubb- och/eller rotskott.

Bestånd för extensivodling kommer i storförsöket att anläggas 
genom plantering. Avsikten är att snabbt erhålla uppgifter om 
möjlig produktion vid praktisk odling. I mindre försök studeras 
möjligheter till billigare anläggningsmetoder såsom sådd och själv
sådd.

Omloppstiderna vid extensivodling beräknas till 15-30 år. För 
att möjliggöra en tidigare utvärdering har vi i storförsöket valt att 
även följa produktion och utveckling i befintliga naturbestånd.

8.6 Verksamheten 1983/84
Under sommaren 1983 har odlingsförberedelser genomförts 

inom odlingsområdet Vännäsby/Spöland. Förberedelserna har 
omfattat tiltplöjning av cirka 8 hektar. Detta område planerades 
1984 för extensivodling. Vid tiltplöjningen har använts dels en 
konventionell odlingsplog av Fiskars tillverkning och dels den spe
ciella ”ryggläggarplog” som redovisas i projekteringen av storför
söket. Ryggläggarplogen visade sig inte lämplig på de aktuella 
objekten som dels var mossjordar och dels hade mycket ojämn 
yta.

På den avsedda intensivodlingen i Spöland har kemisk bekämp
ning utförts av befintlig vegetation. Därefter har total plöjning 
utförts. På grund av intensiv nederbörd under september - okto
ber har bärigheten i området blivit så dålig att markbehandlingen 
inte kunnat fullföljas. Våren 1983 utfördes i Spolandet förbere
dande planteringsförsök för extensiv odling. Planteringen utfördes 
med täckrotsplantor av glasbjörk, vårtbjörk och al. Plantorna im
porterades från Finland. Ett litet antal utgjordes dock av vårtbjörk 
från Institutet för Skogsförbättring i Sävar. Planteringen invente
rades i oktober 1983 vad avser överlevnad och tillväxt.



Inventeringen visade en mycket god överlevnad för samtliga 
trädslag efter en växtperiod. Vid planteringen av vårtbjörk och 
glasbjörk från Finland hade på varje planteringsyta tre olika place
ringar av plantan valts. De var:

i markberedningsharvens fåra

i markberedningsharvens tilta

i den obearbetade grässvålen

Överlevnad hösten 1983 för de olika alternativen:

Fåra Tilta Gräs

Vårtbjörk 100% 100% 96%
Glasbjörk 100% 100% 98%

Några påtagliga skillnader vad gäller tillväxt vid de olika alter
nativen för plantans placering har inte kunnat konstateras.

Den finländska vårtbjörkens tillväxt första sommaren var i me
deltal 12 cm medan glasbjörkens tillväxt i medeltal var 26 cm.

Vårtbjörken som odlas i Sävar och som var klart kortare vid 
utplanteringen hade vuxit 14 cm det vill säga något mer än den 
finländska vårtbjörken. Detta kan tyda på att de längre finländska 
plantorna påverkats ogynnsamt under hanteringen från plantskola 
till utplantering.

Alplantorna var små och illa medfarna vid utplanteringen. 
Alens tillväxt var i medeltal 9 cm.

Inom flygfältsområdet har ett förberedande försök med trak
torspridning av gödsel i befintlig slyskog genomförts. Försöket 
visar att det är möjligt att sprida gödsel från marken i befintliga 
slybestånd om man hugger upp vägar för traktorn. Gödselgivans 
storlek blir ojämn på grund av det stora stamantalet.

På området Bullmyran har temperaturmätningar genomförts 
under sommaren.



• Förutsättningarna för lönsam intensivodling är sämre i Norr
land än i södra Sverige.

• Utförda kakyler tyder på bättre lönsamhet av extensiva odlings
former än av intensivodling med de produktionsförutsättningar 
som finns i norra Sverige.

• Lönsam produktion i befintliga naturbestånd skulle möjliggöra 
ett systematiskt utnyttjande av marker som idag ej används på 
grund av att anläggning av barrskog på dessa marker ofta miss
lyckas.

• Utveckling av metoder att med låg investeringskostnad skapa 
bestånd för extensiv energiskogsproduktion är av intresse för 
norra Sverige.

• Genomförda temperaturmätningar i odlingsområdet Vännäs
by/Spöland understryker nödvändigheten att känna till lokala 
temperaturförhållanden när intensiv energiskogsproduktion 
planeras.
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1 UTGÅNGSPUNKTER 
OCH UPPLÄGG
NING

av Anna Erlandsson vid konsultföretaget Söderman & Co AB, 
Sten Söderman vid Tekniska Högskolan i Luleå, Leif Widman vid 
Stockholms Universitet samt Berndt Karsten vid konsultföretaget 
OY, Management Services Scandinavia AB i Helsingfors och Sten 
Söderman.

Mycket begränsade erfarenheter existerar från praktisk ener
giskogsodling. Den huvudsakliga praktiska erfarenheten finns 
samlad inom de tidigare redovisade storförsöken i del B. Någon 
kommersiell energiskogsodling har ännu ej kommit till stånd. 
Detta är en viktig utgångspunkt för uppläggningen av hela rappor
ten och beaktas i synnerhet nu då bakgrunden till Del C presente
ras.

De för svenska förhållanden relativt stora forskningsinsatserna 
som genomförts inom FoU-programmet för energiskog har doku
menterats under åtta huvudrubriker i del B. Det är många små och 
stora projekt där ansatserna varit mycket skilda. Det gemen
samma är projektens karaktär av FoU-arbete.

I denna del C ligger tyngdpunkten däremot på praktiken, det 
vill säga på faktiska applikationer mot bakgrund av resultaten från 
FoU-programmet. Vi har här på olika sätt försökt att spegla de 
framtida affärsmässiga villkoren för energiskogsodling. •

• Det finns alltså ingen som idag tjänar pengar på denna odlings- 
verksamhet. Det måste följaktligen växa fram en bransch. Ett 
antal företag och enskilda näringsidkare som i samspel via köp 
och försäljning av varor och tjänster måste skapas. Denna pro
cess går aldrig att konstruera och sedan centralt planera fram. 
Men däremot kan villkoren för affärsutvecklingen redovisas av 
statsmakterna. Sedan ankommer det på skilda privata initiativ 
att sätta fart på den blivande branschens utveckling.



C: 1 • Eftersom ingen bransch finns för energiskog så måste den lilla
mängd empiri som identifierats granskas och värderas med allra 
största uppmärksamhet. Det finns vissa rikskända odlare som 
Rune Carlsson i Halland samt lantbrukare Johansson i Östham
mar. Förutom dessa viktiga odlingsentreprenörer finns många 
driftiga jordbrukare och andra aktiva inom Sveriges energiodla
res förening samt inom odlarkretsen kring projekt Energiskog 
under ledning av professor Gustaf Sirén vid Sveriges lantbruks
universitet. (Från och med 1985 är docent Kurth Perttu ledare 
för projektet).

Det är viktigt att inför all empirisk forskning ha en - helst 
medveten - referensram. Denna ram kommer här att bestå av 
en klassificering av de aktörsgrupper som arbetar i ett energiod- 
larsystem. Denna ram har vuxit fram under arbetet med pro
jektet ”Utvärdering av energiskogsanvändning i Sverige”. Ar
betsgången har inneburit att ett antal praktikfall har skrivits ned 
samt ett femtiotal intervjuer med praktiker har genomförts un
der perioden 1981-1984. Några av fallen har kommit att ingå i 
följande redovisning.

• En beskrivning och analys av kommersiell exploatering av ener
giskog som ett system kan göras hanterlig genom att utgå från 
förädlingskedjan. De steg som däri ingår - odling, skörd, distri
bution och mellanhantering, förbränning och värmedistribution 
- skall omhändertagas av någon, av en aktör. Aktören kan vara 
en individ, ett företag eller en institution. Varje aktör skall ha 
eller få ett motiv, en drivkraft till att hantera ifrågavarande steg 
i förädlingsprocessen och därtill ha tillgång till erforderliga re
surser: kapital, teknologi, kunskaper etc. Varje aktör får på 
detta sätt en roll i systemet, och aktörerna är där även sinsemel
lan beroende.

Om man betraktar förädlingskedjans delar och analyserar 
vilka aktörer, det vill säga individer, företag eller institutioner, 
som vore naturliga intressenter i någon eller några av delarna, 
är det fyra huvudgrupper aktörer vilkas beteende förefaller att 
bli avgörande för vad som kommer att hända: kommunerna, 
lantbrukarna, små entreprenörsföretag och storföretag. Detta 
är vår klassificering av aktörsgrupper.

En tänkbar aktörsgrupp - villaägarna - har uteslutits som 
både potentiell konsument och producentgrupp genom att 
bränslehanteringsekonomin förutsätter medelstora eller stora 
anläggningar och genom att fastighetsjuridiska bestämmelser 
enligt dagens regler utesluter ”energiskogstäppor”.

Maskinutvecklingsföretag, forsknings- och utvecklingsenhe
ter samt konsultföretag med kunnande i branschen förväntas



C:1 självfallet starkt bidraga till branschutvecklingen, men deras
roll kommer snarast att bestämmas av enskilda prestationer och 
inte av vad de gör som grupp.

Kommunerna kommer att ha en viktig roll som marknad och 
som konsumenter av energiskogsråvaran.

Lantbrukarna, skogsägarna är den aktörsgrupp, som har den 
naturliga producentrollen. Tillgången till mark, parat med na
turligt odlingskunnande och erfarenhet att planera, finansiera, 
upphandla och organisera skördearbetet gör jordbruken väl 
ägnade att uppta producentrollen. Därtill är jordbrukarna delvis 
själva betydande konsumenter av värmeenergi vid exempelvis 
torkning av spannmål eller växthusodling.

De små entreprenörsföretagen kommer att behövas som spe
cialister på energiskogsråvaran. Varken köpare eller säljare av 
energiskogsråvara har naturliga förutsättningar för att själva ta 
hand om dessa arbeten. Däremot finns det goda förebilder för 
lantbruksanknutna entreprenörsroller såsom vid t ex täckdik
ning. En tänkbar organisationsform kan även vara andelslaget, 
med förebild från mejeri- och slakteriverksamheten.

Storföretagens roll i energiskogssystemet är den mest ifråga
satta. Skalfördelarna vid stordrift är marginella om ens existe
rande vid produktion. Av transportekonomiska skäl kommer 
energiskogssystemet att under lång tid förbli en regionalt anpas
sad, fragmenterad hantering, utan egentliga internationella ex
pansionsmöjligheter. En sannolik producentroll innehas av så
dana industriella storföretag, som själva förbrukar betydande 
mängder dyr värmeenergi och för vilka energiskogsråvaran 
skulle kunna erbjuda ett billigare alternativ, eventuellt även till 
följd av att företaget självt förfogar över lämpliga odlingsområ- 
den.

• Till stil, längd och karaktär skiljer sig de följande fallbeskriv
ningarna ganska avsevärt åt. Gemensamt för dem är emellertid 
att de alla i någon form beskriver hur en representant för någon 
eller några av de tidigare definierade aktörsgrupperna upplever 
sig själv och det energisystem där man verkar.

Exemplens allmängiltighet i gängse mening kan diskuteras, 
men det bör framhållas att fallbeskrivningarna representerar en 
stor del av den totala empiriska erfarenheten, tillämpbar på 
energiskogsodling, som överhuvudtaget finns att tillgå i Sverige 
utöver storförsöken. •

• Men den kanske avgörande förutsättningen är om markarealen 
överhuvudtaget är tillräcklig. Förutsatt att personliga och orga
nisatoriska ambitioner utvecklas så utgör den areella ramen ett



C:1 avgörande villkor. Därför presenteras här nedan i kapitel 4
TILLGÄNGLIGA MARKER en uppsats som mycket baseras 
på kapitel 2 i del B.

• Baserade på den fastställda odlingsbara arealen och de presen
terade praktikfallen samt projektresultaten som redovisats i del 
B, så utvecklas ett antal ekonomiska räkneexempel - modellre
sonemang i kapitel 5.

Författarna i del C är:
Kapitel 1, 2 och 3: Anna Erlandsson vid konsultföretaget Söder
man & Co AB, Sten Söderman vid Tekniska Högskolan i Luleå, 
Leif Widman vid Stockholms Universitet samt Berndt Karsten vid 
konsultföretaget OY, Management Services Scandinavia AB i 
Helsingfors och Sten Söderman.
Kapitel 4: Carl-Johan Engström vid K-Konsult, Stockholm. 
Kapitel 5: Göran Lönner, Matti Parikka samt Lena Söderberg, 
Sveriges lantbruksuniversitet, SIMS, Uppsala.
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2 EXEMPEL PÅ HUR FAST- 
BRÄNSLEMARKNADEN 

ETABLERAS
av Anna Erlandsson vid konsultföretaget Söderman & Co AB, 
Sten Söderman vid Tekniska Högskolan i Luleå, Leif Widman vid 
Stockholms Universitet samt Berndt Karsten vid konsultföretaget 
OY Management Services Scandinavia AB i Helsingfors och Sten 
Söderman.

2.1 Fallet Tierp - ett sätt att uppskatta 
markpotential

2.1.1 Bakgrund

Tierps kommun är belägen i norra delen av Uppland, Upplands 
län. Kommunen är av medelstorlek (1500 km2) och har ca 20000 
invånare. Av dessa bor ca 5000 i tätorten Tierp, ca 8000 i mindre 
tätorter och resterande del på landsbygden.

Jämfört med övriga kommuner i länet har Tierp liten andel 
åkerareal (16%), men andelen sysselsatta inom jord- och skogs
bruket är högst i länet (15%). Ungefär 2/3 av åkerarealen är privat
ägd (ca 14000 ha). 8000 ha är arrenderad, främst från de två stora 
skogsbolagen i kommunen, Stora Kopparbergs Bergslags AB och 
Korsnäs Marma AB. Dessa utgör också de helt dominerande 
skogsmarksägarna i kommunen.

Norra Uppland är att betrakta som ett glesbygdsområde med 
sysselsättningsproblem och befolkningsminskning, framför allt på 
landsbygden. Dessa problem berör alltså i hög grad politikerna i 
Tierps kommun.

Energiförsörjningen idag baseras i tätorten Tierp på ett fjärr
värmeverk som eldas med olja. Detta svarar för ca 50% av upp
värmningen i tätorten. Utanför Tierps samhälle sker uppvärm
ningen till stor del, ca 30%, med ved.

Kommunens fjärrvärmeverk som idag har en effekt på 12 MW 
planeras att byggas ut till 22 MW med en samtidig konvertering till 
något alternativt bränsle. Detta beräknas ske år 1988. Vilket 
bränsle som då ska användas är inte fastslaget och man är öppen 
för flis, torv eller något annat inhemskt fastbränsle. Flis från ener
giskog anses som ett alternativ värt att pröva. I utbyggnaden av 
fjärrvärmesystemet ingår också en värmepump med en beräknad



C :2 effekt på 4 MW som ska anslutas till reningsverkets avloppsvatten.
I kommunen finns i huvudsak två stora energiförbrukande in

dustrier, Karlit AB i Karlholmsbruk samt Uddeholm AB i Söder
fors. Karlit använder idag flis från egen produktion (board) och 
kan i framtiden vara en potentiell köpare av ytterligare kvantiteter.

Uddeholm har för närvarande inga planer på att gå över från 
olja till flis. Här tänker man i stället satsa på el.

2.1.2 Energiskog i Tierps kommun

Tierps kommun är en av de kommuner där diskussionen om 
energiskogens möjligheter har kommit längst.

Händelseförloppet kan beskrivas som en kedja av insatser där 
såväl stat, länsstyrelse och kommun har spelat avgörande roller 
som aktörer och initiativtagare.

Utvecklingen beskrivs schematiskt i figur 1.
Bakomliggande orsaker är statsmakternas beslut om att minska 

oljeberoendet samt i ett senare skede också beslutet om avveck
lingen av kärnkraften. Detta skedde i slutet av 70-talet respektive 
1980.

Den statliga Nämnden för energiproduktionsforskning, NE, 
finansierade då ett antal utredningar och försök avseende alterna
tiva energikällor, varav energiskog utgjorde en del.

De tillgängliga markarealerna för energiskogsodling kartlades 
under perioden 1978-83 och resultatet för Uppland presenterades 
för länsstyrelsen i C-län 1980. Där såg man då möjligheterna till 
ökad sysselsättning som en positiv effekt av en eventuell framtida 
energiskogsodling i Tierpsområdet. Förutsättningarna för energi
skogsodling i Uppland framstod nämligen som bäst i detta område.

För att nå ytterligare klarhet i hur stora arealer som fanns till
gängliga, initierade länsstyrelsen därför en detaljerad inventering 
av Tierps kommun, vilken slutfördes år 1982. Resultatet pekade 
på att Tierps kommun hade mycket goda förutsättningar vad be
träffade marktillgångar.

Genom länsstyrelsens försorg utfördes också under 1982-83 en 
studie av övriga förutsättningar i kommunen, där en beskrivning 
av övriga fastbränsle tillgångar gjordes, liksom potentiella konsu
menter, framtida förbrukning samt organisation diskuterades. 
Även ekonomiska kalkyler av energiskogsodling, främst för odla
ren, presenterades.



C:2 Aktör Målsättning Insats Tidpunkt
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Fig. 1

Resultatet från ovanstående studier redovisades 1983 för Tierps 
kommun, som bedömde möjligheterna till såväl energiproduktion 
som sysselsättning som goda. Diskussioner om tillvägagångssättet 
för att få till stånd en försöksverksamhet inleddes under 1983, där 
tonvikten i dagsläget bedöms ligga på information och rådgivning 
till odlama/markägama. Detta arbete har föreslagits ligga inom 
det sk Nordupplandsprojektet.



C:2 Kunskapsutvecklingen hos kommunen och länsstyrelsen be
träffande energiskogsodlingens möjligheter i Tierps kommun kan 
schematiskt åskådliggöras i nedanstående figur:
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Nedan presenteras tre skisser över hur utvecklingen mot ett 
fliseldningssystem, där energiskog ingår som ett av tillförselslagen, 
kan komma att ta sig ut i Tierp.

Det finns två huvudsakliga aktörsgrupper. Å ena sidan, köpar- 
gruppen/användargruppen som utgörs av kommun, landsting och 
industri. A andra sidan leverantörsgruppen: skogsbolag, lantbru
kare och entreprenörer inom flishanteringen (flisning, transport).



C :2 Skede 1
I det första skedet - dagsläget - har intresset för flis börjat vakna 

hos vissa aktörer. Från kommunal sida söker man alternativ till 
oljan som energikälla - mindre kostnadskrävande bränsleslag med 
stabil och säker tillgång och kvalitet.

Hos skogsbolagen finns redan en viss flistillgång från röjnings- 
avfall och större kvantiteter kan tas fram snabbt. Förutom att 
använda flisen för den egna industrins energibehov kan den erbju
das externa köpare. Prissättning och efterfrågan är dock osäkra 
faktorer.

Fig.3



C :2 Skede 2
I det andra skedet har kontakt etablerats mellan kommun och 

skogsbolag. Kommunen eldar nu delvis med flis. Skogsbolaget 
bjuder ut mer till försäljning och producerar mer råvara. Andra 
aktörer blir intresserade. Kommunen hör sig för om andra leve
rantörer - potentiell efterfrågan på energiskog uppkommer.

Lantbrukare kan tänka sig starta smärre energiskogsodlingar på 
delar av dåliga marker. När energiskogs-råvaran bjuds ut konkur
rerar den med priset på skogsflis.

Entreprenörer inom flisning/transport ser energiskog som en 
tänkbar marknad. Många kontaktytor köpare-säljare börjar eta
bleras.

Fig. 4



C :2 Skede 3
Fler konsumenter övergår till flis. Ett handelsled skapas, even

tuellt på kommunalt initiativ, för inköp, försäljning och organisa
tion inom fastbränslesektorn. Ffär samordnas kontakterna med de 
olika aktörerna. Från skogsbolag och energiodlare köper handels
bolaget råvara i form av skogsavfalls- respektive energiskogsflis på 
kontrakt. Mellanledet kan även erbjuda maskiner för flisning samt 
transporter genom samarbete med entreprenörer. Med använ
darna sluts försäljningskontrakt.



C :2 En stor flisefterfrågan i ett fungerande system ger utrymme för
mer energiskogsodling.

Lantbrukare som tidigare odlat energiskog på en mindre del av 
den lämpliga marken blir benägna att utöka arealen.

Andra aktörsgrupper förhåller sig mer passiva.
Från energiskogspionjärer sker viss påverkan på lantbrukare 

med dåliga marker. Energiskog skulle kunna vara ett tänkbart 
odlingsalternativ för dessa markägare. Men den faktiska ekono
min för energiskog samt avsättningen utgör frågetecken.

Det saknas kontaktytor mellan aktörerna - ett "kommunika- 
tionsglapp” föreligger.

2.1.3 Något om Nordupplandprojektet

Under 1982-83 inleddes detta samarbete mellan de tre kommu
nerna i Norduppland - Tierp, Älvkarleby och Östhammar - för att 
få till stånd ett gemensamt projekt för utveckling av alternativa 
energikällor i området.

Projektets övergripande målsättning är att ge regionens invå
nare billigare värme, samt att skapa sysselsättningstillfällen genom 
nya energitillförselsätt.

Finansieringen av projektet sker med medel från Byggforsk- 
ningsrådet samt Vattenfall. Vattenfall kommer också att med
verka i projektet genom sin kunskap när det gäller förbrännings
teknik.

Inom projektet ska försöks- och demonstrationsanläggningar 
(4—6 st) för olika bränslen provas. I princip ska befintlig utrustning 
användas eller ersättas med produkter som idag finns på markna
den. En viktig del i arbetet blir att studera tillförselsidan samt 
lämpliga organisationsmodeller för hela kedjan råvaruproduktion 
- förbränning.

Flis från energiskog är ett av de alternativ som kan komma att 
ingå i denna kedja. Den tidigare nämnda försöksverksamheten 
med energiskog som för närvarande diskuteras skulle kunna ingå 
som ett led i försöken med flisanvändning.

Nordupplandprojektet beräknas komma igång under 1984.

2.1.4 Energiskogsodling - ett alternativ för 
lantbrukare...

Tierps kommun har ännu inte kontaktat de markägare på vars 
ägor energiskog skulle kunna försöksodlas. En lantbrukare som 
har möjlig mark för energiskogsodling säger idag så här om ener
giskog:



C :2 ”Jag har hört att avkastningen ska vara likvärdig med korn. För en kreaturs
lös gård med dålig mark och där man har spannmålsöverskott - där kan det
gå”-
Energiskog kunde, menar han, bli ett alternativ till mindre lön

samma grödor och bli ett sätt att få bukt med spannmålsöverskot
tet såväl på den enskilda gården som för landet som helhet i ett 
längre prespektiv. I förlängningen tror denne lantbrukare att: 

”energiskog kan bli en lika viktig del i växtföljden”.
En annan markägare är det stora skogsbolaget, som även har en 

del jordbruksmark för utarrendering och vars förvaltare intar en 
kallsinnig hållning gentemot energiskog:

”En policyfråga - det finns ingen ekonomi för bolaget att syssla med detta. 
Ingenting talar för energiskog så länge som skogsflis fås som en biprodukt till 
skogsbruket. Då finns det ingen anledning att anstränga sig extra med att 
odla energiskog”.

Vi har en annan planeringshorisont än den enskilde lantbrukaren. Ur 
hans synpunkt är allt skogsbruk ett sämre alternativ och därför kan han 
överväga energiskog för den sämsta åkern.

Men vårt bolag har en försörj ningsgrad på 50% - för oss vore det intres
santare att sätta gran på den här åkern då lantbrukarens sämsta åker är i 
klass med vår bästa skogsmark”.
Skulle energiskog visa sig lönsamt, så skulle bolaget vid ett 

eventuellt övervägande därför ställa utnyttjandet av markerna för 
energiskog kontra vanlig skogsproduktion. Är då bolaget självför
sörjande på energi genom andra källor, så har man ingen egen 
marginalglädje av energiskog utan det handlar i stället om avsalu- 
produktion. Frågan blir då vad det kostar att köpa in de sista m3 
som behövs, jämfört med att producera dem själv på den areal där 
man alternativt kunde odla energiskog. Skogsbolaget betonar vik
ten av att säkra råvaror för den egna industrin, och resonerar 
beträffande energiskog på följande vis:

”Man skulle då få se till vad det kostade att ha industrin stående på grund av 
att man odlar energiskog någon dag om året för att sälja till Tierp, i stället för 
att odla gran på samma marker för den egna industrin”.

2.1.5 Hellre information än subvention
Kommunalpolitikern :

”Nackdelen med energiskog är den stora kunskapsbristen. Bristen på erfa
renhet gör kostnadsberäkningarna osäkra och det kan göra markägarna 
mindre villiga att börja odla.

Lantbrukaren:
”Bristen på kunskap är ett viktigt hinder mot energiskog bland lantbrukare. 
Man måste med fakta bevisa att det kan bli ekonomiskt lönsamt”. 

Lantbrukaren efterlyser information om lämpliga marker, 
plantering, skötsel samt inte minst om eventuell lönsamhet - infor-



C:2 mation som, menar han, kanske kunde spridas i studiecirklar likt
dem som Vuxenskolan och LRF idag håller om skilda ämnen inom 
jordbruket och som når en betydande del av de aktiva lantbru
karna i trakten.

Från lantbrukarhåll är man inga anhängare av statliga bidrag för 
att få igång odling.

”Vi ska inte binda upp svansen med bidrag! Det blir för mycket byråkrati!
Gåvan blir förknippad med regler, och lantbrukaren vill vara en fri företa
gare - inte styras uppifrån.

Fig. 6. Drivkrafter för eso-start enligt lantbrukaren



Det är främst centralstyrning man vänder sig emot. Att förslag 
kommer uppifrån, från kommun eller lantbruksnämnd, behöver 
inte vara negativt i sig. ”Men det viktiga är att de förbinder sig att 
köpa!”, enligt lantbrukaren. Inte heller är han direkt negativ till 
exempelvis villkorslån på 50% av kostnaden för intresserade för- 
söksodlare.

”Men då får det inte gå så långt som med skogsplanteringen på 60-talet, när 
man planterade gran på åkermark för att få bidrag”.

Från kommunal sida vänder man sig emot subventioner till 
energiskogsodlare i syfte att hålla nere värmeverkets - och el- 
abonnenternas - kostnader med motiveringen att man önskar 
undvika onödiga skattehöjningar. I stället efterlyser man där över
gripande riksdagsbeslut av typ momsbefrielse på inhemska bräns
len. Och, tillägger man:

”Ett beslut om att subventionera en viss yrkesgrupp som här energiskogsod- 
larna, bör tas på central nivå och gälla hela riket”.

Fig. 7. Osäkerheter - Köper de? Och odlar de?



C :2 För lantbrukaren är det grundläggande kravet för att odling ska
komma till stånd att det finns en avsättning.

”Kan jag inte själv elda och på så vis tjäna på eso, så måste jag kunna sälja”.
Därför efterlyser lantbrukaren någon form av avsättningsgaranti från 

kommunen gentemot odlarna. Han får i princip medhåll från kommunens 
energiexpert, som tror kommunen är beredd att med hjälp av sådana verk
tyg få igång försöksverksamhet; dock utan att närmare precisera:
”Vore jag lantbrukare skulle jag nog kräva avsättningsgarantier. Och visst 
kommer väl vi/kommunen att lägga manken till”.

För Tierps kommun är frågetecknen huruvida lantbrukarna 
verkligen är intresserade av att börja odla energiskog - samt vilka 
ersättningskrav de kommer att ställa.

Ytterligare en faktor som skapar osäkerhet för kommunens del 
är statsmakternas inställning till energi; eller som en kommunal
politiker formulerar det:

”Det behövs raka linjer från riksdag och regering. Antag att riksdagen år 
1985 återinför moms på inhemska bränslen och sänker oljeskatten - då 
förändras ju förutsättningarna helt för om man ska våga satsa”.

Men från lantbrukarhåll uttrycks samma rädsla för tillbakadra
gande av statsmakternas beslut vilket kan påverka introduktionen 
av eso; om än i mera drastiska ordalag:

”Se på kärnkraften. Den bara byggdes och så hoppades man att man skulle 
lära sig tekniken under tiden. Beslutsfattarna behöver nervlugnande medel 
för att kunna vänta! Politiker är inte biologer och förstår inte att det tar tid 
att få resultat från odlingen. Sådana här resultat ska inte pressas fram. Det 
finns ett stort glapp mellan beslutsfattare och gräsrot”.

2.2 Fallet Växjö - pionjär på fastbräns- 
lemarknaden som visar de hårda 
villkoren för energiskog

2.2. T Bakgrund
Växjö är till folkmängden Kronobergs läns största kommun, 

med ett invånarantal på 65000 personer. 83% därav återfinns i 
tätorter: 43000 i tätorten Växjö och 11000 i mindre tätorter. Åter
stående 11000 invånare återfinns på landsbygden. Sedan 1970 har 
antalet invånare i Växjö kommun ökat med 10.8%, med en ge
nomsnittlig ökningstakt på 0.8 procentenheter per år. Ökningstak
ten har dock avtagit på senare år.

Andelen sysselsatta inom jord- och skogsbruk uppgår till 6%, 
vilket motsvarar genomsnittet för riket.

Av Växjös totala areal på 155509 hektar är 74% skogsmark, 
11% åkermark, 4% betesmark och 11% övrig mark.



Hösten 1973, innan den första oljekrisen ägt rum, tog Översty
relsen för Ekonomiskt Försvar, ÖEF, kontakt med Svenska Vär- 
meverksföreningen för att få fram kommuner intresserade av torv- 
eldningsförsök. ÖEF hade blivit inspirerade av de projekt som 
genomförts i slutet av 60-talet i Finland med detta bränsleslag. En 
av de kommuner som visade intresse för att deltaga i projektet var 
Växjö. En utredning genomfördes, vilken visade att Växjö skulle 
kunna elda stora kvantiteter. Vad som hindrade utvecklingen var 
det, vid denna tid, alltjämt låga oljepriset. Frågan om torveldning 
aktualiserades dock åter efter regeringsbytet 1976. En ny utred
ning gjordes av Växjö tillsammans med ÖEF och man kom fram 
till samma resultat som tidigare, dvs att torveldning ej kunde kon
kurrera kostnadsmässigt med olja. Emellertid beslöt sig Växjö för 
att på egen hand forska vidare och arbetade fram utredningar om 
olika sätt att elda torv i anläggningen, och de effekter - och spin- 
off- effekter - som hörde samman med dessa. Resultatet pekade 
på att man skulle bygga om en oljeeldad hetvattenpanna till drift 
med inhemskt fastbränsle. Det ingår nämligen i beredskapsplane
ringen för kommunen att delvis bygga om befintliga anläggningar 
för drift med fastbränsle. Ingen annan kommun i riket hade gjort 
detta. Denna panna skulle även kunna användas vid trädbränsle- 
eldning.
Värmeverket:

”Enligt oss är det ett föråldrat axiom att man skall elda med torv vid krislä
gen. Torv är inget krisbränsle - det fordras minst tre år från det man påbör
jar arbetena tills dess man kan elda. Ett krisbränsle måste vara snabbt och 
lätt åtkomligt”.

Oljeersättningsfonden ansåg Växjös utredning vara så intres
sant att i januari 1977 gjordes en anslagsframställan till handelsde
partementet för att finansiera en omställning av pannan till träd
bränsle - alltså inte längre till torv. Anslaget beviljades 1978, och i 
januari tecknade Växjö avtal med ÖEF om ombyggnad, där ÖEF 
hade avhoppsmöjlighet för den händelse projektet ej skulle hålla 
sig inom de kalkylerade kostnaderna. Växjö tecknade avtal med 
två råvaruleverantörer, Södra Skogsägarna och SÅBI - Sågver
kens Basindustri, om bränsleleveranser. Efter 16 månaders pro
jektering, byggande och prov, kördes anläggningen igång för 
första gången i juli 1980.

I det avtal som tecknats med ÖEF angavs att anläggningen 
skulle drivas endast under sommarmånaderna samt i övrigt först 
den dag driften skulle bli ekonomiskt förmånlig. Det var ännu vid 
denna tid oekonomiskt att elda träbränsle - i princip gavs alltså 
driftsbidrag för att elda trädbränslet i stället för olja. I och med 
kriget mellan Iran-Irak 1980 förändrades emellertid den ekono-



C:2 miska situationen hastigt, och från och med ingången av 1981 blev
det lönsamt att elda träbränsle jämfört med olja.
Värmeverket:

”Vi hade här ett bra utgångsläge eftersom anläggningen nu var klar och 
intrimmad, och avtal om bränsleleveranser fanns redan"

Den genomsnittliga produktionen har, efter intrimning, legat 
på en nivå av 175 GWh per år. Investeringen uppgick till 13 Mkr år 
1980 (plus vissa senare kompletteringar).

”Detta kan ställas i relation till de 15-18 Mkr som det kostar att köpa olja för 
att ge samma effekt. Anläggningen har på så vis betalat sig på ett år”.

På värmeverket sammanfattar man de viktigaste erfarenhe
terna från projektet sålunda:

”För det första har det visats att man kan bygga om en befintlig anläggning 
från oljedrift till inhemskt fastbränsle. Det visade sig vidare att kapaciteten 
gick ned till 70% av oljekapaciteten, vilket var bättre än väntat. Omställ- 
ningstiden var 16 månader. Ställer man detta i relation till beredskaps- 
lagrens storlek, framställs dessa således som otillräckliga. Slutligen har man 
med siffror kunnat visa att det är förmånligare att bygga om befintliga 
pannor till inhemskt fastbränsle än att beredskapslagra olja”.

Av de slutsatser värmeverket dragit av sina erfarenheter blev 
konsekvensen att man våren 1981 beslöt sig för att undersöka 
möjligheten att bygga om ytterligare en panna, en ångpanna. Be
slut togs sommaren 1982, och godkändes direkt av kommunfull
mäktige.

Ett problem som man upplevde i Växjö i samband med om
byggnaden av den andra pannan förknippat med tillståndsgiv- 
ningen för trädbränsleeldning från regeringen:

"Det var ett av de första ärendena för den nya regeringen. I remissrundan 
var samtliga instanser positiva utom LO och tre fackförbund vilka hänvisade 
till ett remissyttrande från 1980 där röjningsved gavs samma position som 
massavirke och en ökad fliseldning kunde tänkas äventyra råvarutillgången 
för massaindustrin. År 1980, enligt de premisser som då rådde, var dessa 
farhågor grundade. Men läget var nu helt annorlunda.

Tunga namn inom skogsindustrin uttalade sig kring 1980 emot fliseld
ning, och deras argument levde länge kvar i många beslutfattares medvetan- 
den, även sedan förutsättningarna förändrats, och särskilt eftersom något 
officiellt tillbakatagande eller tillrättaläggande av påståendena aldrig 
gjorts.”

Efter avklarade koncessionsförhandlingar och byggnadslags- 
ärenden kunde värmeverket påbörja ombyggnaden hösten 1982.1 
juli 1983 eldades anläggningen för första gången, och sattes i prov
drift i oktober samma år. Investeringen på 44 Mkr har finansierats 
med ett villkorslån på 10 Mkr, 8.6 Mkr i bidrag (OEF), samt 
genom minskade beredskaps- och kommersiella lager.

I Växjö vill man även framhålla vikten av den snabba beslutsti
den här, en faktor man anser bör ingå i den totala kalkylen.



Den råvara som används i fjärrvärmesystemet utgörs dels av 
restprodukter från trävaruindustrin såsom kutterspån, kross av 
spånplattor o d, och dels av skogsråvara från skogsbruket som är 
olämplig för industriändamål. Hit hör röjningsved, brännved och 
avverkningsrester; röjningar utefter åkrar och åkanter; skogsgall- 
ringar; grenar och toppar.
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Växjö köper bränslet från två leverantörer, som tidigare 
nämnts: SÅBI - Sågverkens Basindustri - samt Södra Skogsenergi 
AB, ett dotterbolag till Södra Skogsägarnas ekon. förening.

Att själva engagera sig i bränsleproduktion ser inte Värmever
ket som aktuellt för deras del, även om man framhåller att många 
kollegor valt den vägen:

”Kan vi köpa till rätt pris så engagerar vi oss inte i framtagandet. Vi skulle i 
så fall få lov att bygga upp en egen kompetens här, vilket tar tid. Därför har 
vi valt att teckna avtal med ett handelsled. Vi anser att andra besitter ett 
bättre kunnande än vi på det området”.
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I och för sig skulle man i Växjö mycket väl kunna köpa själva på 
”spotmarknaden” direkt från producenterna likt exempelvis Upp
sala. Eftersom det i fallet Växjö dock rör sig om mycket stora 
volymer, skulle detta förfarande kräva en särskild inköpsfunktion 
vilket man vill undvika.

Med SABI och Södra Skogsenergi har värmeverket femårsav- 
tal. Man betalar för mängden utvunnen energi. Varje inkom
mande lass energi taxeras i en mottagningskontroll där vikt och 
fukthalt fastställes, och en summakontroll görs på utgående 
värme.

De krav Värmeverket ställer på bränslet är att vissa maximala 
värden för askhalt och fukthalt ej får överskridas, i syfte att und
vika driftsstömingar respektive kapacitetssänkningar. Flisen 
måste också hålla sig inom en viss storlek för att förhindra problem 
i transportörerna.

”För övrigt lämnar vi det hela mycket fritt. Vår filosofi har från begynnelsen 
varit att kunna ta emot bränslet som det kommer och att extraarbete ej skall 
behövas”.
Den behandling av bränslet som görs, torkning och pulvrise- 

ring, ligger inbyggd i själva processen, integrerad.



Kännedom om tillgänglig råvara får Södra Skogsenergi an
tingen genom att markägaren själv tar kontakt med dem på eget 
initiativ, eller genom moderbolagets Södra Skogsägarna fältperso
nal, vilka erhåller en anskaffningsersättning i relation till antalet 
kubikmetrar som identifierats.

2.2.5 Markägaren
Från markägaren köps råvaran antingen framtagen till bilväg 

eller direkt på awerkningsplatsen. Störst ersättning utgår om råva
ran finns relativt lätt tillgänglig vid bilväg. För råvara som hämtas 
på awerkningsplatsen gäller enligt Södra Skogsenergi AB att er
sättningens storlek minskar ju längre avståndet från bilvägen är. 
Högsta avståndet är 700 meter.

Ersättning på awerkningsplats: 10-15 kr/m3s. Minsta volym 
120m3f.‘)

Ersättning vid bilväg: 25-30 kr/m3s. Minsta volym 40 m3f inom 
en sträcka av en kilometer.

2.2.6 Flisaren
Flisningen utförs av fristående entreprenörer vilka själva äger 

sina maskiner. Flisningen sker antingen i terrängen eller vid vägen. 
Sker flisnig på awerkningsplatsen utgår ersättning med en fast del 
per m3, samt en rörlig del i förhållande till avståndet från vägen.

Flisning vid bilväg ersättes utifrån antal bearbetade m3. Ju 
större volym, desto lägre m3-ersättning.

Ersättning vid awerkningsplats: 32 kr/m3s + 2 kr för varje 
påbörjad 100-meterssträcka från bilväg. Ersättning vid bilväg: 
18-20 kr/m3s. Minsta volym 40 m3f.

Det är viktigt att råvaran som skall flisas inte är förorenad. Den 
får inte innehålla stenar, grus eller lera som kan skada eldningsut- 
rustningen. Virket får därför inte dragas fram till bilvägen på mar
ken, det måste ”bäras”.

2.2.7 Transport

■> m3s betyder m3 stjälpt, 
dvs inklusive luft. 
m3f betyder m3 fast mätt, 
dvs exklusive luft.
Det åtgår cirka 2,5 m3s för 
varje m3f.

Flisen lastas på containers placerade vid vägen för vidare trans
port med bil direkt till värmeverket. Ett bilsläp omfattar tre contai
ners och går i skytteltrafik mellan flisningsstation och värmeverk. 
En stor flisskördare kräver nio containers - tre på väg och sex vid 
awerkningsplatsen. Den dubbla uppsättningen containers vid av- 
verkningsplatsen ger en buffert för den händelse transporten inte



skulle ske snabbt nog. Flisaren slipper då vänta, och en jämn 
flisförsörjning till värmeverket kan upprätthållas. På Södra Skogs- 
energi finns en transportledare med uppgift att koordinera alla 
flisar och transportörer. Det är ett visst antal lastbilar, ett visst 
antal containers och ett visst antal flisare som skall samordnas så 
att det inte uppstår något stopp någonstans. Transportledaren står 
därför i ständig radiokontakt med sina ekipage.

Transportprisema för flis låg enligt Södra Skogsenergi hösten 
1983 på cirka 10 kr/m3s. Detta avser transportsträckan uppställ
ningsplats - förbrukare inom en radie av omkring fem mil. Över 
detta avstånd stiger transportkostnaderna brant.

När flisen kommer fram till värmeverket lagras den en eller 
högst två dagar innan den går in i förbränningsugnen.

Södra Skogsenergi har byggt upp ett sofistikerat transportsy
stem för direktleverans av flis till värmeverket vari man minimerar 
antalet omlastningar.

”Ett väl fungerande flisskördar-system med direktleverans är av största vikt 
för att hålla flispriserna nere”, 

menar marknadschefen på Södra Skogsenergi.



Fig. 11

2.2.8 Värmeverkets ekonomi

Priset vid förbrukaren/värmeverket för bränsle flisat vid bilväg 
och direktlevererat skattas till följande medelvärden:

kr/m3s kr/m’s kr/MWh

Ersättning för anskaffning
och till markägaren 32 38
Flisningsentreprenören 21 26
Transport 10 10
Administration, 20% 13 15

76 89

De kostnader som angivits i föregående avsnitt är genomsnitt
liga, och kan variera uppåt eller nedåt med 10-15%, enligt leve
rantören Södra Skogsenergis bedömning.

Som jämförelse kan nämnas att Uppsala Värmeverk räknar 
med ett utpris på 90 kr/MWh för sin fliseldade anläggning i Kista.

En kostnadstrappa kan illustrera vilka kostnader de olika ste
gen i produktionsprocessen har. Av tabellen och av figuren fram
går att det är ersättningen till markägaren och till flisning som är de 
två största posterna. Tillsammans utgör de ungefär två tredjedelar 
av ”produktionskostnaden”.

I de fall där råvaran inte kan flisas direkt och köras till värme
verk, transporteras den till ett terminallager hos leverantören, där 
den ligger tills den behövs. Därefter flisas och transporteras bräns
let till värmeverket. I genomsnitt lagras råvaran sex månader i 
terminalen.
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Själva flisningen är billigare att göra i terminalen eftersom flis- 
anläggningen där är större och effektivare än de mobila enheter 
som används i skogen. Likaså är transporten av flis från terminalen 
till värmeverket billigare eftersom avståndet är kortare och större 
volymer kan tas jämfört med transport direkt från skogen.

kr/nx’s Kr/MWh

Anskaffning, inköp, mätning 48 58
Transport till terminal 13 16
Terminalkostnad och flisning 10 12
Transport till förbrukare 8 9
Ränta 12 14
Administration, 20% 18 22

109 132

Inköpskostnaden för terminalaltemativet blir större eftersom 
det inte bara är skogsråvara som köps till terminalen.

Flis från terminalen blir dyr jämfört med den flis som är bearbe
tad i skogen. Dock behövs terminalen som buffert då fältsystemet



C:2 inte räcker till, exempelvis vid efterfrågetoppar på vintern - då
det dessutom kan vara besvärligt att ta sig fram i terrängen.

En kostnadstrappa för skogsråvara flisad vid terminalen får 
följande utseende:

Kr/MWh

132- ------------ -

100-

50-

1
Anskaffning

1
Terminal-

1
Ränta

-----►

Inköp
Mätning

kostnad o. 
flisning

Administration

Transport Transport
till till
terminal förbrukaren

Fig. 13

Hänsyn har inte tagis till om värmevärdet eventuellt är olika på 
direktlevererad respektive lagrad flis.

2.2.9 Utbuds- och efterfrågesidan
En slags rationaliseringspotential ligger framför allt i ersätt

ningen till markägaren. För närvarande kan Södra Skogsenergi 
inte ta emot allt det som markägare erbjuder till försäljning. Detta 
är en antydan om att ersättningen kan pressas. Vidare finns det 
troligen möjligheter att flisa effektivare i och med att fiisningstek-



C il niken utvecklas. Slutligen är det möjligt att administrationskostna
derna kan pressas nedåt i och med att handelsföretagen blir större 
och får ökad erfarenhet. Däremot är det svårt att pressa transport
kostnaderna.

Enligt energipolitikens målsättning skall Sverige år 199Ü tillgo
dose 10 procent av sitt energibehov med inhemskt fast bränsle. Om 
flispriserna tenderar att sjunka så att det blir mycket lönsamt att 
elda med flis är det inte osannolikt att 10-procentsmålet överfylls. 
Risken finns då att massaindustrin ser sin ställning hotad, varför 
regeringen kan komma att vidtaga åtgärder t ex genom prisför
ändring och tillståndsgivning så att bränsleanvändningen av råva
ran hålls tillbaka.

Att få fram tillräckliga mängder bränsle ser man från leveran- 
törshåll inte som något problem. Tillgången på skogsflis är idag 
betydligt större än efterfrågan. För närvarande är det endast en 
liten del av möjligt skogsbränsle som tas till vara, uppger man på 
Södra Skogsenergi. Denna uppgift lämnas även av andra i bran
schen.

På Växjö Värmeverk anser man att de problem som finns för
knippade med inhemska bränslen inte har med teknik att göra. 
Problemen ligger istället på det organisatoriska planet, på myndig- 
hetssidan, på tillståndssidan samt - vilket ovan berörts - att parera 
folkopinionen, fackföreningarna och cellulosaindustrin. Många 
kommuner har, anser man, skrämts av detta och således avstått 
från att bygga för inhemska bränslen.
Driftschefen:

”Alla stora fj ärrvärmeverk skulle kunna eldas med bränslen. Men skälet till 
att man inte gör detta är restriktioner, miljökrav, osäkerhet, risk för prishöj
ningar pga monopolsituationer när skogsägarna blir ensamleverantörer av 
biomassa”.

2.2.10 Energiskogsbränsle i Växjö
När det gäller omläggning till eldning med inhemskt fast 

bränsle, är Växjös filosofi ett stegvist förfarande. Att bygga om 
pannor kan ske snabbt - att skapa ett system för effektiv bränsle
tillförsel kräver mer tid. Det första steget blir här att ta hand om 
lövöverskottet som bränsle. Detta överskott avtar dock efter en 
tid. Då kommer skogsflisen (röjningsflisen) in. Detta bränsle krä
ver större investeringar i maskiner och utrustning än lövöverskot
tet. Underlag härför har skapats genom den marknad tillvarata
gandet av lövöverskottet givit upphov till. Det tredje steget utgörs 
av införandet av torv som bränsle. För att använda torv krävs lång 
förberedelsetid från start till eldning, och för att få igång investe
ringar i brytning krävs en befintlig marknad. Dessutom kräver



C:2 eldningsutrustningen för torv trädbränsle som föregångare - av
tekniska skäl är det svårare att gå över från koleldning till torv. Det 
fjärde steget i modellen är det eventuella införandet av energi- 
skogsflis. Vid det här laget har man redan ett gott kunnande om 
trädbränsleeldning, och energiskogsodlingar finns vid denna tid - 
cirka 10 år från ombyggnaden - förhoppningsvis etablerade för 
kommersiell produktion.

För Värmeverket i Växjö är energiskogsflis ett trädbränsle som 
andra.

”För oss gör det ingen skillnad om vi eldar torv, skogsflis eller energiskogs- 
flis. Den skillnaden ser bara leverantören”.
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3 EXEMPEL PÅ LANTBRUKETS 
ORGANISATION 
-ANALOGIER FÖR 
ENERGISKOG
av Anna Erlandsson vid konsultföretaget Söderman & Co AB, 
Sten Söderman vid Tekniska Högskolan i Luleå, Leif Widman vid 
Stockholms Universitet samt Berndt Karsten vid konsultföretaget 
OY Management Services Scandinavia AB i Helsingfors och Sten 
Söderman.

3.1 Fallet vinbärsodlingen i Norrbot
ten — myndighetsstimulans leder 
till branschutveckling

3.1.1 Bakgrund
Historien bakom vinbärsodlingen i Norrbotten leder sitt ur

sprung från mitten av 60-talet. Sedan början av 60-talet hade Norr
bottens län varit ett emigrationsområde, industrin befann sig i 
svårigheter och behoven av kompenserande inriktningar inom 
jordbruksproduktionen var uppenbara. Då distribuerade myndig
heterna med kraftigt stöd av länsstyrelsen kostnadsfritt totalt ca 
30-40000 vinbärsbuskar till jordbrukarna i syfte att främja en 
”mera kommersiell” trädgårdsodling i Norrbotten.

Trädgårdsodlingen hade ingen stark tradition bakom sig, men 
myndigheterna hade för avsikt att gradvis utvidga odlingen till en 
sådan omfattning att den skulle ha större ekonomisk betydelse för 
jordbrukarna.

I slutet av 60-talet började man även satsa på kursverksamhet. 
Under samma period gjordes också de första ekonomiska kalky
lerna för vinbärsodling, som dock var baserade på småskalig ma
nuell odling. Tekniken, både ur maskinell- och biologisk synvin
kel, var relativt outvecklad. De beprövade metoderna bildade 
grunden för kalkylerna, och man kunde inte förutse teknikens 
snabba utveckling då arealerna växte och vinbärsodlingen började 
komma i gång i Norrbotten. 1973-1974 beräknade man att vin
bärsodlingen omfattade ca 30-40 hektar i hela länet var på vinbär.

Genom att grunda Norrbottensdelegationen skapade man möj
ligheter för företagare och jordbrukare att ansöka om statliga bi-



C:3 drag och förmånliga långfristiga lån för investeringar. Under
samma period, i mitten av 70-talet, började tekniken för odling i 
större skala utvecklas allt snabbare. De få vinbärsodlare som då 
odlade i större skala började skaffa sig information om bl a utländ
ska lösningar på tekniska problem inom vinbärsodlingen. Man 
importerade utländska skörde- och beskärningsaggregat m m, vil
ket för sin del ledde till att t ex plante ringstekniken och själva 
odlingssystemet också måste förändras. Ekonomin och kostnads
beräkningarna var ännu i mitten av 70-talet baserade på erfarenhe
terna av småskalig odling, och visade sig helt otillförlitliga i den nya 
situationen.

Mellan åren 1978 och 1982 skedde det stora genombrottet inom 
vinbärsodlingen. Myndigheternas stora satsningar på ekonomiskt 
bidrag och kursverksamheten stödde delvis utvecklingen. År 1980 
bildades en ekonomisk förening, ”Norrbottens bär och grönsa
ker”, som redan från början fungerade som en intresseorganisa
tion för trädgårdsodlama i Norrbotten.

År 1982 beräknade man att den totala odlingsarealen för vinbär 
hade ökat till 300 hektar. Trots att myndigheterna sedan 1980 har 
börjat bromsa utvecklingen har allt flera nyetableringar skett un
der de senaste åren. Enligt lantbruksnämndens beräkningar vän
tade man sig en produktion på ca 160000 kg åren 1981 och 1982, 
men på grund av sällsynt ogynnsamma klimatförhållanden blev 
utfallet totalt inte mera än 30000 kg.

3.1.2 Odlarstrukturen
I början av utvecklingen, i mitten av 60-talet, var planerna 

baserade på småskalig odling. Odlingarna bestod av 100-500 bus
kar. Utvecklingen ledde dock mycket snabbt till allt större odlings- 
enheter, och det visade sig ganska snart att de beräkningar som 
baserade sig på odling i liten skala inte stämde då man odlade i 
större skala, med maskinell teknik.

Den odlade vinbärsarealen i Norrbotten, ca 300 ha, utgör en 
tredjedel av Sveriges totala vinbärsareal. Största delen av investe
ringarna har gjorts under perioden 1978-1980, och är därför delvis 
ännu lågproduktiva. Odlingarna är i genomsnitt 2-3 ha, och ten
densen hos jordbrukarna är att ännu öka arealen, för att uppnå 
den mekaniserade odlingens skalfördelar.

Uppgifterna om den totala produktionskapaciteten varierar 
kraftigt. Norrfrys, som är den största uppköparen, har odlingskon- 
trakt som totalt motsvarar ca 176 ha. Omkring 110 ha av dessa bär 
frukt dvs är minst 4 år gamla odlingar som kan skördas maskinellt. 
Enligt planerna är Norrfrys beredd att öka antalet kontrakt till att 
motsvara 300 ha år 1985.



C:3 De två senaste åren har uppvisat den snabbaste ökningen av
nyplanterad areal. Enligt Norrfrys beräkningar börjar de odlingar 
som planterades åren 1977-1978 först nu bli tillräckligt gamla för 
maskinskördning.

En av de intervjuade odlarna hade följande syn på den framtida 
odlingen:

”200 ha av de nuvarande 300 vinbärshektaren kommer att överleva. 100 
ha kommer att falla på grund av dåligt grundmaterial och dålig odlings- 
teknik. Jag tror att hälften av de 200 ha kommer att vara högproduktiva 
och i praktiken styrande för branschekonomin om 5-7 år”.

3.1.3 Odlingsteknik
I början av utvecklingen, i mitten av 60-talet, var odlingen mer 

eller mindre husbehovinriktad. Kravet på mer tekniskt avance
rade och effektiva odlingssystem uppkom parallellt med ökande 
kostnader och stigande antal nya odlingar. Den nya maskintekni
ken krävde allt större odlingsarealer för att vara lönsam. Prisnivån 
på vinbär har förblivit oförändrad sedan 1980, vilket har lett till 
nödvändigheten av att öka odlingarnas storlek för att sänka en- 
hetskostnaderna. Enligt en av de intervjuade personerna hade 
man hittills odlat utan någon erfarenhet av varken avancerad tek
nik eller djupare kunskap om de biologiska parametrarna.

Det visade sig t ex ganska snart att vissa sorter inte passar för 
norrländska förhållanden samt att de kalkylmodeller som myndig
heterna utgick ifrån hade varit orealistiska.

Samtidigt märkte man att prismekanismema kraftigt förändra
des. Tidigare, då man odlade i mindre skala, och avsättningen 
skulle tryggas genom kontraktsodling fick man nöja sig med priser, 
som var ungefär hälften av de priser som man fick genom att sälja 
direkt till självplockare.

Även förändringarna i planteringstekniken var typiska för den 
snabba utvecklingen: År 1973 planterade man buskarna på 1 me
ters avstånd, och med 4 meter mellan raderna. 1975 ville man 
uppnå effektivare markanvändning och då planterade man bus
karna på mindre avstånd från varandra. Efter ett besök i England 
1978 började man plantera buskarna helt nära varandra. Det här 
planteringssystemet gjorde det möjligt att använda ny skördetek- 
nik som baserar sig på helt automatiska, mekaniserade skördema
skiner. Nästa steg var minskningen av radavståndet. Detta plante- 
ringssystem förutsätter dock ny typ av skördemaskin och därmed 
dyra nyinvesteringar. Enligt flera av de intervjuade odlarna är 
högteknologi och effektivitet trots allt de enda medlen med vars 
hjälp branschen kan överleva trycket från utländsk import och 
stigande inhemsk kostnadsnivå.
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Från och med mitten av 1960-talet till början av 1980-talet har 

förändringarna varit mycket starkt knutna till odlingstekniken. 
Man har utgått från kalkyler som grundar sig antingen på själv- 
plockpriser eller antaganden om att prisnivån kommer att stiga 
parallellt med ”rimliga kostnadsökningar”. Prisnivån har varit 
oförändrad sedan 1979:5.75 kr/kg. Självplocksprisen varierar mel
lan 7-10 kr/kg.

Idag råder det en stark osäkerhet bland odlarna beträffande 
marknadsutvecklingen överhuvudtaget. Man saknar kunskap om 
hur stor totalkonsumtionen av vinbär är i Sverige, hur mycket man 
importerar utländska substitut, hur stor efterfrågan är på vinbärs- 
produkter och hur den förväntas utvecklas. Stora satsningar skulle 
krävas för att vidareförädla, utveckla och marknadsföra nya pro
dukter, men planerings- och beslutsunderlaget är dåligt.

Osäkerheten som gäller efterfrågan gäller även för utbudet. 
Under de fem senaste åren har den teoretiska produktionskapaci
teten mångdubblats. Trots detta har man ingen tillförlitlig prognos 
för hur stor den totala produktionen kommer att vara om några år, 
då all odlad areal kan skördas. Uppskattningarna rör sig mellan 
160 och 300 ton per år vid normalår.

Intresset för marknaderna och ekonomin har i allmänhet ökat. 
Ett bevis på detta är exempelvis de ansträngningar som föreningen 
Norrbottens bär och grönsaker gjort för att belysa de här frågorna.

Vinbärens roll i Norrfrys verksamhet är ännu ganska liten. Ar 
1981-1982 vägde man på grund av dålig skörd in sammanlagt 
endast 60000 kg vinbär. Norrfrys är beredd att år 1986 väga in 
150000 kg vinbär trots att ”ingen ännu vet någonting om vinbärens 
möjligheter på marknaden”.

3.1.5 Kunskapsspridningen
Initiativet till utveckling av vinbärsodling i Norrbotten togs av 

myndigheterna genom att dela ut 30-40000 vinbärsbuskar gratis. 
Samtidigt, i mitten av 60-talet, fanns det i Sverige en organisation 
som hette Hushållssällskapet, som upprätthöll trädgårdskonsulen- 
ter som rådgivare i varje kommun. Den här organisationen arran
gerade kurser bl.a. om vinbärsodling, som på den tiden dock hu
vudsakligen var husbehovsinriktad.

Inom kort, efter mitten av 60-talet, tog Lantbruksnämnden 
över den här verksamheten. Sverige fick ett centralt styrt system 
för lantbruksrådgivning. I Norrbotten har två personer både ge
nom sina befattningar i Lantbruksnämnden och sina personliga 
insatser mycket aktivt påverkat utvecklingen av vinbärsodling i 
Norrbotten. Vid sidan om den här officiella rådgivningen uppstod
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initiativ delta i kurser och besöka utländska trädgårdsmässor. Se
dan 1980 har föreningen Norrbottens bär och grönsaker arrange
rat en mångsidig utbildning för sina medlemmar. Kursprogram
met innehåller kurser i t ex odlingsteknik, markberedning, växt- 
lära och kemisk behandling. En del av kurserna arrangeras i sam
arbete med Lantbruksnämnden.

Odlarna har också grundat ett företag, som säljer skördemaski
ner och annan utrustnig, samt utför rådgivningarbete bland od
lare.

3.1.6 Stödet från det allmänna
Typiskt för branschen är relativt låga tröskelkostnader. Den 

kumulativa totala kostnaden över 3 år är 25000 kr. Den första 
intäkten kommer sen år 4. Efter anläggningsinvesteringama upp
står emellertid ett växande behov av tilläggsinvesteringar. Odlaren 
behöver t ex en tillräckligt modern och effektiv maskinpark (skör
demaskiner, beskärningsmaskiner, besprutningsmaskiner etc). 
Olika slag av oväntade investeringar av typ besprutningmedel, 
stängsel osv, hör även till bilden av pionjärsproblemen. De flesta 
av de intervjuade odlarna hade under de 4-5 senaste åren investe
rat ca 250000-350000 kr.

För att stödja industrins och jordbrukets utveckling i Norrbot
ten grundades Norrbottensdelegationen år 1975.

Delegationen ger direkta investeringsbidrag åt företag och 
jordbrukare, som uppgår till 50-70% av investeringskostnaderna, 
beroende på ekonomiska förhållanden hos företagaren. Detta 
stöd har flitigt använts, även om några av de intervjuade perso
nerna upplever att stödet har skapat en viss ojämlikhet mellan 
odlarna.

3.1.7 Beslutet att börja odla vinbär
De flesta av dagens vinbärsodlare är inte traditionella jordbru

kare. Största delen av dem har en annan syssla, och i de flesta fall 
har jordbruket i början varit en hobby.

Alla intervjupersoner, som hade flyttat till orten för att pröva på 
vinbärsodling, hade något slag av kontakter till Norrbotten redan 
före flyttningen. Antingen ägde de outnyttjad mark eller såg de 
möjligheter att förmånligt köpa sådan mark, som enligt myndighe
ternas beräkningar och undersökningar skulle passa väl till vin
bärsodling. En av de traditionella jordbrukarna beskrev deltidsod- 
larnas uppkomst som ”ekonomiskt lönsamt sätt att flytta tillbaka 
till naturen”. Alla de intervjuade personerna betonade även de 
ekonomiska förväntningarna på vinbärsodling.
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Enligt lantbruksnämndens kalkyler blir odlingarna intäktsgi- 

vande först från och med det fjärde året. Beloppen i tabell 1. 
baserar sig på Lantbruksnämndens kalkyler och visar att kostna
derna under de tre första åren totalt uppgår till ca 5 000 kr. Den här 
summan innehåller dock inte de basinvesteringar som de flesta 
nyodlare har gjort (bl a fastigheter, traktorer osv), arbetsinsatsen 
ingår emellertid och är beräknad enligt 40 kr/h. Enligt kalkylerna 
utvecklas odlingen steg för steg så att full skörd fås först det sjätte 
året.

Tabell 1: Intäkter/kostnader/ha i kr, för en 5 ha odling, 1981 års nivå.

År 1-3 sam
manlagt 4 5 6 7...

Intäkter _ 7.800 15.000 30.000 30.000
Kostnader 24.000 11.000 17.000 22.000 22.000
inkl. arbete 
Täckningsbidrag -24.000 -3.200 -2.000 +8.000 +8.000

(Källa: Lantbruksnämndens kalkyler 1980)

Om man tar hänsyn till investeringar och arbetsinsatser kan 
man enligt Lantbruksnämndens kalkyler konstatera att det tar 8-9 
år innan odlingen totalt sett ger ett överskott. Då måste man 
samtidigt påpeka att på grund av osäkerhetsfaktorer t ex i markna
dernas utveckling och odlingens produktivitet måste långfristiga 
lönsamhetskalkyler betraktas med försiktighet.

Täckningsbidrag 
i 1000 kr/ha

Fig. 1: Intäkter-kostnader inkl. arbete
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skalig odling av svarta vinbär, på en areal om 5 ha.

Vid odlingens början var teknologin och odlingstekniken out
vecklad, då var även lönsamhetskalkylerna räknade på basen av 
arbetsintensivare odlingssätt. Priset per kilo var t ex uppskattat till 
10 kr, som även idag gäller, men endast på ”närmarknadema” vid 
självplock.

Ur Lantbruksnämndens beräkningar framgår det även att man 
inte tagit hänsyn till de basinvesteringar, som nyodlare av vinbär 
ofta gjort eller kommer att göra. Till dessa hör t ex traktorer samt 
besprutnings-, beskärning- och planteringsmaskiner.

Genomsnittsarealen för vinbärsodling är idag ca 2-3 ha, vilket 
innebär större basinvesteringar, större lönsamhetskrav och högre 
kapitalkostnader per enhet än vad 5 hektars odlingar medför. 
Minimikrav för en effektiv maskinanvändning bedöms av odlare 
idag ligga närmare 10 ha odlad mark.

Volymmässigt kommer produktionen kraftigt att öka inom de 
närmaste åren, vilket innebär ytterligare osäkerhetsfaktorer för 
pris- och marknadsutvecklingen. Ur den här synpunkten måste 
lönsamhetskalkylerna betraktas med försiktighet, och årligen un
derkastas kritisk granskning. Detta blir även möjligt då faktiskt 
utfall erhålles från odlingar som uppnår produktiv ålder.

3.1.9 Framtiden — några citat
”Vi måste fatta ett beslut i samförstånd. Inga fler nyetableringar, den nuva
rande situationen innebär tillräckligt många och kända faktorer”.

”Säkert kommer en större del av småodlarna att slås ut på marknaden. Endast 
de största och effektivaste är tillräckligt starka för att möta kostnadshöjning
arna”.

”Om vi inte får tullbestämmelser som begränsar utländsk import så klarar vi 
inte av den här situationen. Länsstyrelsen måste också börja stöda vinbärsod- 
lingen genom att använda våra förädlade produkter i skolor osv. Vi behöver 
också mera utbildningsstöd från myndigheterna”.

”Då vi började år 1974 visade myndigheternas beräkningar att det här är eko
nomiskt riskfritt. Nu har man börjat överväga om det hela lönar sig. Det har 
kommit så mycket oväntade kostnader och bakslag. Vi har investerat 375000 
kronor och de närmaste två åren får visa vad vi skall göra med odlingen”.

”Jag tycker att ekonomisk planering har blivit allt viktigare. Nu för tiden måste 
man nästan ha något slag av ekonomisk utbildning. Det går inte att lita på 
myndigheternas kalkyler, planeringen måste ske av odlarna själva från fall till 
fall”.

”Det uppstår hela tiden nyetableringar. Förstås säljer jag maskiner och utrust
ning, men man ser ganska tidigt vilka som blir framgångsrika odlare. 75% av de 
nuvarande odlarna kommer säkert att bli utslagna...”.



”Mycket beror på hur vi lyckas lösa förädlingsproblemen. Satsningarna på 
marknadsföring och produktutveckling borde börja nu. Ni kan inte fungera så 
kortsiktigt som myndigheterna gjorde då de skapade den här överkapaciteten".

3.1.10 Observationer av intresse för 
energiskogsodlingen

Trots att det föreligger flera väsentliga olikheter mellan energi
skogsodling och vinbärsodling, vad beträffar exempelvis regional 
utbredning, omfång och karaktären hos osäkerhetsfaktorerna, 
finns det även flera likheter. Det finns flera intressanta lärdomar, 
som kunde vara tillämpliga på energiskogsodlingens område, och 
som kan ges intressanta tolkningar redan på basen av denna rela
tivt ytliga studie.

De enligt författarnas uppfattning mest iögonenfallande obser
vationerna med normativ betydelse för energiskogsodling är fram
för allt följande:

• De ursprungliga ekonomiska kalkylerna visade sig inte alls 
överensstämma med verkligheten, till följd av den snabba ut
vecklingen både vad gäller själva odlingskunnandet och vad 
gäller skördetekniken och skaleffekternas betydelse.

• Skördeteknik och odlingsteknik hänger intimt samman. Skör
detekniken är den som utvecklas snabbast, och innebär störst 
förändringar. Detta medför att äldre odlingar delvis kommer 
att anläggas ”fel” vad angår exempelvis radavstånd, buskav- 
stånd, arealernas storlek, och markberedningen.

• En intresseförening för odlarna har successivt tagit över konsu
lent- och informationsverksamheten av myndigheterna (Hus
hållningssällskapen, Länsstyrelsen). Denna förening har utfor
mats till en kombination av internt skolningsorgan och intresse
organisation gentemot externa aktörer.

• Myndigheternas finansiella stöd har haft avgörande betydelse 
för övergången från husbehovsodling till odling i kommersiell 
skala. Stödet har emellertid nästan helt inriktats på investe
ringar i produktionen av råvaran (vinbär). Mycket liten insats 
har gjorts för att utreda marknadsbehoven, eller stöda följande 
led i förädlingen. De krafter som påverkar marknadsbehovet 
och prisbildningen på marknaden har utretts bristfälligt, och än 
mindre lett till myndighetsåtgärder för indirekt stöd av od
lingen. •

• Planeringen försvåras generellt av att det föreligger starkt mot
sägelsefulla uppgifter om arealer, produktion, genomsnittspris



och tillväxttrender, vilket gör att de enskilda aktörerna i bran
schen har svårt att rationellt underbygga beslut. I många fall 
dominerar en stark personlig entusiasm och ”bära - eller - 
brista”-mentalitet odlarnas beteende.

• En viktig bidragande orsak till volymens snabba tillväxt efter 
det att de första erfarenheterna erhållits var de ”trottoarbön
der” som började odla på sådan åkermark, som tidigare legat i 
träda. På detta sätt uppstod en samtidig push and pull-effekt.

Ett stort behov av teknikutveckling för energiskogsodling före
ligger. Insatserna blir avsevärt större om tekniken ska utvecklas för 
mossmarker än för jordbruksmark.

Sedan 80-talets början har det prisbestämmande alternativet 
kommit att förskjutas från olja till trädbränslen och torv. Energi- 
skogsbränslet har alltmer kommit att framstå som ett eventuellt 
tillskott bland flera ungefär likvärdiga trädbränsleråvaror på en 
redan existerande marknad, både i fråga om funktion och leve
ransvärde. De närmaste årens marknad torde för trädbränslen och 
torv bli gemensam.

Energiskogsflis kan i dagens läge inte konkurrera prismässigt 
med bränsleflis från hyggesavfall och liknande. Enligt vissa bedö
mare anses dock ekonomin vara tillräckligt god för energiskog 
såsom varande ett helt nytt tillförselsystem för att motivera vidare 
satsning.

3.2 Fallet betodling i Sydsverige - 
framtida organisationsform för 
energiskog?

3.2.1 Bakgrund och utveckling
Konsten att utvinna socker ur vita betor, sockerbetor, utveckla

des vid sekelskiftet mellan 1700-1800-talet. I Sverige har betsocker 
tillverkats sedan förra hälften av 1800-talet. Betsockerindustrins 
definitiva genombrott i Sverige ägde rum under 1880-talet, och en 
viktig faktor var att betsockernäringen vid sidan av själva betod- 
lingen i växtföljdshänseende visade sig ha stora fördelar för jord
bruket, som vid denna tid genomgick stora förändringar. Stora 
produktionsökningar genom betodlingens snabba utbredning och 
tillväxten av betbruk hade vid 1890-talets mitt skapat en väldig 
överkapacitet. En strukturrationalisering genom nedläggningar 
och sammanslagningar tog sin början. Företagskoncentrationen
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gick samman i Svenska Sockerfabriksaktiebolaget (Sockerbola
get), för övrigt Sveriges största företag vad avsåg såväl anställda 
som omsättning. De återstående företagen gick in i bolaget år 
1936, då branschtäckningen helt genomfördes.

Stora rationaliseringar ägde under efterkrigstiden rum inom 
sockertillverkningen. Då de sockerbruk som återstod ökade sin 
produktivitet genom strukturomvandlingen, kom betodlingen allt
mer att bli en flaskhals i sockemäringen. Sockerbolaget, betod
larna och deras gemensamma organ Sockernäringens Samarbets- 
kommitte genomförde ett omfattande arbete med att utveckla och 
informera kring arbetsbesparande metoder i betodlingen för att 
öka utvinningen. Rationaliseringen och mekaniseringen av soc
kerbetsodlingen fick dock sitt genombrott först under 1960-talet.

Främst inriktades forskningen på den arbetskraftskrävande 
gallringen. Betfröet är multigermt och ger vid grodden upphov till 
flera plantor som måste gallras. Eftersom det visade sig svårt att 
konstruera lämpliga maskiner för betgallring, kom forskningen i 
stället att inriktas kring själva fröet. Efter andra världskriget ut
vecklades ett på mekanisk väg framtaget frö, det så kallade en- 
komsfröet, som kom att leda till en väsentlig reducering av gall
ringsarbetet. I EFS A hade vid samma tid på genetisk väg tagits fram 
ett helt enkomigt betfrö, det så kallade monogerma betfröet. Un- 
der 1950- och 60-talet genomförde Hilleshög ett omfattande för- 
ädlingsarbete för att få fram ett monogermfrö lämpligt för svenska 
odlingsförhållanden. Ett sådant frö introducerades 1967-68.

Den yta som ska odlas med sockerbetor fastslås årligen av stats
makterna och sätts så att inget sockeröverskott ska uppstå och ett 
visst utrymme för sockerimport ska finnas (10-15 procent). Av 
utrikeshandelspolitiska skäl har statsmakterna önskat krympa are
alen för att täcka en större del av sockerkonsumtionen genom 
import.

Sockerpriset fastställs genom förhandlingar inom ramen för den 
svenska jordbruksregleringen. För närvarande är priset 4.30 kr/kg, 
vilket kan jämföras med 1.25 kr/kg på den internationella socker
börsen i London (augusti 1984). Det kan dock anmärkas att den 
internationella noteringen är den lägsta på tolv år.

Inhemsk produktion kontra import debatterades som livligast 
under 1960-talet, då det från socialdemokratiskt håll framfördes 
argument för en kraftigt minskad, i vissa fall nedlagd, svensk soc
kerproduktion av samhällsekonomiska skäl. Samtidigt märkte 
Sockerbolaget en minskning av betarealen till följd av försämrad 
lönsamhet och svårigheter att få arbetskraft för odlarna. Betare
alen reducerades från 50 000 hektar till 40 000 hektar under 
1960-talet.
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genom det genombrott för effektivare odlingsmetoder som tidi
gare omtalats. Det kan nämnas att antalet manårstimmar per hek
tar inom betodlingen kunnat minskas från 600 till 70 sedan andra 
världskriget. Som jämförelse kan omtalas att förändringen inom 
spannmålsskörd under samma period var 35 till 7.

Sammantaget innebar utvecklingen på 1960-talet en övergång 
till färre och större enheter.

3.2.2 Produktionsstruktur idag

Sockerbetor odlas i Sverige idag på 52 000 ha av 8 900 socker- 
betsodlare med en genomsnittlig odlingsareal på 5.8 ha. I medeltal 
erhålles normalt en rotskörd på 42.5 ton per hektar, med en soc- 
kerhalt på 17 procent, vilket ger en sockerskörd på cirka 7 ton per 
hektar. Sockerbetsodlingen är lokaliserad till Skåne samt Öland 
och Gotland. Odlingen är uppdelad på distrikt utifrån sockerbru
kens belägenhet. Antalet sockerbruk har minskat från ca 25 på 
40-talet till 7 stycken idag. Av dessa ligger fem bruk i Skåne, ett på 
Öland och ett på Gotland.

3.2.3 Fördelning av odlingskontrakt
Sockerbolaget bjuder årligen ut areal till teckning av lantbru

kare som önskar odla sockerbetor mot ettårskontrakt. På grund av 
dess goda lönsamhet idag jämfört med andra grödor, är sockerbe
tor attraktivt för lantbrukarna, men den av statsmakterna regle
rade odlingsarealen gör att alla de som önskar odla ej kan göra 
detta. Inte heller kan de fritt utöka sin betareal från det ena året till 
det andra.

Vad gäller urvalet av odlare har en tradition utvecklats, så att 
den som en gång upptagits som kontraktsodlare också förblir det 
så länge han så önskar. Odlarstocken erhåller i februari varje år de 
nya kontrakten och ska i sin tur ange önskad odlingsareal och 
frösort. På Sockerbolaget slås på basis av de inkomna uppgifterna 
den totala angivna arealen samman och jämförs med den som 
fastställts för riket. Överstiger önskad areal den fastställda, kvote
ras betarealen per odlare ned. Denna minskning görs på önskade 
arealökningar, och odlarna är således alltid garanterade den yta de 
odlat föregående år. För arealökningar hålls en särskild pott, be
stående av ytor reserverade för nyodlingar och av ytor lediggjorda 
då odlare fallit ifrån.
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Sockerbolaget håller med betfrö och odlaren kan vid kontrakts

skrivningen välja mellan flera frösorter angivna i kontraktet. Hän
syn till frökostnaden tas vid betprissättningen. Från och med 1985 
kommer denna service att ändras, så att odlarna kommer att köpa 
fröna av Sockerbolaget.

”Med det här nya systemet blir folk kanske mer vaksamma med fröet än 
idag. Det händer att man ser överblivna fröpåsar ligga kvar ute på fä1- 
ten.”

Mängden utsäde anpassas efter den aktuella arealen - radav
ståndet och antal betor per löpmeter är kända faktorer. Odlaren 
hämtar utsädet enligt tid och plats angivna i kontraktet.

Betfrösådden sker i regel kring månadsskiftet april/maj. Dess
förinnan har den areal som ska odlas förberetts föregående höst 
genom plöjning och harvning. Tio à tjugo dagar efter sådden spru
tas odlingarna med bekämpningsmedel, och behandlingen uppre
pas någon vecka senare. En eventuell tredje sprutning sker i mit
ten av juni. När och hur ofta besprutning ska ske varierar främst 
beroende på väderleksförhållandena. Under sommaren radrensas 
odlingarna, i vissa fall även mekaniskt med hjälp av hackredskap 
fäst på traktor.

Skörden - betkampanjen - börjar i slutet av september och 
varar till och med december månad. I maj-juli sänds frågekort till 
odlarna om önskemål om leveransdagar, levererad kvantitet, antal 
vagnar, lastvikt, eventuell samtransport. På grundval av de in
komna svaren utarbetas en leveransplan som sänds till odlarna i 
början av september.

Via varierande priser vill man sprida leveranserna jämnt över 
hela kampanjen. Sockerbolaget erbjuder odlarna inledningsvis 
höga priser för att få leveranser snabbare i början av kampanjen, 
då sockerhalten i betan ännu inte nått maximum. Sockerbolaget 
har utformat en trettio-stegs-pristrappa där priset ändras med 
några dagars mellanrum för att nå minimum vid mitten av oktober 
och sedan åter stiga. Odlarna kompenseras därigenom för tillväxt
förluster vid tidig leverans och för de svårare upptagnings- och 
leveransförhållandena vid sen leverans.

Transport av betor kan ske på tre sätt: Av sockerbruket organi
serade lastbilstransporter via åkeri (20 procent av alla transporter); 
av odlaren ombesörjd lastbilstransport med inhyrd eller inlånad bil 
(10 procent); transport där odlaren själv kör med lastbil eller trak
tor (70 procent). För transporter inom en radie av 125 km från 
bruket betalas odlarna ett körbidrag med 30 procent av transport
kostnaden för att stimulera odling nära bruket.

Det är av produktionstekniska skäl mycket viktigt att leveran
serna sker vid rätt tidpunkt. Sker leverans för sent, fel dag, uttas en
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är fråga om en balansgång mellan för små betkvantiteter, vilket i 
värsta fall skulle innebära dyrbara driftstopp, och för stora som 
medför oönskade lager:

”Att lagra betor kräver kolossala utrymmen. En hög på 5 000 ton, vilket 
motsvarar ungefär en dags förbrukning, upptar en yta på ungefär en halv 
fotbollsplan. Ska det vara någon mening med ett lager, bör det finnas 
betor för 10 till 20 dagars produktion. Det går bara inte - det skulle ta 
enormt med plats och så finns det risk för värmebildning.”

3.2.5 Produktion
Vid ankomsten till sockerbruket vägs betorna och ett 40-kilo 

prov tas; partiet vägs och tvättas. Därefter fastställs den så kallade 
jordbruksprocentualen. Ett prov snittas och sänds till Sockerbola
gets jordbrukstekniska avdelning i Staffanstorp för laboratorie- 
analys. Totalt analyseras ett par hundra tusen prov under kampan
jen. De överblivna provbetoma körs från provningsanstalten till 
närmaste sockerbruk.

Efter leveransen tvättas betorna och skärs till så kallad snitsel, 
varefter de urlakas och man erhåller en råsaft. Ur den urlakade 
snitseln pressas det sista sockret ut. Av den betmassa som återstår 
tillverkas djurfoder, som de leverantörer som så önskar kan hämta 
som returtransport. Större delen av betmassan torkas dock till 
torrt djurfoder, betfor.

Råsaften kalkfiltreras till så kallad tunnsaft, vilken kokas för att 
få bort vattnet. Den filtreras därefter åter, varefter man erhåller en 
så kallad tjocksaft som kokas och kristalliseras. Efter centrifuge
ring, då vatten och melass slungas ut, erhålles råsocker som går till 
vitsockerfabrikation för framställning av slutprodukterna vitt soc
ker och sirap.

3.2.6 Prisbildningen
Priset på betor fastställes årligen genom förhandlingar mellan 

Statens Jordbruksnämnd, Sveriges Betodlares Centralforening 
och Sockerbolaget. Idag får odlaren betalt enligt följande modell:

Grundpris satt efter 16 procent sockerinnehåll.
Tillägg om sockerhalten är högre än 16 procent: för varje 1110 högre 
sockerhalt, ges 1H60 av beipriset eller så görs avdrag enligt samma 
princip som tillägget om sockerhalten understiger 16 procent.

Från och med 1985 kommer ett helt nytt kontraktsystem mellan 
bolaget och odlarna att träda i kraft. Enligt det nya systemet kom



mer tillägget att räknas fram enligt en progressiv modell, i stället 
för dagens linjära, så att en högre sockerhalt ges större ersättning. 
Betans sockerhalt ökar ju längre fram kampanjen lider.

Som tidigare nämnts varierar grundpriset beroende på leve
ransperiod. Grundpris 1984 för den första perioden är 30,15 kr per 
100 kg, sjunker successivt till minimum 26,62 kr vid oktober må
nads slut och stiger sedan åter till maximum 30,62 kr vid december 
månads slut. På detta sätt söker Sockerbolaget undvika att odlarna 
skjuter på leveranserna i syfte att vänta in en högre sockerhalt; och 
bruken garanteras råvara under hela tillverkningsperioden.

3.2.7 Odlarens ekonomi
En preliminär bidragskalkyl för 1984 lyder enligt Lantbruksnämndens beräk
ningar som följer:

Kvant à pris kr/ha

Intäkter
Betor (nominellt betgrundpris) 44.0 kvant 279:70 12,307
Sockerhaltstillägg (17%) 44.0 kvant 20:80 915
Betmassa (1983 års pris) 21.8 kvant 19:50 425
Melass (1983 års pris) 350
Blast, gödselvärde 400
Körbidrag (20-25 km, 1983 års 44.0 kvant 4:07 176
pris)

Summa 14 573

Särkostnader
PK 7-13 0.8 kvant 950:00 760
Na-salpeter 0.6 kvant 1375:00 825
Dragkraft (rörl kostn) 20 kvant 25:00 500
Sådd (hyrd) 300
Hacka 100
Ogräsbekämpning (hyrd,
4 1 Pyramin, 3+3 1 Betanal) 1 132
Skadedjursbekämpning 275
Upptagning (hyrd) 2 300
Transport (hyrd, 15% jord
20-25 km, 1983 års pris) 51.8 kvant 22:15 1 147
Diverse kostnader 275
Ränta rörelsekapital 300
Arbetskostnad 25 kvant 60:00 1 500

Summa 9 142

Täckningsbidrag, arbete särkostnad 5 431
Täckningsbidrag, arbete samkostnad 6 931



C:3 En intervjuad sockerbetsodlare i Skåne kommenterar lönsam
heten sålunda:

”Betodling ger bland det bästa ekonomiska utbytet jämfört med andra 
grödor. Men man måste begripa sig på vad slags odling som bäst passar 
växtföljden i ens eget fall. Själv försöker jag odla maximalt med betor.” 

Sockerbolagets jordbrukstekniska avdelning:
”Det finns ingen gröda, utom möjligen trädgårdsprodukter som till ex
empel spenat eller rödbetor, som ger bättre avkastning - och alla kan inte 
odla grönsaker eftersom det inte finns avsalu för mer än en viss mängd. 
Möjligen kan en mycket fin höstveteskörd, och kanske raps, i vissa fall 
vara lika bra ekonomiskt sett som sockerbetor.”

3.2.8 Kunskapsspridning
På varje sockerbruk finns två-tre så kallade betinspektörer med 

jordbruksutbildning - ofta lantmästare, vilkas uppgift är att kon
trollera betodlingen i distriktet och vilka står i ständig kontakt med 
odlarna. Genom betinspektörerna sprids nya rön inom forsknin
gen kring exempelvis fröer och odlingsmetoder till odlarna. Andra 
informationskanaler är pressen, främst specialorganet Betodla
ren, som ges ut av Sveriges Betodlares Centralforening, samt bet- 
odlarmöten ute i distrikten. Utöver den specialiserade betrådgiv- 
ningen spelar Hushållningssällskapets intensivrådgivare en viktig 
roll i odlingsarbetet. Deras arbetsområde omfattar flera grödor, 
och de arbetar med grupper om ungefär dussinet jordbrukare.

Den försöksverksamhet som bedrivs inom svensk betodling fi
nansieras till hälften av Sockerbolaget och till hälften av odlarna 
genom deras centrala organ. Jordbrukarnas forskningsbidrag fi
nansieras till en viss del genom medlemsavgifter, men den helt 
övervägande delen härrör från böter för över/underodling. Varje 
år görs nämligen av Sockerbolaget ett stickprov på 15 procent av 
odlarna för att kontrollera om odlingarnas storlek avviker från den 
som fastslagits i kontraktet. För eventuell underodling får odlaren 
erlägga en avgift på 500 kronor per kvm. För överodling är dock 
straffavgiften betydligt drygare; medelgrundpriset för betor från 
överodlad areal är 19 kronor per 100 kg lägre än ordinarie medel- 
grundpris. Avgifterna går till en särskild fond hos Betodlarfören- 
ingen varifrån föreningens bidrag till forskningen finansieras. På 
Jordbrukstekniska avdelningen i Staffanstorp uttryckte man sig så 
här om jordbrukarnas hälftenfinansiering:

”Det gör att odlarna blir engagerade i försöksverksamheten. Tidigare 
trodde de inte riktigt på vad vi sysslade med. Men nu är det mer deras 
eget, de är med på ett helt annat sätt än tidigare.”



C :3 3.2.9 Några observationer av intresse för energi
skogsodlingen.

• Sockerbetsodlingen i Sverige är idag baserad på prismekanis
mer i unik kombination med en starkt reglerad verksamhet, där 
den yttersta gränsen - total odlad yta - regleras av statsmak
terna utifrån internationella handelsöverenskommelser.

• Kontraktsodlingssystemet, som det ser ut idag, har utvecklats 
under många decennier. En ledande roll i utvecklingen har 
produktionsapparaten haft. Dess strukturomvandling har nöd
vändiggjort effektiviseringar på odlingssidan, där växtföräd- 
lingsinsatser i kombination med maskin- och odlingsteknisk ut
veckling kommit att innebära ett effektivare resursutnyttjande.

• Betodlingen utgör ett exempel på hur det genom småskalig 
odling går att åstadkomma en stor samlad produktion.

• Runt sockerbruken återfinnes odlarna samlade i grupp till följd 
av transportbidragssystemet. Odlarna har en enda köpare - 
sockerbruket - vilket köper allt odlarna kan leverera.

• Jämna, pålitliga leveranser är av stor betydelse för bruket som 
önskar undvika såväl driftsstopp som lageruppbyggnad. Soc
kerbolagets differentierade prissättning utifrån leveransdag har 
här en viktig styrande funktion. Ett system med straffavgifter 
vid för sen leverans finns även.

• Odlingsprocessen bygger på ett omfattande kunnande. I kun
skapsspridningen har de till sockerbruken knutna betinspektö- 
rema en viktig funktion.

• Odlarna stimuleras till kvalitetshöjningar genom prismekanis
men, som premierar hög sockerhalt.

• Forskningen kring odlingsmetoder, teknisk utrustning, växtför
ädling m m, finansieras gemensamt av förbrukaren och odlar- 
organisationen. Att odlarna på detta sätt bidrar till kostnaderna 
upplevs av Sockerbolaget öka odlarnas engagemang i forsknin
gen.

3.3 Uttolkning av fallen
Vi ska i detta avsnitt lyfta fram några viktiga observationer, som 

vi tror har en viss allmängiltighet då det gäller att förklara händel
seförlopp i de olika praktikfallen ovan.



C:3 3.3.1 Tillförselsystemet

Flera argument talar för att det fysiska flödet från planta till 
panna har en ledande roll både vad avser en möjlig framtida 
svensk energiodling. Energiskogsflisen blir i den framtida struktu
ren känslig för transportavstånd. Det är en god analogi att jämföra 
regionala och tidsmässiga aspekter med de arrangemang som gäl
ler kring sockerbetsodling och sockerframställning. Bruket ligger 
lokaliserat i mitten enligt principen om transportavståndsmini- 
mum.

Ett större antal mycket små och utspridda täppor torde av trans
portskäl aldrig bli ett lönsamt arrangemang.

När skörden ska äga rum blir ett viktigt beslut. Röjningsflis går 
att samla ihop under hela året. Energiskogsflisen måste på grund 
av biologiska skäl skördas under vintersäsongen. Detta betyder att 
mellanlager kan komma att erfordras eftersom värmeverket behö
ver kontinuerlig tillförsel av bränsle. Buffertlager kan också 
komma att behövas. Detta betyder att kapitalbindningen kan bli 
avsevärd.

Det har under de senaste åren vuxit fram flera mellanhänder, 
som köper skogsråvara från markägaren och ser till att den flisas 
och transporteras till värmeverket. Dessa företag garanterar en 
kontinuerlig tillförsel av flis. Merparten av flisen bearbetas i sko
gen och transporteras direkt till värmeverket. Vid vissa tillfällen, 
då det inte går att få fram tillräckligt med bränsle direkt från 
skogen, hämtas det från terminallager. Mellanhänderna har där en 
buffert för att klara av toppbelastningar.

De mellanhänder som finns idag kan således både garantera en 
tillräcklig mängd skogsflis och en kontinuerlig tillförsel. Mellan
händernas kunskap om flisning och transport av skogsflis torde 
kunna överföras till energiskogsflis.

3.3.2 Drivkrafter bakom aktörernas handlande
För dem som av olika anledningar kommit in på området ener

giskogsodling, har incitamenten och drivkrafterna varit helt olika. 
Energiskogsodling som etablerat koncept har alltså inte utgjort en 
homogen bransch som attraherat odlare och handelsmän. ”Mark- 
nadssuget” har betingats av såpass olika behov som jordbindning 
på vägrenar, sticklingsbehov, sysselsättning etc.

Aktören Carlsson från Halland kom till exempel in på energi
skogsodling genom sin idé om tillverkning av vindskydd. Han har 
successivt gått över till en roll som sticklingsodlare, där försälj
ningen av just sticklingar är det primära. Han har bl a varit leveran
tör till Storförsök Syd. Vad sticklingarna slutligen används till av



C:3 köparen - det må vara eso eller jordbindning på vägrenar - kan
sägas vara sekundärt för honom.

I föreställningsramen hos kommunalpolitikern i Tierp gäller 
eso som ett instrument att minska sysselsättningsproblemet på 
orten.

I Södra Skogsenergis referensram är energiskogsflis en framtida 
möjlig företeelse, likaså för Värmeverket i Växjö. Hos Värmever
ket ses inte energiskogsflis som ett separat bränsleslag utan jäm
ställs snarare med framförallt skogsflis, men även med andra in
hemska fastbränslen.

Lantbrukaren i Tierp kan tänka sig eso som ett alternativ till 
spannmål på dåliga marker, men önskar mer information kring 
lönsamheten för att själv bli motiverad att börja odla energiskog.

Det stora skogsbolaget är av policyskäl ointresserat av eso. 
Bolagets planeringshorisont skiljer sig från den enskilde lantbru
karens, för vilken traditionellt skogsbruk är ett sämre alternativ.

Vid vilken tidpunkt energiskog ska skördas är för lantbrukaren 
en fråga om när han har tid, åtminstone så länge energiskog ej är 
en dominerande gröda.

3.3.3 Ekonomi
Olika odlare har skilda kalkylsituationer inför etableringen av 

eso. De kostnadsposter odlaren tar upp i sin kalkyl varierar därför 
från fall till fall.

Vinbärsfallet visar att förkalkyler avviker mycket kraftigt från 
efterkalkylema.

Säkra leveranser, rätt prisnivå och god samt jämn kvalitet är de 
generella krav som värmeverken ställer på allt inhemskt fast
bränsle och vilka gäller även energiskog.

Södra Skogsenergi låter flisningen utföras av fristående entre
prenörer och samordnar dessas aktiviteter centralt tillsammans 
med transporterna. Direkta leveranser och väl fungerande flis- 
skördarsystem upplevs som centralt för prisbilden.

3.3.4 Dynamiken i prisbilden
Kontakten mellan lantbrukare och kommun är viktig. Den 

förra söker avsättning för sina produkter, men befinner sig i en 
svag situation. Energiskogsodlaren som just ska börja sin verk
samhet har omkring fem år att vänta innan han får sin första intäkt.

Det förefaller som om ingen av de fyra aktörsgruppema i vår 
referensram ensam förmår föra utvecklingen framåt, med undan
tag för vissa lantbrukare. Att alla har en roll att fylla ska visas i 
scenariot nedan och för alla gäller som det viktigaste motivet att få



C:3 ekonomisk lönsamhet. Den ekonomiska lönsamheten, som driv
kraft, är emellertid till sin innebörd olika för de olika aktörsgrup
perna. Sättet att utnyttja befintliga resurser, formuleringen av av
kastningskravet, riskfilosofi och framgångskriterium varierar 
starkt från grupp till grupp, för att nämna några exempel.

För att ett fungerande försörjningssystem ska bli till, krävs att 
samtliga viktiga aktörer utvecklar sin roll i systemet simultant. 
Man blir starkt beroende av varandra. Det enda undantaget utgör 
den lantbrukare som odlar och skördar flis för förbränning i egen 
fastbränslepanna. En schematisk beskrivning av beroendeförhål
landena och dynamiken i ett framväxande system illustreras i ne
danstående figur.

Av den schematiska framställningen framgår, att det behövs ett 
utomstående incitament för att få fart på utvecklingen: ”tillgång på 
fastbränsle - mera fastbränslepannor - ökad efterfrågan på flis/- 
energiskogsbränsle - ökande odlingsareal - behov av entrepre
nörstjänster - säkrad tillgång på energiskogsbränsle till konkur
renskraftigt pris och tillräcklig volym - mera fastbränslepannor 
osv”.

Genom att användningen av skogsbränslen med stor sannolik
het kommer att utvecklas vidare, uppstår även ett priskonkurrens
krav på energiskogsbränsle i framtiden.
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Del C

4 TILLGÄNGLIGA 
MARKER
av Carl-Johan Engström vid K-konsult, Stockholm.

4.1 Allmänna förutsättningar
Den gällande energipolitiken syftar på kort sikt till oljeersätt- 

ning och energihushållning samt på lång sikt till en energiförsörj
ning baserad på varaktiga helst fömybara och inhemska energi
slag.

De kortsiktiga målen, 40 procentigt oljeberoende 1990 och 30 
procent energibesparing i 1968 års byggnadsbestånd, kommer san
nolikt att uppnås.

%

mm Faktisk resp.

___ ”Normalkorrigarad” andel i 
energitillförseln

Fig. 1. Oljeandel i energitillförseln 1978-1983. Faktisk respektive nor- 
malårskorrigerad.

Källa: SCB



C :4 Oljeanvändningen minskar genom hushållning och ersättning -
främst med el (tab 1). De senaste årens mycket snabba minskning 
är dock delvis en följd av mycket milda vintrar varför minsknings- 
takten kan överskattas.

Tabell 1. Sveriges energiförbrukning 1978-1983 tillförd energi inkl omvand
ling och distributionsförluster (Twh/är).

1978 1981 1983

Olja 293(258)** 247 (217)** 199 (215)**
Kol 7 17 21
Inhemska bränslen 43 46 52
El (inkl import) 80 95 110

433 (398)* 405 (375)* 382(398)*

* normalårskorrigerat.
** olja som ”buffert” vid normalårskorr. 
Källa: SCB

Ska energiskog ingå i det framtida tillförselsystemet är det i 
konkurrens med skogsbränslen, torv och kol.

Idag används skogsbränsle motsvarande 10 TWh. Den framtida 
tillgången 1990-1995 har vid senaste bedömningen uppskattats till 
25 TWh (SIND PM 83:9). För torv är målet 6-11 TWh år 1990. 
Med nuvarande produktionsutveckling kommer det målet att upp
nås.

TWh/år

Fig. 2. Planerad torvproduktion i Sverige 1984—1986.
Källa: SvTorvproducentföreningen.



För kolets del beräknas användningen 1990 vara cirka 30 TWh 
(prop 83/84:100) mot tidigare bedömning 30-45 TWh.

Om vi antar att oljereduktions- och hushållningsmålen uppnås, 
kan följande räkneexempel visa på energiskogens långsiktiga möj
lighet i det svenska tillförselsystemet.

Användning

industri
150

Transporter
70

Övr. sekt. 
140

380

Tillförsel

förluster

Olja för transp. 
70

Olja/Energiskog etc 
50
Torv 15
Skogsråvara 25

Avfall/lutar
40

Kol 30-40

El 125

Kärnkraft
50

410

Fig. 3. Energibalanser 1995 (TWh). Räkneexempel.

För exemplet ovan gäller följande förutsättningar:

• En relativt låg total energianvändning (380 TWh).

• En ”normalt” utvecklad kolanvändning.

• Ett högt utnyttjade av el och inhemska fastbränslen i form av 
skogsbränslen och torv.

Med dessa förutsättningar återstår ett utrymme för energiskog i 
konkurrens med olja, då torv och skogsbränslen utnyttjats ”fullt 
ut” jämte vissa andra alternativ som tex halmbränsle.

Dessa förutsättningar tecknar en oförmånlig situation för ener
giskogen där den kommer in i energisystemet först efter att andra 
alternativ utnyttjats i stor omfattning. Slutsatsen av detta är dock 
att det på medellång sikt bör finnas goda förutsättningar för ener
giskogsodling även om priset för råvaran ligger över skogsbränslen 
och torv.



C:4 Efter år 1995 d v s på lång sikt ökar förutsättningarna för
energiskogsodling ytterligare när kärnkraftverken successivt bör
jar tas ur drift och trycket på kol samt inhemska bränslen ökar. 
Därmed bör energiskog vara ett tungt alternativ, särskilt i de regio
ner där skogsråvaran hotar att inte räcka till. SIND och Skogssty
relsen har vid förnyad bedömning kommit fram till att skogsråva
rubrist för energiändamål kan uppstå i vissa delar av landet inom 
en snar framtid.

Område med risk för 
underskott

Fig. 4. Redovisningsområden för skogsråvara. 
Källa: SIND PM 1983:9.

I långsiktiga energibalansanalyser anges energiodling - främst 
energiskog - kunna fylla ett behov motsvarande 25 TWh. (Dsl 
1983:19).

En möjlig infasning av energiskog i den regionala fastbränslean- 
vändningen redovisas nedan (fig 5).



1000
m3Eo

100%

1979-års oljeförbrukning

Energiskog på 
jordbruksmark

Skogsrester

Fig. 5. Möjligt energibidrag från skogsrester, torv och energiskog i Hal
land. 

Källa: Spv R61.

Slutsatsen av ovanstående är att energiskog bör kunna bidra till 
den svenska energitillförseln med mellan 10-20 TWh i ett medel
långt och med 25 TWh i ett långt perspektiv. Detta förutsätter,

dels att energiskog prismässigt ligger i ett intervall mellan skogs- 
bränslen/ torv/kol å ena sidan och olja/el (elpris = kolkondens-el- 
kostnaden i ett långt perspektiv) å andra sidan,

dels att mark att odla finns att tillgå i tillräcklig utsträckning.

10-25 TWh nettoenergibehov motsvarar cirka 12-30 TWh ut
vunnen råvara om omvandlings- och distributionsförluster inräk
nas. Vid en medelproduktion om 15 tTS/ha, år, erfordras 
150 000-375 000 ha mark för energiskogsodling. Vid en medelpro
duktion om cirka 10 tTS/ha, år, blir motsvarande siffror 
225 000—560 000 ha.

4.2 Marktillgångar allmänt
Den mest omfattande analysen av marktillgångarna har gjorts 

inom projektet Inventering av mark för energiskog (i det följande 
benämns den Eso-invent) som redovisas i del B.



Genom en kombination av riksskogstaxeringen och landskaps
analyser har man funnit en bruttoyta möjlig för energiskogsodling 
omfattande cirka 4 miljoner ha fördelat på ägoslag enligt följande:

Ägoslag Jordbruksmark Myrmark Skogsmark

milj ha 0.3 2.3 1.4

Skogsmarken och myrmarken är skattad genom riksskogstax
eringen medan jordbruksmarken är bedömd genom generalise
ring från särskilda inventeringar i fem län.

Specialstudier av energiskogsmark har även gjorts i avgränsade 
områden t ex Tierps och Ljungby kommuner samt inom delar av 
Hallands län.*'

Agoslag

1

2

3

4

5

6

7

Långsiktig,
brukningsvärd
jordbruksmark

Marginell
jordbruksmark

Nedlagd, ej
beskogad
jordbruksmark

Nedlagd, 
träd bevuxen 
jordbruksmark

Lättdikad, ej 
träd bevuxen 
myr

Större samman
hängande myr

Skogsmark

Benämn, i 
Eso-invent

l Jordbruks- 
f mark

> Skogsmark

> Myrmark

Skogsmark

Fig. 6. Indelning av energiskogsmark samt jämförelse med riksskogs- 
taxeringens ägoslagsbenämningar.

*) BFR R61:1983, BFR 800220-4 
NE 116064 (planv., rapp 61, bil 2)



För att skatta den del av marken som sannolikt kommer att tas i 
anspråk (om lönsamhets- och marknadskriterier uppfylls) krävs en 
närmare analys av markförutsättningar, konkurrerande intressen 
samt en bedömning av potentiella odlares reella markinnehav. I 
det följande förs en analyserande diskussion utifrån befintliga data 
och kunskap. Några särskilda undersökningar utöver viss statistik
bearbetning har inte varit möjliga att genomföra inom ramen för 
denna studie.

En användbar indelning av markslagen framgår av figur 6.
Indelningen baseras på odlingsförutsättningarna och markty

perna är ordnade efter deras lättillgänglighet utan hänsyn till andra 
restriktioner.

4.2.1 Beskrivning av ägoslagen
Den långsiktigt brukningsvärda jord
bruksmarken är den mest lättillgängliga. 
(Om man bortser från jordbrukspoli- 
tiska problem.) God arrondering, väg i 

direkt anslutning samt jordens kvalitet gör att grundinvestering
arna blir minimala. Med tanke på detta kan förutsättningen frisk- 
fuktig enligt Eso-invent kanske ifrågasättas. Viss bevattning med 
flyttbara aggregat kanske kan ske utan att kostnaderna för od
lingen blir för stora. Detta har stor betydelse för bedömning av 
marktillgången - både till läge och areell omfattning.

Den nedläggningshotade jordbruks
marken är likaledes lättillgänglig. Den 
skiljer sig från (1) främst genom sämre 
arrondering. Mark av detta slag är inte 

sällan för fuktig för vissa grödor på grund av att den ofta är belägen 
i lågpunkter i landskapet. (1)+ (2) ingår båda i begreppet jord
bruksmark enligt Eso-invent.

Nedlagd ännu ej beskogad jordbruks
mark skiljer sig från ovanstående genom 
att marken hunnit täckas av gräs och 
andra örter samt fått inslag av sly. Struk

turmässigt skiljer den sig från (2) främst genom att vara sämre 
arronderad. I anläggningsskedet tillkommer här ett betydande 
ogräsbekämpningsmoment vilket höjer investeringskostnaderna. 
I Eso-invent är denna mark klassad som skogsmark men urskiljbar 
från annan skogsmark som f d inäga i huggningsklass A dvs kal
mark.

Nedlagd, ej
beskogad
jordbruksmark

Marginell
jordbruksmark

Långsiktig,
brukmngsvård
jordbruksmark



Nedlagd igenvuxen jordbruksmark som 
inte beskogats. Denna mark är normalt 
bevuxen med lövsly t ex björk. Den har 
lagts ner i ett tidigare skede men av olika 

anledningar inte skogsplanterats som skogsvårdslagen kräver. I 
anläggningsskedet krävs här viss stubbröjning, kanske finns inslag 
av enstaka block, befintlig väg kan behöva rustas upp. I Eso-invent 
är denna mark klassad som skogsmark och inte urskiljbar. Via 
jordbruksstatistiken och Eso-invent-data kan skattningar dock gö
ras.

Nedlagd,
trädbevuxen
jordbruksmark

Lättdikad ej trädbevuxen myr. En stor 
del av myrmarkerna särskilt i södra Sve
rige utgörs av mindre myrmarker ofta i 
en landskapstyp med inslag av markty

perna (2)-{4) ovan. De bildar då ”slutpunkter” i lågpartier med 
organogena jordarter som tidigare varit uppodlade. Till skillnad 
från marktyperna ovan krävs här dikning i anläggningsskedet. Det 
kan också bli nödvändigt att förlänga befintliga vägar för att nå 
området.

Lättdikad, ej
trädbevuxen
myr

Större sammanhängande myrmarker 
med varierande grad av trädbeklädning. 
Dessa marker utgör den stora potentia
len energiskogsmark. Anläggningskost

naderna för odlingar på detta ägoslag blir dock relativt stora. I 
anläggningsskedet handlar det om trädrensning inklusive stubb
brytning, fördränering, vägbygge, permanent dikning samt omfat
tande markberedning. I odlingsskedet finns ännu stor osäkerhet 
om klonval med hänsyn till frostrisk etc. Både (5) och (6) är i 
Eso-invent klassade som myrmark. Möjligheten att urskilja den 
senare gruppen föreligger om den definieras som sammanhäng
ande myrmark större än 10 ha.

Skogsmark utöver vad som definierats i 
kategori (3) ovan går inte att urskilja i 
inventeringen. Den större delen utgörs 
av f d inägor som skogsplanterats. Den 

mark som inte är f d inäga kan röra sig om vissa sedimentmarker 
med tillräckligt hög fuktighet. Osäkerheten om var och på vilket 
sätt dessa marker är belägna i landskapet gör det omöjligt att 
beräkna deras omfattning och bedöma anläggningsarbetets om
fattning och kostnader inför en eventuell odling.

5törre samman
hängande mgr



C:4 4.3 Omfattning av olika markslag
Bestående jordbruksmark (1)

I Eso-invent beräknas jordbruksmarken omfatta 310 000 ha, 
fördelat på cirka 30 000 ha i Norrland, 110 000 ha i Svealand samt 
170 000 ha i Götaland. Av dessa anses dock endast cirka 20 pro
cent (65 000 ha) vara av sådan art att det är okontroversiellt att ta 
den i anspråk för energiskogsodling. I föreliggande analys är 
denna hänförlig till ägoslaget marginell jordbruksmark. Bestående 
åker utgör således cirka 240 000 ha enligt Eso-invent. Denna mark 
har i studien undantagits i sin helhet.

Många skäl talar dock för att denna bedömning kan ifrågasät
tas.

Inom 1983 års livsmedelskommitté har landets behov av livsme
del beräknats kunna tillgodoses på en areal av 2.4 miljoner ha. 
Med en buffert på cirka 100 000 ha för skördevariationer mellan

Åkerareal 
Milj. ha

mmmmm Faktisk arealutveckling, 1950-1982

___ Arealbehov för självförsörjning med 
effektivaste kända teknik, 1950-2000

Fig. 7. Jordbruksmarkens utveckling samt teoretiskt behov vid nuva
rande produktionsökningstakt.

Källa: SPr Dnr 1042/82.



C:4 olika år samt en ”reserv” om lika mycket för långsiktigare krissi
tuationer skulle det långsiktiga totalbehovet av åker uppgå till 2.6 
miljoner ha. Därmed beräknas cirka 300 000 ha kunna användas 
för annat ändamål än livsmedelsproduktion.

Ytterligare 100 000 ha kan användas för annat förutsatt att den 
snabbt kan återföras till åker.

Andra studier pekar i samma riktning. Enligt en studie gjord 
inom planverket (Dnr 1042/82) skulle en trendmässig fremskriv
ning av den årliga produktionsökningen 1951-1981 (cirka 1 pro
cent) friställa cirka 500 000 ha åkermark till år 2000.

Den ”friställda” jordbruksmarken kan användas såväl till ener
giskog som till s k energigrödor (t ex energigräs för fastbränsleeld- 
ning, sockerbetor eller säd för etanoljäsning, raps för dieseloljeer- 
sättning). Energigrödorna har fördelen att inte alls förändra 
åkern. Etanol och rapsolja avser att ersätta drivmedel vilka emel
lertid tillhör ett energisystem som är mera beroende av den inter
nationella utvecklingen än fastbränsleeldning.

Analyser som gjorts inom projekt Agrobioenergi vid Sveriges 
lantbruksuniversitet tyder emellertid på att energiskogen ligger 
närmare lönsamhet för energiomvandling än energigrödoma.

Denna bedömning bekräftas av G Lönners studie - kapitel 5 
nedan - som visar att vissa former av odlad eso-råvara kan konkur
rera prismässigt med skogsbränslen och torv redan idag. Den del

Relativtal

Disel-
olja

' ESO- Eldn-
olja

Fig. 8. Relativ konkurrenskraft i procent av priset för jämförbar prisle
dande energiråvara.

Källa: SLU.



C:4 av jordbruksmarken som inledningsvis är av särskilt intresse för
energiskogsodling är den som ligger i anslutning till marginell och 
nedlagd jordbruksmark samt lättdikad myr. (Ägoslagen 2-5 enligt 
ovan.) Några speciella studier av denna åker finns inte, men föl
jande resonemang kan föras:

I Ljungby kommun utgörs cirka hälften av jordbruksmarken av 
frisk-fuktig mark, hälften av denna är i sin tur klassad som bestå
ende. I Tierps kommun uppfyller nästan all åker fuktighetskrite- 
riet. Cirka 65 procent bedöms som bestående. (Markstrukturen i 
respektive kommun redovisas i fig 19-20.)

Då det totalt i landet finns cirka 10 procent jordbruksmark med 
tillräcklig fuktighet tyder detta på att den jordbruksmark som 
fyller kraven enligt Eso-invent företrädesvis finns i de landskapsty
per som Ljungby och Tierps kommuner representerar - i grova 
drag är detta Götalands skogsbygder och Svealands slättbygder. 
Sannolikt är 100 000-150 000 ha av Eso-inventeringens 300 000 ha 
belägna i dessa områden.

Om vissa arealer tillfälligt kan bevattnas och dessa förutsätts 
ligga tillsammans med mark av ägoslag 2-5 enligt ovan bör cirka 
hälften av den totala överskottsåkem kunna tas i anspråk dvs 
200 000 ha. Möjligheterna att klara detta gentemot andra intres
sen beskrivs nedan i avsnittet Motstående intressen.

Marginell jordbruksmark (2)
Enligt Eso-inventeringen finns idag cirka 65 000 ha åker som 

inte är aktivt odlad, därav är cirka 60 000 ha belägna i södra Sve
rige. Enligt lantbruksräkningen är motsvarande siffra 42 000 ha. 
Skillnaderna kan förklaras av att den senare uppgiften är fram
kommen genom insamling från lantbrukarna själva samt härrör 
från 1976.

Den marginella åkern finns företrädesvis på sämre arronderade 
marker. Tyngdpunkten ligger på arealer mindre än 4 ha i två och 
på mindre än 6 ha i ett av de närmare studerade länen i Eso-invent.

Tabell 2. Andelen jordbruksmark (%) fördelad på olika storlekskategorier 
inägomark i eso-inventeringens typlän.

Storlek 1-2 2-4 4-6 6-10 10-20 20- S:a

G-län 47 25 21 7 0 0 100
N-län 25 40 30 5 0 0 100
C-län 17 18 23 20 17 5 100

1981 utgjorde åker inom storleksgruppema mindre än 2 ha 
samt 2.1-5.0 ha sammanlagt cirka 130 000 ha - 4 procent av den 
totala åkerarealen i landet ( cirka 130 000 ha). I skogsbygderna är



andelen dubbelt så stor, cirka 8 procent, medan den i slättbyg
derna blott utgör 1 procent. Den marginella jordbruksmarken 
finns således koncentrerad till vissa delar av landet vilket bekräftas 
av kommunstudierna.

Åkerareal Landet Skogs- Slätt-
i storleks- som helhet bygder bygder
klasser (ha)

10-20

20-50

50-100

Fig. 9. Andel åker (%) 1981 i olika storleksklasser i Sverige som helhet 

samt några produktionsområden.

Nedlagd jordbruksmark (3)
Den nedlagda öppna ännu ej beskogade jordbruksmarken upp

går enligt Eso-invent till cirka 250 000 ha. Cirka 30 procent 73 000 
ha uppfyller odlingskraven, vilket visar att en betydande andel är 
nedlagd bl a därför att den är för fuktig för jordbruksgrödor (i 
södra Sverige finns cirka 40 000 ha).

I diskussionen nämns nedlagd jordbruksmark ofta som primärt 
lämplig för energiskogsodling. Den är dock intressant endast om 
det inom ett begränsat område finns en större andel annan mark 
som fyller odlingskraven.

Under den senaste 10-årsperioden har åkerarealen minskat 
med cirka 50 000 ha. Minskningen har gällt åker 2.1- 30 ha, men är 
särskilt påtaglig i storleksgruppen 2.1-5.0 ha där den uppgår till 40



C:4 procent. Då samtidigt storleksgruppen mindre än 2.1 ha har ökat
starkt (85 procent) tyder detta på att sämre delar av ”åkerlap
parna” lagts ned medan de bättre behållits trots försämrad arron- 
dering. Detta pekar ytterligare på att bestående, marginell och 
nedlagd jordbruksmark utgör sammanhängande partier i landska
pet.

Nedlagd trädbevuxen jordbruksmark (4)
Det finns inga särskilda studier av ej beskogad men igenvuxen 

jordbruksmark. Sedan 1950 har cirka 580 000 ha jordbruksmark 
lagts ner, varav cirka 10 procent under den senaste 10-årsperioden. 
530 000 ha har således inte varit i drift under perioden 1950 - 1984 
men ändå är ungefär hälften fortfarande öppen enligt Eso-invent- 
trots skogsvårdslagens krav.

Sannolikt utgörs en stor del av den icke beskogade men igen
vuxna äldre jordbruksmarken av fuktiga svårdränerade ofta 
björkbevuxna områden i anslutning till mindre myrar och margi
nell åker. Detta antagande bekräftas delvis av en specialstudie åt 
planverket. *>

Med ledning av ovanstående kan mängden eso-mark uppskat
tas på följande sätt:

Det är rimligt att anta att en något större andel av den igen
vuxna marken är möjlig för energiskog än den öppna nedlagda 
jordbruksmarken p g a att den i ännu högre grad uppfyller fuktig- 
hetskriteriema. Om andelen möjlig mark av ägoslag (3) utgör 30 
procent kan vi här anta att motsvarande andel för nedlagd trädbe
vuxen jordbruksmark är 40 procent. Vi får då cirka 100 000 ha 
totalt i hela landet. Andelen belägen i södra Sverige kan bedömas 
bl a genom analyser av det s k ”löwedsöverskottet”. Dessa tyder 
på att cirka hälften finns i ren lövskog på främst inägomark och 
hälften inblandad i barrskog i södra Sverige. En mycket enkel 
uppskattning pekar mot att detta motsvarar cirka 40 000 ha. 
Denna mark är främst belägen i skogs- och mellanbygderna i Gö
taland samt sydöstra Svealand.

*) Energiskog- Markinventering, rapport 810211 

(Svenska Landskap)



Minskning i %

I l<2°

F ig. 10. Åkermarkens minskning 1951-71. Aker 2 ha. 

Källa: Söderman, 1976.

Lättillgänglig myr (5)
Med de odlingsförutsättningar som beskrivits ovan följer att 

myrmarken i anslutning till områden med jordbruksmark av ägo
slagen (l)-(4) enligt ovan är av speciellt intresse. Sådana myrar är 
ofta av mindre arealstorlek ligger närmare väg än de stora sam
manhängande myrarna samt är ofta mindre trädbevuxna.

Myrarnas bildning har olika bakgrund i olika landskapstyper. 
Torvtillväxten kan börja antingen i en igenväxt sjö (igenväxnings- 
torvmark) eller direkt på mineraljorden (försumpningstorvmark). 
Dränerbarheten som är väsentlig vid bedömning av möjlig ener
giskogsodling varierar i båda myrtypema. I kuperade landskap 
t ex östra Halland, norra och västra Småland är denna i allmänhet 
god. På slättlanden i södra Småland, norra Uppland etc kan den 
vara sämre.



Större delen av landets myrmarker, cirka 70 procent, utgörs av 
myrar som är mindre än 50 ha. Enligt eso-inventeringen är 60 
procent av myrarna som är odlingsbara större än 10 ha.

Milj. ha
ii

2.5-

2.0-

1.5

2280.5
2014.0 Myrmark

1704.9
I 1452

1.0-

0.5-

0.5-2

Nedre gräns
----------- 1------ --------- 1--------------- —► för objekts-
2-5 5-10 10- storlek, ha

Fig. 11. Återstående total myrareal efter reduktion av vissa objektsstor

lekar.

Källa: Eso-inventeringen.

I de fem specialstuderade länen bekräftas den allmänna bilden. 
Spridningen mellan länen är relativt liten, endast C-län har mar
kant större andel små objekt.

Tabell 3. Andelen myrmark (%) fördelad på olika storlekskategorier i esoin- 
venteringens typlän.

Storlek, ha 1-2 2-4 4-6 6-10 10-20 20- S:a

G-län 10 8 7 14 10 51 100
AC-län 8 10 13 7 20 42 100
C-län 21 8 8 13 25 25 100
Z-län 5 18 5 10 20 42 100
N-län 5 11 5 12 25 42 100

Således omfattar odlingsbara mindre myrar på 0,5-10 ha cirka 
800 000 ha, varav en procentuellt större andel, 40 procent - mot 30 
procent för myrmarken totalt - ligger i södra Sverige.

Mindre myrmarker (0,5-10 ha) i södra Sverige som uppfyller 
här angivna kriterier bl a med avseende på närhet till intressant 
jordbruksmark och väg kan uppskattas till cirka 150 000 ha.

Större sammanhängande myrar (6)
I ett storskaligt energiskogsbruk utgör de större myrmarkerna 

den största potentialen. Myr större än 10 ha möjlig för odling



C’A uppgår till cirka 1.25 miljoner ha om de fattigaste myrtypema 
utesluts. Av dessa är cirka 360 000 ha belägna i södra Sverige och 
således 0.9 miljoner ha i Norrland.
Odlingsförutsättningama på stora myrar är dock otillräckligt 
kända idag, vilket försvårar en djupare analys av myrmarksare- 
alen.

Skogsmark (7)
Den del av skogsmarken som inte är inäga-ägoslag (3) respek

tive (4) ovan - och som är möjlig för energiskogsodling utgörs dels 
av slutawerkningsmogen skog dels av ”tras- och skräp”-skog i 
riksskogstaxeringen. Dessa två grupper utgör cirka 240 000 ha (i 
södra Sverige cirka 130 000 ha) eller cirka 15 procent av möjlig 
skogsmark inom den närmaste 10-årsperioden. På sikt tillkommer 
nya marker i den takt som skogen når slutawerkningsmogen ål
der.

Den möjliga skogsmarkens struktur, fördelning i olika regioner 
samt belägenhet i förhållande till annan möjlig energiskogsmark, 
vägar, avsättningsområden etc, gör det inte meningsfullt att vidare 
diskutera potentialen skogsmark.

4.3.1 Sammanfattningsvis
Ovanstående analyser kan sammanfattas i följande tabell:

Tabell 4. Odlingsbara arealer mark i ägoslagen 1-7 i södra Sverige respektive 
hela landet. (10000 ha).

Ägoslag 1 2 3 4 5 6 7

Södra Sverige 200 60 40 40 150 360 130

Hela landet 200 65 70 100 800 1 125 240

4.4 Övriga odlingsförutsättningar

4.4.1 Odlingsteknik
Maskinutveckling för skörd pågår efter två utvecklingslinjer - 

en mindre skördare i form av tillsatsaggregat till traktor samt en 
större skördeutrustning som monteras på en skötare. Den mindre 
skördarens kapacitet är cirka 0.05-0.1 ha/tim och den större 0.2 
ha/tim, vilket ger en skördekapacitet per år om 50-100 ha respek
tive cirka 350 ha om maskinen drivs rationellt i tvåskift.



Den förstnämnda skördaren med måttliga investeringskrav och 
prestanda lämpar sig väl i ett inledningsskede då osäkerheten om 
marknad och lönsamhet är stor. Den lämpar sig vidare väl för 
skördar på mindre ytor av den typ som kan bli aktuella för ägosla
gen (2)-(5).

Den stora investeringstunga skördemaskinen lämpar sig för ett 
rationellt energiskogsbruk på större sammanhängande arealer i ett 
skede då lönsamheten är säker och ”barnsjukdomar” över vunna. 
Större sammanhängande arealer finns främst inom ägoslagen (1) 
respektive (6).

Maskinernas dygnsprestanda 1-2 ha pekar dock på att den en
skilda odlingen inte behöver vara särskilt stor för att skördearbetet 
ska kunna ske fullt rationellt om närheten till ytterligare odlingar 
inte är större än att maskinerna lätt kan förflyttas dit.

4.4.2 Företag
Många olika företagstyper för energiskogsodling är tänkbara i 

ett längre perspektiv. Ett rimligt grundantagande för en introduk
tionsfas är dock att markägare, med allmän odlingskompetens 
samt behov eller intresse av inkomstförstärkning, utgör en primär 
intressegrupp. Med hänsyn till sannolik lönsamhet bör de ha eller 
skaffa tillgång till marktyp (2)-(4).

Sambanden mellan jordbruksföretagsstrukturen och möjlig lät
tillgänglig energiskogsmark pekar på att företag med mindre än 20 
ha åker kan vara särskilt intressanta. Dessa företag finns i stor 
utsträckning i regioner med hög potential lättillgänglig mark (fig. 
10). Dessa företag är också i högre grad beroende av de areella 
näringarna än i riket som helhet (tab. 4). Lönsamhetsutvecklingen 
har varit dålig trots att minskningen av antalet företag i denna 
kategori dämpats och i vissa län t ex Halland förbytts i en ökning 
(fig. 12,13). Andelen yngre företagare ökar även om detta främst 
gäller de större företagen.

Tabell 5. Nettointäkter per familjeföretag från olika näringar, fördelade på 
åkerareal i riket som helhet samt skogsbygder i södra Sverige. Pro
cent.

Åkerareal, ha Jordbruk
riket skogsb

Skog
riket skogsb

Övrigt
riket skogsb

2-20 13 15 3 5 84 80
20-30 40 51 3 4 57 45
30- 50 53 3 3 47 44



%

>100 ha (tom 1979)

Medeltal

<30 ha

Fig. 12. Lönsamhetsutveckling för jordbruksföretag med olika storleks- 

klasser i södra Götaland.

Källa. Lantbruksnämnden i Hallands län.

Samtliga företag 

Företag <10 ha åker

100-

1981-82

Fig. 13. Utvecklingen av antalet jordbruksföretag i Hallands län 

1966-1982. Index 1966 = 100.

Källa. Lantbruksnämnden i Hallands län.



Mot bakgrund av ovanstående utgör de mindre jordbruksföre
tagen med en åkerareal på upp till 20 ha kombinerat med skogs
bruk och andra inkomstkällor en intressant företagskategori som 
enskilt eller i samverkan kan bli energiskogsproducenter.

4.4.3 Bränslemarknad

Som påvisats ovan finns det en potentiell marknad för energi
skog på medellång och lång sikt. Vad som ska diskuteras här är var 
de bästa förutsättningar finns för en introduktion av energiskog 
utifrån ett mer kortsiktigt marknadsperspektiv.

Som visas i kapitel 5 nedan finns det redan nu sannolikt möjlig
heter för småbrukare att kunna konkurrera med energiskog mot 
skogsbränslen vid energiskogsodling på främst marginell jord
bruksmark.

Enligt resonemanget ovan är det också företag med tillgång på 
just denna marktyp som har störst egen intresse av att pröva ener
giskogsodling.

Där odlingsmöjligheter och företagarintresse även sammanfal
ler med en efterfrågesituation bör förutsättningarna för introduk
tion vara som bäst. Av det skälet har en särskild marknadsanalys 
genomförts inom ramen för denna studie.

Studien utgår från följande sambandshypoteser och iakttagel
ser.

Flis, ved och torv är transportkänsliga i oförädlad form. Detta 
faktum har nedtonats under senare år eftersom det finns ett över-

Produktions-
kostnad
Kr/MWh

Panneffekt MW

I—III nivå på den lokala efterfrågan
Fig. 14. Samband mellan produktionskostnad och total lokal efterfrå

gan.

Källa: BFR 800220-4



utbud i förhållande till efterfrågan, vilket har lett till att det före
kommer flistransporter på över 200 km. På lite sikt torde sådana 
anomalier försvinna i och med att efterfrågan ökar. Oförädlade 
bränslen kan då ses som regionalt bundna tillgångar.

I en utvecklad bränslemarknad får transportkostnaderna ett 
direkt genomslag på energipriset (fig. 14). Vid en successivt ökad 
efterfrågan förskjuts produktionskostnaderna uppåt enligt kur
vorna I-III.

Det kan förklaras av att medelavståndet mellan råvaruproduk
tionen och energiomvandlingen ökar. Upptagningsområdet för 
råvaran blir allt större. I en regional studie i Kronobergs län visas 
hur lokalt beroende upptagningsområdet är.
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M 571-760 
I I 761-950

Fig. 15. Samband mellan transportavstånd och energimängd i form av 

flis.

Källa: BFR 81X1220-4

Detta förhållande gör att konkurrenskraften för flis lokalt 
snabbt kan avta till förmån för t ex energiskog.

I avsikt att avgränsa de områden i landet där sådana förhållan
den kan inträffa snabbare än på andra håll har skogsbränsletill- 
gångarna länsvis jämförts med den lokala efterfrågan som den 
bedömts i kommunernas oljereduktionsplaner.

Resultatet har sammanställts på en karta (fig. 16).
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Ire'll Stort överskott

Fig. 16. Kommuner i södra Sverige med olika förhållande mellan lokal 

fastbränsleefterf rågan och regional fastbränsletillgång.

Kartan redovisar förhållandet mellan tillgång och förbrukning i 
södra och mellersta Sverige. Följande län har studerats närmare: 

Stockholm, Uppsala, Södermanland, Östergötland, Jönkö
ping, Kronoberg, Kalmar, Gotland, Blekinge, Kristianstad, Mal
möhus, Flalland, Göteborg, Skaraborg, Västmanland och Öre
bro.

Skogsbränsletillgången i respektive län har hämtats från läns
styrelsens och övriga rapporter i ämnet. Uppgifter angående för
väntad förbrukning av skogsbränsle i ovan nämnda län, uppdelad 
kommunvis har insamlats dels genom telefonintervjuer och till



[X.vJ Torvtäta områden

Fig. 17. Torvtäta områden i södra Sverige.

största del från kommunernas oljereduktionsplaner. Alla siffror 
redovisas i bilaga 2, del C.

För att få ett jämförbart mått på regional tillgång och lokal 
efterfrågan har tillgången per län delats med länsarealen i ha och 
ett genomsnittsvärde per ha för hela länet har erhållits. Den fram
tida skogsbränsleförbrukningen per kommun har delats med re
spektive kommuns areal i ha. Dessa siffror indikerar balansförhål
landet mellan lokal tillgång och efterfrågan.

Vid länsgränser där tillgången av skogsbränsle skiljer sig mar
kant mellan länen har ett medelvärde räknats fram för tillgången 
vid länsgränsen.

Förbrukningen i de kommuner som ligger vid aktuella läns
gränser har jämförts med detta nya medelvärde för att få en mer



verklighetsanpassad bild av förhållandet mellan tillgång och efter
frågan.

Förhållandet har här indelats i följande grupper:

• Potentiellt underskott av skogsbränsle.

• Potentiell balans mellan tillgång och efterfrågan.

• Överskott av skogsbränsle.

• Stort överskott av skogsbränsle.

För att realistiskt bedöma energiskogens lokala konkurrens
kraft bör hänsyn tas även till fördelning av torvtillgångar i södra 
och mellersta Sverige. Torvtillgångskartan redovisar områden 
med hög frekvens av stora sankmarker större än 50 ha.

I ”underskottskommuner” som ligger i torvtäta områden har 
sannolikt energiskogsodling något sämre förutsättningar (fig. 15).

De sannolikt mest intressanta områdena för en introduktion 
blir då norra Skåne samt delar av Upplands- och Västmanlands 
län. Vissa områden längst ostkusten kan också vara intressanta om 
nederbördsförhållandena är tillräckliga.

I ett inledningsskede men även fortsättningsvis har kommu
nerna en nyckelroll som bränsleköpare för att energiskog ska 
kunna etableras. Kommunala fjärrvärme- eller gruppcentralrörel
ser skulle genom avtal kunna knyta potentiella odlare till sig. På 
kontraktsbasis skulle odlarna kunna garanteras en tillräckligt stor 
och långvarig produktion för att våga ta steget att göra nödvändiga 
investeringar.

Pellets
briketter

Intensiv små
skalig odling

BuntarIntensiv stor- 
skalig odling

Förbränning 
i större anlägg
ningar

Förbränning i 
små anlägg
ningar och en-

Utvinning Bränsleform Nyttiggörande

__  Sannolikt dominerande system oå kort sikt

Fig. 18. Tänkbara energiskogssystem.



C:4 Några möjliga utvecklingsvägar för energiskog illustreras av
figur 18.

Utvecklingen kan naturligtvis ta helt andra vägar, resone
manget ovan kan dock illustrera de första stegen mot försörjnings
system baserade på energiskog.

Motiven för kommunerna att engagera sig är flera och det finns 
redan idag ett dokumenterat intresse från vissa kommuner att 
stimulera en utveckling av energiskogsodling.

Ett motiv är att förhindra att kommunen hamnar i en situation 
där den regionala bränslemarknaden leder till besvärande pris
stegringar (genom efterfrägenivåns utveckling eller genom be
roende av för få bränsleleverantörer). Sådana prisstegringar skulle 
sannolikt främst bli oförmånliga för mindre pannanläggningar där 
alternativet till inhemskt fastbränsle främst är el (fig. 14).

Ett annat viktigt kommunalt motiv för att bli pådrivare mot 
energiskogsodling är utöver bränslemarknaden att den kan ge vär
defulla arbetstillskott i bygder som har svårt att behålla syssel
sättningen. Det egentliga sysselsättningstillskottet blir kanske inte 
så stort, men bärkraftigare jordbruksföretag kan efterfråga service 
etc. Energiskog kan därmed bli en viktig komponent i en strategi 
att hålla landsbygden levande.

I ett längre tidsperspektiv då energiskogen kan utgöra en mer 
betydande andel av försörjningssystemet är det sannolikt att syste
met ändrar karaktär mot odling i större företags regi och eldning i 
baslastanläggningar för fjärrvärmesystem. Därmed måste före
tagsformerna förändras. Elur de kommer att se ut, helägda kom
munala system frän odling till eldning kanske på arrenderad mark 
eller entreprenadsystem via skogsbolag, särskilda odlingsföretag 
eller andra former är för tidigt att dis kutera pä detta stadium.

4.5 Motstående intressen
Förutsättningarna att analysera motstående intressen till ener

giskogsodling på möjliga markarealer är begränsade. I Eso-invent 
gjordes detta mot befintliga markanvändningsplaner och kom
munöversikter. I detta ligger ett principiellt och praktiskt problem. 
Den genomförda planeringen har inte skett med energiskog som 
potentiellt motstående intresse utan fastmer utifrån bebyggelse-, 
anläggnings- och andra exploateringsförändringar. Huruvida od
ling kommer i konflikt med nuvarande markanvändning eller pla
nerade förändringar blir därför i mycket spekulationer.



Energiskogens inverkan på naturmiljön beror på odlingarnas 
omfattning samt på vilka markslag som berörs. Ändrad vattenfö- 
ring och försämrad vattenkvalitet kan bli följden av dränering, 
gödsling och bevattning. Viss påverkan kan uppstå på flora och 
fauna vid omfattande odlingar. På myrmarkerna försvinner den 
särpräglade biotopen vid dräneringen och plöjningen. Föränd
ringen blir där irreversibel till skillnad mot odling på jordbruks
marker. Energiskog kan ha en gynnsam inverkan på luft- och 
jordkvalitet (bladmassan tar upp vissa föroreningar och motverka 
försurning vid förnabildning).

Naturvården kan ha intresse av de våtmarker som är aktuella 
för energiskog på grund av deras växt- och djurliv, vattenförhål
landen och andra motiv.

Energiskogsodling medför för dessa marker att naturvärdena 
förstörs helt. Av myrarna är särskilt de näringsrikare av intresse 
både för odling och naturvård. De mindre myrarna saknar ofta 
naturvärdesinventeringar men är som regel av mindre intresse för 
naturvården. Ängs- och hagmarker som kan gå att odla, förekom
mer sparsamt och har högt skyddsvärde.

För kulturminnesvården innebär energiskogsodling på jord
bruksmark att de speciella kulturvärdena i ett äldre odlingsland
skap skulle kunna spolieras. I särskilt intressanta områden kan 
konflikten bli stark. Möjligheter till anpassning av odlingarna så att 
kulturlandskapet behåller sina särdrag finns dock.

För bebyggelse betyder energiskogen främst att utblickar kan 
skymmas och särskilt för fritidsbebyggelsen spelar det angrän
sande landskapets rekreationsvärden stor roll. I närzonema runt 
tätorterna är kraven på framkomlighet viktig.

4.5.2 Inverkan på möjlig energiskogsareal
I Eso-invent är den totala inverkan av motstående intressen 

bedömd i fyra nivåer. Från bruttoarealen 4 miljoner ha reduceras 
skogsmark med skog på tillväxt, bestående åker, näringsfattig 
myrmark samt restriktioner redovisade i befintliga planer (tab. 6).

Tabell 6. Nettoarealer fördelade på restriktionsnivåer i procent av brutto
areal.

Brutto NivåO Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3

100 40 30 25 20



Som framgår av tabellen ligger de största restriktionerna i kon
flikter gentemot jord- och skogsbruk (nivå 0). De ökande planre
striktionerna minskar därefter arealen successivt till hälften. En 
sådan kraftig reduktion strider mot gängse erfarenheter av större 
markförändringar. Varken areella näringsförändringar eller ex- 
ploateringsintressen har kunnat förhindras i så extrem grad. Blir 
energiskog ekonomiskt intressant kommer därför knappast re
striktionerna att få sådant genomslag. Det är vidare inte heller 
möjligt att reglera odlingarna enligt planintentioner eftersom lag
stiftningens styreffekter inte har en sådan ”verkningsgrad”.

4.5.3 Gällande lagstiftning

Etablering av energiskogsodling på jordbruksmark, myrmark 
och skogsmark berörs i huvudsak av jordbruks- och skogsvårdslag- 
stiftningen samt naturvårdslagen.

Jordbruksmark övrig mark Skogsmark

Ansökan om 
nedläggning 
för energi
skogsodling

r Ev anmälan 
I om samråd

Anmälan om 
avverkning 
och våt- 
marksdikning 
för energi
skogsodling

Lantbruks
nämnden prö
var enligt 
skötsellagen

-

______I______
Länsstyrel
sen samråder 
enligt 20 § 
naturvårdslagen

yg
Till- Av
stånd slag

Ev justering 
av odlingen

Skogsvårds-
styrelsen
registrerar
enligt
skogsvårds
lagen

Fig. 19. Lagstiftningens nuvarande omfattning.

För odling av energiskog på myrmarker gäller att samråd skall 
ske med länsstyrelsen enligt 20§ naturvårdslagen. Regeringen eller 
eventuellt länsstyrelsen kan dessutom skärpa samrådsplikten ge
nom att bestämma att odlingen görs anmälningspliktig. Sådan an
mälningsplikt till skogsvårdsstyrelsen gäller sedan 1980 beträf
fande myrmarksdikning för virkesproduktion. Några större möj
ligheter att förhindra odlingen finns emellertid inte utan troligen 
kan endast smärre justeringar åstadkommas. Om ett starkt beva
randeintresse skall tillgodoses måste området avsättas till naturre



servat eller naturvårdsområde med åtföljande ekonomiska effek
ter för stat eller kommun.

Annorlunda förhåller det sig med jordbruksmarken. Enligt den 
s k skötsellagen är det förbjudet att ta mark ur produktion utan 
tillstånd. Övergång till energiskogsodling jämställs med nedlägg
ning och utan särskilda skäl kommer den inte att få genomföras. 
Ett introduktionsprogram för energiskog skulle dock kunna vara 
ett sådant.

Skogsvårdslagen hindrar inte att skogsmark tas i anspråk för 
annat ändamål än virkesproduktion. För avverkning av den skog 
som växer på platsen krävs anmälan till skogsvårdsstyrelse som 
bl a skall pröva om den nya markanvändningen svarar mot mar
kens förutsättningar, dvs i detta fall att marken skall vara möjlig att 
odla energiskog på. Avverkning kan därvid förvägras, men detta 
förekommer inte ofta.

De olika krav på tillståndsprövning som gäller för att ta jord
bruksmark, skogsmark, myrmarker eller övrig odlingsbar mark i 
anspråk gör att möjligheten att få till stånd energiskogsodling på 
dem varierar. Enklast att ta i anspråk är myrmarker, nedlagd 
jordbruksmark samt mindre värdefull skogsmark. Något svårare 
att ta i bruk är den marginella och mindre brukningsvärda jord
bruksmarken samt skogsmark med icke awerkningsmogen skog. 
Svårast att ta i anspråk är den bättre jordbruksmarken.

Men lagarna förhindrar inte att man ser dynamiskt på tillstånds
prövningen. I ett inledningsskede då energiskogsordlingen endast 
berör små arealer med motstående intressen bör dessa kunna tåla 
intrånget. Ju större andel av en naturresurs som påverkats desto 
högre restriktionsgrad har den återstående mängden. I fall då en 
naturresurs är direkt hotad kan särskilda lagstiftningsåtgärder bli 
aktuella.

4.5.4 Naturresurshushållning

I diskussionerna om energiskog contra andra intressen ses ener
giskog oftast som ett intrång. Det är dock fullt möjligt att anlägga 
motsatt perspektiv och se odlingen som ett sätt att bättre använda 
en dåligt utnyttjad markresurs.

Det senare perspektivet understryks av förslaget till ny naturre- 
surshushållningslag (NRL) som beräknas träda i kraft 1 januari 
1986. Enligt NRL ska mark- och vattenområden användas för det 
eller de ändamål som de är mest lämpade för med hänsyn till 
beskaffenhet, läge och föreliggande behov.

Den nya lagen innebär att kommunerna åläggs upprätta nya 
översiktsplaner som ska ersätta dagens informella kommunöver
sikter. I dessa kan exempelvis energiskogsintresset prioriteras på 
befintliga intressens bekostnad.



4.6 Nettoarealer i olika tidsperspektiv
Som framgår av kapitlets omfattning av olika markslag kan kate

gorierna (2)-(5) ses som primärt intressanta om de ligger i närhe
ten av varandra eller med andra ord utgör en egen landskapstyp.

Att sä kan vara fallet visas av lokala studier i Ljungby och Tierps 
kommuner.

Tätort Lämplig jordbruksmark Lämplig myrmark 
llllllllllllll Samlade ytor | * myr >50 ha
lllllll Splittrade ytor ïïïsïs: myr <50 ha

Fig. 20. Eso-markstruktur i Ljungsby kommun. 

Källa: BFR 800220-4.



Tätort Möjlig jordbruksmark Möjlig myrmark
llllllilllll icke bestående J&ïpS: Sammanhängande myrmark
INI IIII Igenväxande Myrmark/skogsmark

Fig. 21. Eso-markstruktur i Tierps kommun.

Källa. BFR R61:83.

Av kartexemplen ovan framgår att mark för energiskog utgör 
en sammanhängande mosaik av jordbruks- respektive myrmark. 
Båda områdena är att karakterisera som myrmarksrika.

Analyser i Halland*1 visar att övergångszoner mellan kustslätten 
och höglandet innehåller en stor andel möjlig energiskogsmark på 
jordbruks- och myrmark. Jordbruket domineras av små enheter 
(65 procent av jordbruksföretagen har mindre än 20 ha) oftast 
belägna i ådalgångarna. Myrmarkerna består huvudsakligen av 
små splittrade enheter, delvis lättillgängliga och lättdränerade.

I Norrköpings kommun har en inventering utförts** som visar 
att cirka 30 procent av den lämpliga jordbruksmarken gränsar till

*) Planverksstudier i anslutning till rapport 11

**) Svenska Landskap



lämplig myrmark i jordbrukslandskapet söder om Bråviken. I 
skogsbygden norr om Bråviken där myrmarksarealen är större än 
motsvarande andel cirka 75 procent men det totala antalet ytor är 
betydligt mindre.

4.6.1 Energiskog på kortare sikt
Det är rimligt att anta att den första generationen energiskog 

uppstår i landskap av ovan beskriven karaktär. Det innebär att 
mark av kategori (l)-(3) är primärt intressant samt att (4)- (5) 
också är av intresse. Marken bör i detta skede också vara belägen 
i södra Sverige där odlingserfarenhetema är större och klimatför- 
utsättningama bättre.

Sammanlagt uppgår då den totalt möjliga marken av kategori 
(1)—(3) samt (4)—(5) i södra Sverige till 300 000 ha respektive 
190 000 ha.

Nu är självfallet inte all denna mark tillgänglig för odling. För 
att möjlig mark ska vara lämplig mark krävs dels att markslagen 
ligger tillsammans i ovan beskriven landskapstyp dels att motstå
ende intressen inte träds för när i oacceptabel utsträckning.

Följande resonemang kan då föras.
Intressant brukningsvärd jordbruksmark i anslutning till margi

nell och nedlagd åker ligger i områden där den totala minskningen 
av jordbruksmarken varit 25-40 procent under den senaste 30-års-

Bruknings- Marginell Nedlagd
värd jord- jordbruks- jordbruks- 
bruksmark mark rnark

1 2 3-4

I intressanta 
landskap

I anslutn. 
till kat. 3-4

Fig. 22. Total areal möjlig mark i södra Sverige av ägoslagen 1-4 samt 

andel därav i intressanta landskapstyper (1000-tals ha).



C:4 perioden. Av typlänens jordbruksmarksstruktur framgår att den
bestående åkern till en stor del - cirka hälften - ligger väl samlad 
och i övrigt är utspridd i länet.

Av kommunstudierna att döma kan förhållandet mellan splitt
rad marginell och bestående åker i de intressanta landskapsty
perna antas vara 1:2. Andelen mark av ägoslagen 2 - 3 i ”primär
områdena” enligt ovan kan bedömas till drygt hälften av den totala 
(fig.22).

Med ovanstående antagande fås primärt intressant mark enligt 
tabell 7.

Tabell 7. Möjlig mark av primärt intresse i södra Sverige på kort sikt.

Ägoslag Areal (1000 ha)

1 Brukningsvärd jordbruksmark 70
2 Marginell jordbruksmark 35
3 Nedlagd öppen jordbruksmark 25

Summa 130

Vad gäller markslagen (4) och (5) kan antaganden för (2) och 
(3) enligt ovan gälla också den igenvuxna åkern. För myren kan 
endast enkla bedömningar göras. Iakttagelser i materialet tyder på 
att den intressanta jordbruksmarken ligger i myrrika områden. 
Här antas drygt hälften av den intressanta myren ligga i dessa 
områden och att cirka hälften av denna endast kräver mindre 
vägbyggen etc. Intressant mark framgår därmed av följande tabell 
(tab. 8).

Tabell 8. Möjlig mark av intresse i södra Sverige på kort sikt.

Ägoslag Areal (1000 ha)

4 Nedlagd igenvuxen jordbruksmark 25
5 Lättillgänglig myr 45

Summa 70

Vad gäller motstående intressen kan följande resonemang fö
ras.

Ianspråktagande av bestående åker är sannolikt förutsätt
ningen för att övriga ägoslag av kategori (2)—(5) ska komma ifråga. 
Den bestående åkern blir kärnan i ett område som genom energi
skogsodling totalt sett kan få en bättre hushållning. Alternativ till 
energiskog för de dåligt utnyttjade markerna föreligger inte för 
närvarande. Mot bakgrund av det faktiska jordbruksmarksöver-



C:4 skottet och förutsättningarna enligt ovan bör därför särskilda skäl
enligt skötsellagen kunna åberopas. Den kommande naturresurs
lagens 2 kapitel 1§ understryker detta.

Av jordbruksmarken bör därför en lika stor andel kunna tas i 
anspråk som tillgängliga marker av kategori (2) och (3).

Av en fördjupad analys av typlänens motstående intressen vad 
gäller inägomark och myrmark kan följande slutsatser dras. Av 
inägomarken omfattas totalt 20 procent av starka restriktioner typ 
förordnandeområden samt riksintressanta områden. Myrmarker 
mindre än 20 ha omfattas endast i undantagsfall av restriktioner. 
Intressanta marker av ägoslagen (3) och (4) enligt tabell 7 respek
tive 8 reduceras därmed med cirka 20 procent samt av ägoslagen 
(5) med 10 procent.

Mark utan tyngre motstående intressen s k lämplig mark sam
manfattas i följande tabell. Den totala mängden lämplig mark för 
energiskogsodling kan därför uppskattas till cirka 160 000 ha. Vid 
en medelproduktion av 15 t TS per ha och år motsvarar denna 
areal en årlig produktion av cirka 13 TWh från energiskog.

Tabell 9. Lämplig mark på kort sikt i södra Sverige.

Ägoslag Areal (1000 ha)

1 Brukningsvärd jordbruksmark 50
2 Marginell jordbruksmark 30
3 Nedlagd öppen jordbruksmark 20
4 Nedlagd igenvuxen jordbruksmark 20
5 Lättillgänglig myr 40

Summa 160

4.6.2 Energiskog på medellång sikt
I ett tidsperspektiv på 10-15 år om energiskogen blivit konkur

renskraftig mot trädbränsle, torv och kol kan även Norrlandskus
ten samt större myrmarker utan alltför omfattande förarbeten 
främst vägbyggen vara intressanta. Ett tryck på fortsatt expansion 
på jordbruk är vidare att förvänta. Bevattnad jordbruksmark bör 
vara ett attraktivt alternativ till odling på myrmark.

Norrlandskustens potential gäller främst myrmark samt ned
lagd jordbruksmark. Av de mindre och lättdränerade myrarna 
ligger cirka 500 000 ha nära väg och tätort. Nedlagd - idag öppen 
jordbruksmark enligt (3), cirka 30 000 ha - är då igenvuxen eller 
beskogad. Med ledning av tidigare redovisade iakttagelser sätts 
andelen möjlig igenvuxen jordbruksmark till 50 procent.



C:4 För större myrmarker i södra Sverige antas cirka 30 procent
lättillgänglig med avseende på närhet till väg etc.

Summa möjlig tillkommande mark blir då 400 000 ha.

Tabell 10. Tillkommande möjlig mark i ett medellångt tidsperspektiv.

Ägoslag Areal (1000 ha)

1 Brukningsvärd jordbruksmark 150
2 Marginell jordbruksmark 5
3 Nedlagd öppen jordbruksmark -

4 Nedlagd igenvuxen jordbruksmark 15
5 Lättillgänglig myrmark (i Norrland) 125
6 Myrmark i södra Sverige 125

Summa 420

Vad gäller motstående intressen bör jordbrukspolitiken vid 
denna tidpunkt ha klarat ut ”förhållandet” till energiodling. Det 
innebär att antingen har återstoden överflödig men brukningsvärd 
jordbruksmark ”släppts” för energiodling eller används den fort
farande som åker med hjälp av jordbrukspolitiska styrmedel.

Om myrmarkerna vid denna tidpunkt producerar cirka 15 TWh 
bränntorv per år kan den areal som bedömts möjlig för energi
skogsodling minska. Vissa myrmarker kan även vara berörda av
skogsdikningsföretag. Med ledning av detta samt studier av re-
striktionema i typ-länen enligt ovan beräknas sannolikt bortfall
vara cirka 40 procent.

Tillkommande lämplig mark på 
200 000-350 000 ha.

medellång sikt blir då

Tabell 11. Tillkommande lämplig mark i ett medellångt perspektiv.

Ägoslag Areal (1000 ha)

1 Brukningsvärd jordbruksmark 0-150
2 Marginell jordbruksmark 5
3 Nedlagd öppen jordbruksmark -

4 Nedlagd igenvuxen jordbruksmark 15
5 Lättillgänglig myrmark (i Norrland) 80
6 Myrmark i södra Sverige 100

Summa 200-350

4.6.3 Energiskog på lång sikt.
Tillkommande marker på sikt - mer än 15 år - är främst myr

marker i Norrland samt skogsmarker.



Då restriktionsförutsättningarna på myrmark i detta tidsper
spektiv är okända görs en schablonmässig reducering till 30 pro
cent av den odlingsbara marken, dvs från 800 000 ha till 270 000 
ha. En del av denna mark utgörs sannolikt av utbrutna torvmyrar.

Skogsmark kan per tioårsperiod tillföra 240 000 ha enligt ovan.

4.7 Sammanfattande bedömning samt 
slutsatser

Analyserna ovan kan sammanfattas i nedanstående figur, vil
ken redovisar mark som uppfyller odlingskriterier för energiskog 
och som utan betydande restriktioner kan tas i anspråk - med de 
osäkerheter som redovisats genom antaganden i det föregående 
(fig. 23). Perioden 1985-1990 redovisar tillgängliga marker av ägo
slagen (1) - (3) i de mest intressanta landskapen i södra Sverige. 
Arealen uppgår till 100 000 ha.

Perioden 1990-1995 redovisar tillkommande mark av ägosla
gen (4) - (5). Detta bygger på antagandet att etablerade odlings- 
områden i inledningsskedet expanderar ut i angränsande marker. 
Den totala markpotentialen på lättillgänglig mark i södra Sverige 
uppgår därmed till 160 000 ha.

Perioden 1995-2000 redovisar tillkommande marker av ägosla
gen (4), (5), (6) samt (1). Den bestående jordbruksmarken av 
markslaget (1) redovisas under 0-axeln pga osäkerheterna i den 
framtida jordbrukspolitiken.

Perioden 2000-2010 redovisar tillkommande mark av ägosla
gen (6) och (7) dvs hyrmark samt skogsmark.

Som framgår av sammanställningen kan energiskogsmark såle
des i ett inledningsskede uppgå till 100 000 ha för att sedan succes
sivt öka till cirka 1 miljon ha.
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Fig. 23. Mark för energiskog i olika tidsperspektiv (1000 ha).

Mot bakgrund av ovanstående - med en relativt säker bedöm
ning av primärt intressant och lämplig mark på kortare sikt samt en 
bedömning på relativt konservativa grunder av den långsiktigt 
tillgängliga marken för energiskogsodling - är de primära slutsat
serna att: •

• Det finns på kortare sikt tillräckligt stora arealer mark tillgäng
liga för att energiskogsodling ska kunna ge en betydande bräns
leproduktion.

• Det finns på medellång och lång sikt så stora markpotentialer 
för energiskogsodling att marktillgången inte utgör någon re
striktion för att bränsle från energiskog ska kunna få en bety
dande roll i ett svenskt energiförsörjningssystem.



Del C

5 EKONOMISK ANALYS 
AV ENERGISKOGS 
ODLING
av Göran Lönner, Matti Parikka samt Lena Söderberg, Sveriges 
Lantbruksuniversitet, SIMS, Uppsala.

5.1 Inledning
På uppdrag av statens energiverk har en ekonomisk analys av 

energiskogsodling (eso) utförts av forskningsgruppen för Skog, 
Industri och Marknadsstudier (SIMS) vid Sveriges lantbruksuni
versitet.

Målet för analysen har varit att belysa esos ekonomiska poten
tial i förhållande till alternativa fastbränslen, dels alternativ mark
användning. Den egentliga ekonomiska analysen har ett tidsper
spektiv av cirka 5 år, det vill säga den görs inom ramen för idag 
känd teknik. Därutöver görs en bedömning av utvecklingspoten
tialen på längre sikt.

5.2 Förutsättningar
De ekonomiska kalkylerna som utförts är investeringskalkyler för 
olika odlingsfall. Därvid jämförs kostnaden för det färdiga bräns
let fritt värmeverk vid alternativa:

• Tekniska system

• Odlingsprogram

• Marktyper

• Markanvändning.



Ogynnsamt Normalt Gynnsamt

Fullgod jordbruksmark
- Storbrukare x X

- Småbrukare X

Marginell jordbruksmark
- Storbrukare x X X

- Småbrukare X

Torvmark
- Storbrukare X

- Småbrukare X

Skogsmark
- Storbrukare X
- Småbrukare X

För den ekonomiska analysen har två brukarformer definie
rats:

Småbrukarmässig odling utförs i mindre landbrukares regi med 
främst jordbruksredskap och på mindre odlingsytor (max 10-15 
ha). Storbruksmässig odling sker däremot i större företags regi (till 
exempel skogsbolag, Domänverket) och på större odlingsytor. 
Alla mellanformer kan dock förekomma.

Beträffande marktyper kan följande sägas:

• Fullgod jordbruksmark enligt markklass 1 i föregående kapitel 
är i allt väsentligt klar att tas i bruk för eso och fyller de vanliga 
kraven på eso-mark bland annat beträffande fuktighet och jord
art. Det ogynnsamma fallet i tablån ovan innebär att man an
vänder regelbunden bevattning för att ytterligare höja produk
tionen jämfört med normalfallet. En arrendekostnad av 1000 
kr/ha, år har använts i kalkylerna (se avsnitt S.4 känslighetsana- 
lyser). •

• Marginell jordbruksmark omfattar markklassema 2-4 och ger 
enligt definitionen inget eller obetydligt arrendevärde vid od
ling av jordbruksgrödor. De olika fallen ogynnsamt, normalt 
och gynnsamt representerar olika grad av igenväxning, stenröj- 
ning, gräsväxt och jordstruktur såsom framgår av bilaga 3.1, del 
D. Odlingsprogrammen definieras så, att marken efter etable
ringsfasen i allt väsentligt är fullgod jordbruksmark, det vill säga 
har satts i brukbart skick.

• Torvmark är all slags torvmark och inkluderar även sumpmar
ker. Trots att ganska stor variation i odlingsteknik erfordras, 
har kalkyler visat att en ganska enhetlig kostnadsnivå förelig-



C:5 ger, varför endast ”normalfallet” behandlas. Fallet färdig-
brutna torvtäkter är intressanta marker som kunde ha betrak
tats som ”torvmark, gynnsamt” i tablån. Med hänsyn till att 
marktypen sannolikt inte finns tillgänglig än på många år, har 
den uteslutits ur analysen.

• Skogsmark är skogsbevuxen sedimentmark som fyller de all
männa kraven på eso-mark och där man teoretiskt kan tänka sig 
att efter slutavverkning bedriva eso.

För varje alternativ har ett detaljerat odlingsprogram definie
rats (se bilaga 3.1, del D). Dessa grundar sig på - förutom resultat 
som redovisas i del B - bedömningar av delprojektledama och 
andra experter. Odlingsprogrammen representerar därför de idag 
kända, bästa metoderna. Detsamma gäller de tekniska systemen, 
vilka i princip representerar idag bästa tillgängliga teknik. De be
skrivs i bilaga 3.2, del D. Där framgår också i detalj använda 
timkostnader, prestationer etc för de olika arbetsoperationema.

Figur 1 visar en sammanfattning av kostnaderna för de olika 
alternativen och avser, med undantag för skötselkostnadema, de 
ackumulerade kostnaderna över avskrivningstiden, cirka 20 år. 
Det bör observeras att både etableringsfasens längd och tiden 
mellan skördarna skiljer sig åt mellan alternativen. Av figuren 
framgår tydligt skillnaden i etableringskostnader som ligger på 
nivån 15 000 kr/ha för fullgod jordbruksmark, 20-30 000 kr/ha för 
marginell jordbruksmark och 29-38 000 kr/ha för torv- och skogs
mark.

Kalkylerna är realräntekalkyler, där maskinkostnadema belas
tats med 7 procent realränta men där man i övrigt har 3 procent 
förräntningskrav vid storbrukarmässig odling och 1 procent vid 
småbrukarmässig odling. Även när det gäller administrationskost
nader skiljer sig storbruk och småbruk på så sätt att de är cirka 15 
procent av de totala kostnaderna vid storbruk och cirka 5 procent 
vid småbruk. I övrigt skiljer de sig främst genom odlingsprogram 
och tekniska system. Transportavstånd till värmeverk antas till 50 
km vid storbruk och 35 km vid småbruk.



Fig. 1:1—3. Kostnader för etablering, skötsel och skörd

1 000 kr/ha

Fig. 1:1. Skörd

1 000 kr/ ha, år

Fig. 1:2. Skötsel

1 000 kr/ha
Fig. 1:3. Etablering

Arrende

1 234 56789 10 11 Odlingssystem

Nr Odlingssystem
1. Fullgod jordbruksmark 

Ogynsamt/Storbrukare
2. Fullgod jordbruksmark 

Normalt/Småbrukare
3. Fullgod jordbruksmark 

Normalt/Storbrukare
4. Marginell jordbruksmark 

Gynnsamt/Storbrukare
5. Marginell jordbruksmark 

Ogynnsamt/Storbrukare
6. Marginell jordbruksmark 

Normalt/Storbrukare
7. Marginell jordbruksmark 

Normalt/Småbrukare
8. Torvmark 

Normalt/Småbrukare
9. Torvmark 

Normalt/Storbrukare
10. Skogsmark 

Normalt/Storbrukare
11. Skogsmark 

Normalt/Småbrukare



*) Netto betyder netto vid 
värmeverk efter substans
förluster, skörde- och 
transportspill etc.

Resultaten av kalkylerna presenteras i det följande på ett enhet
ligt sätt i form av diagram där totalkostnaden för bränslet fritt 
värmeverk (kr/MWh före förbränning) uttrycks som funktion av 
markens produktion (tTS nettoVår, ha). Produktionens varia
tionsvidd i diagrammen uttrycker experternas bedömningar av 
produktionspotentialen. Den stora variationsvidden uttrycker den 
stora osäkerhet i bedömningarna som ännu råder. I diagrammen 
har som jämförelse inlagts dagens (våren 1984) genomsnittliga 
kostnad (cirka 100 kr/MWh) för skogsbränsleflis fritt värmeverk. 
Under överskådlig tid torde skogsbränsleflis vara det mest aktuella 
konkurrerande bränslet. Eftersom de båda bränslena är utbytbara 
och det enligt tillgängliga prognoser inte på många år kommer att 
råda någon brist på skogsbränsle, kommer de med stor sannolik
het att konkurrera under samma villkor.

Diagrammen kan tolkas så, att den del av kurvan som ligger 
under 100 kr-nivån innebär överskott vid aktuella realräntekrav 
och vid indikerade produktionsnivåer.

Figurerna 2-4 nedan visar resultaten av alternativen i kalkylta
blån. Följande kan utläsas av diagrammen (tab 1): •
Tabell 1. Nedre lönsamhetsgränser, tTS/år, ha.

Småbruk Storbruk

Fullgod jordbruksmark 11-12 17
Marginell jordbruksmark 10 14-17
Torvmark 11 19
Skogsmark 12 19

• Småbrukarmässig odling av eso på jordbruksmark kan bli kon
kurrenskraftig redan vid ganska måttlig produktion, det vill 
säga cirka 11-12 tTS/år, ha på fullgod jordbruksmark och cirka 
10 tTS/år, ha på marginell jordbruksmark. På torvmark och 
skogsmark ligger gränserna vid cirka 11 tTS/år, ha respektive 
cirka 12 tTS/år, ha.

• Kraven på produktion är betydligt högre vid storbruk. Motsva
rande gränser ligger för fullgod jordbruksmark vid cirka 17 
tTS/år, ha och vid 14-17 tTS/år, ha för marginell jordbruks
mark. På torvmark och skogsmark ligger gränserna vid cirka 19 
tTS/år, ha.

• Kontinuerlig bevattning av det slag som definierats för de 
ogynnsamma alternativet, fullgod jordbruksmark, verkar inte 
vara lönsamt. Kostnaderna är alltför höga. Detta illustrerar 
vikten av att kraven på marktyp och fuktighet för eso verkligen 
följs, när odlingsmark väljs.



Fullgod jordbruksmark (arrende 1000 kr) (% avser realräntefot)
Fig. 2:1. Fig. 2:2.
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Marginell jordbruksmark (% avser realräntefot)

Fig. 3:1. 
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Torvmark och skogsmark (% avser realräntefot)

Fig. 4:1. 
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C:5 De lönsamhetsgränser som nämnts i det föregående, skall tol
kas med stor försiktighet. Gränserna är minimigränser som kan 
komma att modifieras kraftigt i enskilda fall. Det kan tillkomma 
dels ett krav på vinst utöver den kalkylerade förräntningen på 
nedlagt kapital, dels en riskbedömning som också är högst indivi
duell och som påverkar vinstkravet. Man bör också komma ihåg 
att gränserna avser nettoproduktionen.

Det är frapperande vilken stor skillnad som föreligger mellan 
storbruk och småbruk. Uttryckta i minimikrav på produktion lig
ger skillnaderna på 5-8 tTS/år, ha. De förklaras i allt väsentligt av 
de skilda förutsättningarna, vilka speglar de olika organisations
formerna:

• Cirka 15 procent administrationskostnader jämfört med cirka 5
procent.

• 3 procent realränta jämfört med 1 procent

• 50 km transportavstånd jämfört med 35 km

Den teknik som nu är känd befinner sig i ett tidigt utvecklings
skede och verkar därför inte ännu kunna medföra tillräckliga skal
fördelar, för att kunna kompensera de ovan nämnda kostnadsskill
naderna för storbruket. Som framgår av avsnittet 5.7 Utvecklings
potential är dock de framtida möjligheterna stora.

Vid jämförelsen mellan de två brukar-formema bör man 
komma ihåg, att förutsättningarna inte i enskilda fall behöver 
skilja sig så markant som här antytts. En hel mängd mellanfall 
förekommer givetvis.

Det kan tänkas att en del av skillnaderna i administrationskost
naden äts upp av att i stället värmeverken måste ta på sig ökade 
administrationskostnader vid ett stort antal leveranser från många 
småbrukare. Huruvida så blir fallet har inte kunnat bedömas i 
denna analys. Det beror på hur väl man i det enskilda fallet lyckas 
organisera eso-verksamheten.

5.4 Känslighetsanalys
Vissa kostnadsposter eller kalkylförutsättningar är särskilt 

osäkra, godtyckliga eller på annat sätt intressanta. En känslighets
analys har därför genomförts för följande faktorer:

• Räntekrav

• Arrendekostnad

• Etableringskostnad



C:5 • Skötselkostnad

• Avverknings- och sönderdelningskostnad

• Transportkostnad

Känslighetsanalysema har utförts enbart för ”normalfallen”.

5.4.1 Räntekrav
Effekten av ändringar i räntekraven framgår av de följande 

figurerna 5-6. En ändring med 2 procent betyder endast 3-4 
kr/MWh för bränslekostnaden vid odling av fullgod jordbruks
mark, medan det betyder 6- 10 kr/MWh vid odling på torvmark 
eller skogsmark. Orsaken är att de båda senare markslagen är 
betydligt mer investeringstunga än jordbruksmark. Ett ändrat rän
tekrav kan således ändra bedömningen ganska kraftigt för både 
torv mark och skogsmark.

De relativt låga realräntekrav som använts i analysen (3 resp 1 
procent) motiveras av att det här är frågan om relativt långsiktiga 
investeringar av baskaraktär, närmast jämförbara med plantering 
av skog. Syftet är dessutom bl a att ersätta importerad olja vilket 
innebär att billiga krediter sannolikt kommer att finnas tillgängliga 
under överskådlig tid.

5.4.2 Arrendekostnad
Figur 7 visar effekten av en ändrad arrendekostnad för fullgod 

jordbruksmark. En ändring av 500 kr/ha i intervallet 500-1500 
kr/år, ha betyder 5-9 kr/MWh. Vid storbruk kan till exempel en 
sänkning av arrendekostnaden från 1000 till 500 kr/ha ändra be
dömningen från tveksam till klart positiv.

Som framgått av resultaten innebär inkluderandet av arrende
kostnaden i kalkylen ett sätt att jämföra lönsamheten vid alternativ 
markanvändning. Kan man till exempel med bibehållen lönsam
het betala 1000 kr/ha i arrende, innebär det att man kan konkur
rera med jordbruksgrödor, som ger ett avkastningsvärde av 1000 
kr/ha.

I bilaga 3.3, del D presenteras en utredning gjord av Kurt Hans
son vid Institutionen för ekonomi och statistik vid Sveriges Lant
bruksuniversitet. Den visar avkastningen för olika jordbruksgrö
dor, uttryckt i krav på arrendekostnad per ha. Av bilagan framgår 
att kostnaderna för de vanligaste grödorna på fullgod åkermark 
ligger i intervallet 500-1500 kr/ha och att 1000 kr/ha är ett ungefär
ligt medeltal för södra Sverige. Som framgår av bilagan bör vär
dena i tabellen höjas cirka 200 kr/ha om man vill inkludera värde-



C:5 minskning på dräneringssystemet i arrendekostnaden. I annat fall
måste en återställningskostnad för dränering specificeras i kalky
len vid avskrivningstidens slut.

För marginell jordbruksmark och för skogsmark ligger motsva
rande arrenden på storleksordningen 100-200 kr/ha. Dessa värden 
har inte medtagits i kalkylerna, eftersom de har ringa betydelse för 
resultaten.

5.4.3. Etableringskostnad
Figur 8-9 visar effekten av ändrade etableringskostnader. För 

jordbruksmark är effekten av en 10-procentig ändring endast 1-2 
kr/MWh på grund av den relativt låga nivån på etableringskostna- 
dema, medan effekten är 3-4 kr/MWh för torvmark och skogs
mark. Känsligheten för ändringar i etableringskostnaden är såle
des låg, särskilt för jordbruksmark.

5.4.4 Skötselkostnad
Figur 10-11 visar att en ändring av skötselkostnaden med 10 

procent påverkar bränslekostnaden högst marginellt; endast 2-3 
kr/MWh.

5.4.5 Avverknings- och sönderdelningskostnad
Detsamma kan i ännu högre grad sägas om awerkningskostna- 

den, för vilken en 10-procentig ändring närmast har försumbar 
effekt, se figur 12. Av samma figur framgår, att en ändring av 
sönderdelningskostnaden har betydligt större effekt. En ändring 
med 10 procent betyder här genomgående cirka 3 kr/MWh.

5.4.6 Transportkostnad
Figur 13 visar effekten av en ändring av transportavståndet till 

värmeverk med 10 km. Effekten är högst måttlig; 3-4 kr/MWh.
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Räntekrav (% avser realräntefot)
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Arrende 500, 1 000 resp 1 500 kr (% avser realräntefot)

Fig. 7:1. Fig. 7:2.
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Etableringskostnad —+10 % resp -10 %
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Etableringskostnad = +10 % resp -10 %

Kr/MWh Fig. 9:1.
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Fig. 9:3.
Skogsmark
Normalt/Storbrukare(3%)

120"

ton TS/ 
år, ha

Torvmark
Normalt/Småbrukare(1%)

ton TS/ 
år, ha

Cr/MWh Rg9:4

1 Skogsmark
Normalt/Småbrukare (1%)

ton TS/ 
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Skötselkostnad = +10 % resp -10 %

Fig. 10:1. 
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Skötselkostnad = +10 % resp -10 %

Fig. 11:1. 
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Avverknings- och sönderdelningskostnad = +10 % resp -10 %

F\g. 12:1. Fig. 12:2
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Känslighetsanalysen visar att ändringar i räntekravet har stor 
effekt på bränslekostnaderna vid odling av torvmark och skogs
mark; annars liten eller måttlig effekt. Arrendekostnaden har stor 
effekt för fullgod jordbruksmark. I övrigt är känsligheten genom
gående låg eller måttlig för ändringar i kostnadsposter och förut
sättningar. Resultaten verkar som helhet vara tämligen stabila. 
Eftersom de flesta kostnaderna är empiriskt grundade kan kost
nadsuppskattningarna utifrån dessa synpunkter betraktas som 
ganska säkra. Osäkerheten ligger främst i uppskattningen av den 
troliga produktionen i energiskogsodlingen.

5.5 Specialfall
I det följande analyseras effekterna av tre specialfall, som ut

ifrån skilda spekter har bedömts vara intressanta. De specialfall 
som studerats är:

• Extensiv eso

• Marginalkostnadsresonemang för småbrukare

• Investeringsbidrag

5.5.1 Extensiv eso
Kunskapen om extensiv eso är mycket begränsad. Mycket ty

der dock på att det för norra Sverige, kan vara ett nog så intressant 
alternativ som intensivodlad energiskog. Med utgångspunkt från 
den begränsade kunskap som finns, har därför två mycket grova 
räkneexempel konstruerats.

Odlingsprogrammen i detalj framgår av bilaga 3.1, del D. Det 
ena exemplet utgår från redan etablerade björkuppslag som kom- 
pletteringsplanteras manuellt och därefter lämnas fram till slutav
verkning vid 20 års ålder. I det andra exemplet genomförs tiltplöj- 
ning och plantering med björk, varefter slutavverkning sker 22 år 
efter plöjning. I det första exemplet räknar man med en produk
tion av 2 tTS/år, ha och i det andra med 3 tTS/år, ha.

Figur 14 visar att lönsamhetsgränsema ligger ungefär vid de 
bedömda produktionerna 2 respektive 3 tTS/år, ha. Exemplen 
gäller småbrukarmässig odling.



C:5 5.5.2 Marginalkostnadsresonemang för små
brukare

I vissa situationer kan till exempel småbrukare ha anledning att 
föra ett särskilt marginalkostnadsresonemang, som innebär att 
man vid beslut om energiskogsodling eller ej betraktar en stor del 
av både maskinkostnad och arbetskraftskostnad som fast. Detta 
gäller endast maskiner som man normalt äger själv, till exempel 
jordbrukstraktor, samt att arbetskraften finns inom den egna fa
miljen.

Effekterna av en 50-procentig reduktion av dessa båda kost
nadsposter illustreras i figur 15. Detta leder till en sänkning av 
bränslekostnaden med 10-15 kr/MWh vid odling pä fullgod jord
bruksmark respektive 20-30 kr/MWh vid odling på torv- och 
skogsmark.

Exemplet visar att beslutssituationen kan vara högst variabel, 
speciellt för småbrukarfallen. I dessa fall kan helt andra faktorer 
än ekonomiska komma att bli avgörande för odlingsbeslutet, till 
exempel avsättnings- eller sysselsättningsaspekter.

5.5.3 Investeringsbidrag
Det är relativt vanligt att staten i olika sammanhang lämnar 

bidrag under en övergångsperiod, för att påskynda utvecklingen 
av en samhällsnyttig verksamhet.

I figur 16-17 visas effekten på bränslekostnaden av ett 50-pro- 
centigt investeringsbidrag. Effekten är cirka 5 kr/MWh vid odling 
på fullgod åkermark och cirka 10 kr/MWh vid odling på marginell 
jordbruksmark.

Exemplet visar att ett investeringsbidrag av denna typ och stor
lek kan göra det attraktivt att odla energiskog även på torv- och 
skogsmark. På jordbruksmark har det mindre effekt på bränsle
kostnaden, men kan trots det vara attraktivt - särskilt för en små
brukare - genom finansieringseffekten.

För en småbrukare kan kassaflödet ha stor betydelse för ett 
beslut att odla energiskog genom dess påverkan på likviditeten. I 
figurerna 18 och 19 visas därför exempel på kassaflöden för två 
odlingsfall; fullgod respektive marginell jordbruksmark.
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5.6 Ekonomisk tillgänglighet
I föregående kapitel redovisades den fysiskt tillgängliga arealen 

av olika marktyper för energiskogsodling. Gränserna mellan de 
marktyper som där definierats sammanfaller ungefärligen med de 
som använts i detta kapitel. Det innebär, att om de uppskattade 
bränslekostnadema appliceras pä de olika marktyperna, får man 
ett slags utbudskurva för energiskogsmark.

Resultaten för den närmaste 5-årsperioden framgår av figur 20. 
Storleksordningen 100 000 ha är tillgängligt för en bränsleproduk
tion med kostnaden högst 100 kr/MWh under rimliga förutsätt
ningar beträffande kostnadernas variation inom varje markslag. 
Antas en medelproduktion av 12 tTS/år, ha, skulle det innebära en 
möjlig bränsleproduktion av cirka 1.2 miljoner tTS/år eller cirka 6 
TWh.
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5.7 Utvecklingspotential
De tekniska system som de ekonomiska kalkylerna baserar sig 

på representerar idag kända bästa teknik. Den blir därmed typisk 
för den närmaste 5-årsperioden och utgör ett dataunderlag för den 
i avsnittet 5.6 Ekonomisk tillgänglighet beräknade ekonomiskt 
tillgängliga arealen. Kostnaderna har jämförts med skogsbränsle, 
som utifrån flera aspekter är det mest logiska bränslealternativet 
att jämföra med. Bland annat är de bränslemässigt helt utbytbara.

Avgörande för energiskogsbränslets konkurrensförmåga är ut
vecklingspotentialen på lång sikt i förhållande till de alternativa 
bränslena; låt oss även här begränsa oss till en jämförelse med 
skogsbränsle. Utvecklingspotentialen kan delas upp i två aspekter, 
den tekniska och den biologiska.

Forskningsstiftelsen Skogsarbeten (Y Jonsson) har nyligen 
gjort den bedömningen, att man på lång sikt kan reellt sänka 
skogsbränslets framställningskostnader med 15-20 procent via 
olika former av teknisk rationalisering. Jordbruket har genomgå
ende en hög rationaliseringstakt, minst i nivå med skogsbrukets. 
Jämför man använd teknik vid energiskogsodling kan man göra 
följande uppställning:

Arbetsoperation 
vid eso

Använd teknik 
mest jämförbar med

Etablering Jordbruk
Skötsel Jordbruk
Skörd Jordbruk/skogsbruk
Transport Skogsbruk
Sönderdelning Skogsbruk

För småbrukaren ligger jordbrukstekniken närmast till hands, 
bland annat eftersom jordbrukstraktom genomgående är basma
skin. För storbruket kan basmaskiner som använts i skogsbruket 
komma att användas. Karaktäristiskt är i båda fallen att man kan 
hämta det bästa i tekniken både från jord- och skogsbruk.

Den logiska slutsatsen av jämförelsen blir att det knappast finns 
mindre utvecklingsmöjligheter för eso-teknik än för skogsteknik. 
Snarare borde det finnas större möjligheter för eso, eftersom 
denna teknik befinner sig i ett tidigare utvecklingsstadium än tek
niken för framställning av skogsbränsle.

Till detta skall läggas den biologiska utvecklingspotentialen, där 
möjligheterna att åstadkomma produktionshöjningar genom växt
förädling allmänt bedöms som goda. En sammanfattande bedöm
ning blir därför att utvecklingspotentialen för eso bör var bättre 
jämfört med skogsbränsle. Den ekonomiskt tillgängliga arealen 
för eso bör därför på lång sikt kunna utökas väsentligt, främst på 
torvmark.



C:5 5.8 Slutsatser och rekommendationer
5.8.1 Småbruk

Småbrukarmässig odling ställer relativt måttliga krav på pro
duktionen. För samtliga markslag ligger minimigränsen i interval
let 10-12 tTS/år, ha. Hittillsvarande försöksverksamhet antyder att 
dessa krav är fullt möjliga att uppfylla. Denna produktionsnivå är 
dock ej ännu tillfredsställande visad, vare sig i så kallade storförsök 
eller odling under praktiska förhållanden.

För fullgod jordbruksmark innefattas i kalkylen en arrende
kostnad på 1000 kr/år, ha, vilket betyder att markvärdet vid små
brukarmässig eso har utsikter att bli i samma storleksordning som 
vid odling av jordbruksgrödor i stora delar av södra Sverige.

En successiv introduktion av småbrukarmässig energiskogsod
ling i begränsad skala, i första hand på marginell jordbruksmark 
men i princip även på fullgod jordbruksmark, verkar vara fullt 
realistisk om staten står för en del av risktagandet. Även en viss - 
försiktig - introduktion på torvmark och skogsmark är tänkbar.

Översiktskalkyler för småbrukarmässig extensivodling av björk 
i norra Sverige ger vid handen att det kan vara en intressant möjlig
het. Ännu är dock förutsättningarna för dåligt kända för att man 
skall kunna dra några slutsatser.

5.8.2 Storbruk
Minimigränserna vid storbruk ligger betydligt högre än för små

bruk. För fullgod jordbruksmark ligger gränsen vid 17 tTS/år, ha 
och för marginell jordbruksmark vid 14-17 tTS/år, ha, beroende 
på markförhållandena. Dessa gränser kan mycket väl vara realis
tiska mål vid praktisk energiskogsodling, men detta måste verifie
ras i fortsatta försök.

Storbruksmässig energiskogsodling på torvmark och skogs
mark verkar än så länge inte vara konkurrenskraftigt. Investe
ringskostnaderna är alltför höga. Minimigränsen för att nå lönsam
het ligger vid cirka 19 tTS/år, ha. Med tanke på de stora arealer 
som potentiellt finns tillgängliga och de utvecklingspotentialer som 
finns för odlings- och skördetekniken är det ändå viktigt att be
driva fortsatta försök på detta område.

5.8.3 Stöd till introduktion av eso
Av analysen har framgått att investeringsbidrag kan vara en 

lämplig stödform för en begränsad introduktion av eso, i första 
hand till lantbrukare som representerar småbrukare enligt vår de
finition.



C:5 Med tanke på att den allra största osäkerheten vid odling gäller
vilka produktionsnivåer som är möjliga att uppnå, är det logiskt 
och viktigt att statsmakten också ger ett stöd till utbildning av 
odlarna. Energiskogsodling är en ganska avancerad odlingsform, 
där det är viktigt att så få misstag som möjligt begås. Begångna 
misstag drabbar direkt odlingsresultatet och därmed lönsamheten 
för odlingen. En intensiv konsulentverksamhet är därför en förut
sättning för en framgångsik introduktion av energiskogsodling.

5.8.4 Stöd till FoU-verksamhet
Som nämnts har analysen gett ett klart besked om att produk

tionsnivån är den helt dominerande osäkerhetskällan. FoU- verk
samheten bör därför - både på kort och lång sikt - prioritera sådan 
forskning som antingen undanröjer sådan osäkerhet eller bidrar 
till att höja produktionen. Exempel på sådana verksamheter är på 
kort sikt metodfrågor vid etablering och skötsel, på lång sikt pro
veniensval och förädlingsforskning.



C:5 Fig. 20. Utbudskurva för eso-mark på kort sikt i Södra Sverige
(introduktionsfas)
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Del D

1 PROJEKT OCH
UTVECKLINGSAKTÖRER 
I FoU-PROGRAMMET

I det följande anges olika utvecklingsprojekt fördelade på områ
den i FoU-programmet för energiskog. För varje projekt anges 
projektbeteckning, projektnamn och projektledare. Rapporter 
från projekten kan rekvireras från Studsvik Bibliotekstjänst, 
Nyköping, tel 0155/80000.

Biologi
306501 Energiskogsodling
Grundläggande förutsättningar för odling av energiskog.
Gustav Sirén
Inst för ekologi och miljövård, Sveriges lantbruksuniversitet, 
Uppsala, tel 018-171000

306510 Frösåkersodling
Praktiskt inriktad försöksodling på våtmark
Hans Johansson, Östhammar, tel 0173-16044

306513 Al Eliasson
Alen som komponent i energiskogsodling
Lennart Eliasson, Inst för mikrobiologi, Umeå universitet,
tel 090-165000

116045 Energiodling SLU
Undersökningar av framtida alternativ för produktion av energirå
varor i svenskt jordbruk
Ulf Renborg, Inst för ekonomi och statistik, SLU, Uppsala, 
tel 018-171000

116093 HS Energigrödor
Jämförande odlingsförsök med energiskog och olika energigrödor. 
Lars Törner, Malmöhus län hushållningssällskap, Bjärred, 
tel 046-706040

116108 Sticklingsplantage SEF
Framställning av sticklingar från godkända kloner
Hans Johansson, Östhammar, tel 0173-16044



D:1 116113 Energiskog SLU (forts av projekt 306501 Energiskogsod-
ling).
Grundläggande kunskapsutveckling för odling av energiskog 
Gustaf Sirén/Kurt Perttu, Inst för ekologi och miljövård, SLU, 
Uppsala, tel 018-171000

196003 Stickling Domän
Plantskolesystem för snabbförökning av odlingsmaterial för ener
giskogsodling
Per Torstensson, Domänverkets plantskoleförvaltning, Dalby, 
tel 046-2091189

196036 Odling Rakmossen
Jämförelse mellan intensiv energiskogsodling och konventionellt 
skogsbruk på torvtäkt. Mats Olsson, Inst för skoglig marklära, 
SLU, Uppsala, tel 018-171000

196043 Jungfruäng
Praktiskt inriktad försöksodling på nedlagd jordbruksmark i 
Hallstavik
Kennet Jonasson, Almunge, tel 0174-20254

Mark
306527 Inventering
Inventering av möjlig och lämplig mark för energiskogsodling 
Svante Lindroth, Inst för riksskogstaxering, SLU, Umeå, 
tel 090-165000

116064 Fysisk riksplanering 
Energialternativ i den fysiska riksplaneringen 
Carl-Johan Engström, K-Konsult, Stockholm (tidigare statens 
planverk), tel 08-7440000

116141 FenixVBB
Torvutvinning följd av energiskogsodling 
Lars Engström, VBB, Stockholm, tel 08-7827000

Miljö
3065 39 Avloppsvatten LTH
Kommunalt avloppsvatten för användning inom energiodling 
Kent Hesselgren, Inst för teknisk vattenresurslära, Lunds tekniska 
högskola, tel 046-107000



D:1 306545 Visualisering
Visualisering av energiskogars påverkan på landskapsbilden Folke 
Molin, Tyréns AB, Stockholm, tel 08-220940

306561 Rötslam
Gödsling av energiskog med rötslam
Ulf Lindblom, Hagconsult AB, Göteborg, tel 031-197717

306564 Flora SLU
Effekter på omgivande flora och vegetation av energiskogsodling 
Torleif Ingelög, Inst för ekologi och miljövård, SLU, Uppsala, 
tel 018-171000

116002 Hydrokemi
Hydrokemiska effekter av energiskogsodling
Gunnar Wiklander, Inst för ekologi och miljövård, SLU, Uppsala,
tel 018-171000

116024 Miljöfrågor SNV
Konsekvenserna för naturmiljön vid odling av biomassa för ener
giproduktion
Gösta Stenbeck, Statens naturvårdsverk, Solna, tel 08-981320 

196040 Miljöeffekt GU
Miljöeffektbedömningar i samband med energiskogsodling 
Hans Egnéus, Inst för botanik, Göteborgs universitet, 
tel 031- 418700

Teknik
3065 28 Maskinsystem SIKOB
Utveckling av system och funktionsprototyper för energiskogs- 
skördare
Leif Magnusson, Teknikgruppen AB, Sollentuna (tidigare 
SIKOB AB), tel 08-359455

306551 Ergonomi Design
Hanteringssystem för små och medelstora energiskogsodlingar 
Carl-Göran Craaford, Ergonomi Design Gruppen, Bromma 
tel 08-262525

116040 Skördeteknik ESO
Grundläggande tekniska och biologiska försök beträffande skörd 
av energiskog
Hans-Olof Säll, Inst för skogsteknik, SLU, Garpenberg, 
tel 0225-22100



D: 1 11690 ESO-Maskiner JTI
Maskinutrustning för energiskogsodling
Olle Norén, Jordbrukstekniska Institutet, Uppsala, tel 018-301930 

116094 NE Skördare IEA
Samverkan inom IEA för utveckling av energiskogsskördare 
Kontakt, se 116040

11612 Buntlagring SLU
Lagring, torkning av energiskogsved i bunt, träddelar samt flis 
under fältförhållanden
Thomas Thömqvist, Inst för virkeslära, SLU, Uppsala, 
tel 018-171000

196039 Salixlager
Lagringsförsök med obehandlad Salix i välta 
Thomas Thömqvist, Inst för virkeslära, SLU, Uppsala, 
tel 018-171000

196020 Ogräsbekämpning
Ogräsbekämpning i växande energiskogsbestånd
Olle Norén, Jordbrukstekniska Institutet, Uppsala, tel 018-301930

196022 Utvärdering IUC
Utvärdering av förslag till prototypsskördare för energiskog. 
Svenerik Sahlin, Industriellt Utvecklingscen tram, Skellefteå, 
tel 0910- 36450

196026 Prototyp skördeaggregat
Utveckling, prototypframställning och leverans av ett traktoran- 
slutet skördeaggregat för energiskog 
Ingmar Granlind, Energiskogsmaskiner AB, Jäma, 
tel 08-7785102

196027 Prototyp skördare
Utveckling, prototypframställning och leverans av en skördare 
baserad på skotarchassi för energiskog på svagbärande mark 
Hans Claesson, Allmänna Ingenjörsbyrån AB, Solna, 
tel 08- 7305500

196029 Systemmodell ES
Förslag till tekniskt-ekonomiskt optimal hantering av energiskog 
från avverkning till flisad produkt
Svenerik Sahlin, Industriellt Utvecklingscentrum, Skellefteå, 
tel 0910-36450



196030 Kalkmyllning JTI
Prototyp för spridning och djupmyllning av kalk vid anläggning av 
energiskog
Olle Norén, Jordbrukstekniska Institutet, Uppsala, tel 018-301930 

196031 Sättaggregat
Utveckling av traktorburet sättaggregat för sticklingar Avraham 
Choen, Machinova AB, Uppsala, tel 018-120085

196035 Uppföljning skördarprototyp
Uppföljning av projektarbete, leveransprov, planering och försök 
med energiskogsskördarprototyper
Leif Magnusson, Teknikgruppen AB, Sollentuna, tel 08-359455

196055 Materialhantering ISS AB
Materialhantering och flisning efter skörd av energiskog
Sven Stridsberg, ISSAB Engineering, Genarp, tel 040-482180

276077 Energiskogsflis
Egenskaper och förbränningsbetingelser för energiskogsflis 
Sven Stridsberg, ÅF-Energikonsult AB, Malmö, tel 040-130000

Storförsök
116032 Storförsök Domän
Praktiskt energiskogsbruk på Finnmossen i Surahammars kom
mun
Per Edén, Domänverket, Falun, tel 023-840000 

116033 Storförsök Södra
Praktiskt energiskogsbruk på nedlagd jordbruksmark i Krono
bergs län
Ingvar Westerberg, Södra Skogsägarna ek för, Växjö, 
tel 0470-89000

196007 Storförsök Syd
Praktiskt energiskogsbruk under gynnsamma klimat- och mark
förhållanden i Skåne
Gustav Perman, Sydkraft AB, Malmö, tel 040-240000 

116092 Storförsök VBB
Förprojektering av försök med energiskogsbruk i norra Sverige 
Sören Eriksson, VBB, Stockholm, tel 08-228580



D: 1 1960 08 Storförsök Nord
Praktiskt energiskogsbruk i Västerbotten med extensiva och 
intensiva odlingsformer
Gunnar Andersson, Västerbottens skogsägare, Umeå, 
tel 090- 118160

System
306516 Biobränsle
Utredning beträffande inhemsk bränsleförsörjning baserad på 
biomassa (energiskog) och torv
Olle Lindström, Inst för kemisk teknologi, Tekniska högskolan, 
Stockholm, tel 08-7877000

3065 60 Systembyggnad AE
Systemanalytisk verksamhet inom delprogrammet inhemska 
bränslen
Kjell Larsson, Studsvik Energiteknik AB, Nyköping, 
tel 0155-80000

146099 IEA/FE CF-OA
Common fund (CF I and CF II) for IEA/FE
Gunnar Holte, Studsvik Projektadministration AB, Nyköping,
tel 0155-80000

146101 IEA/FE Projects 
Samarbetsprojekt inom IE A Forestry Energy 
Kontakt: Statens energiverk, tel 08-7449500
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2 TILLGÄNGLIGA MARKER
Tillgång och efterfrågan på skogsbränslen i södra Sverige. 
Tabellsammanställning



D:2 Tillgång och efterfrågan på
skogsbränslen i södra Sverige.
Tabellsammanställning

Bilaga
1(9)

TILLGÅNG PÀ SKOGSBRÄNSLE PER HA ÅR 1995 I VISSA LAN
Källor: Länsstyrelsernas rapporter till regeringen 
1981

MWh/ha beträffande skogsbränsle
Stockholm 0,90 
Uppsala 0,90 
Södermanland 1,45
Östergötland 1,29 
Jönköping 1,33 
Kronoberg 1,07
Kalmar 1,09 
Gotland 0,27 
Blekinge 1,41
Kristianstad 1,21 
Malmöhus 0,42 
Halland 1,28
Göteborg 0,68 
Älvsborg 1,16 
Skaraborg 0,84
Örebro 0,97 
Västmanland 1,52



FÖRBRUKNING AV FASTA BRÄNSLEN ÄR 1990 PER KOMMUN 
SAMT "FÖRBRUKNING PER HA"INOM RESPEKTIVE KOMMUN
Källor: Kommunernas oljereduktionsplaner, telefon
intervjuer samt rapporterna NE 0560 201 
01jereduktion i Nordöstra Skåne 1982 + Sydkraft, 
NÖSSK kompi januari 1984; SIND PM 1983:9; Svenska 
Kommunförbundet, Fasta bränslen i Västmanland 1984
Stockholms län

Ha MWh MWh ■
Botkyrka
Danderyd
Ekerö

25 140
2 650

21 600
Haninge
Huddinge
Järfälla

45 400
12 940
5 070

50
182

000
000

3,86
35,90

Lidingö
Nacka
Norrtälje

3 040
9 540 

199 940 110 007 0,55
Nynäshamn
Sigtuna
Sollentuna

35 650
32 710
5 450

Solna
Stockholm
Sundbyberg

1 950
18 620 

870
190 000 97,44

Södertälje
Tyresö
Täby

67 850
6 890
6 040

40 000
670

5,81
0,11

Upplands-Bro 
Upplands-Väsby 
Vallentuna

23 620
7 570

35 960
61 000 2,58

Vaxholm
Värmdö

36 710
43 850 39 000 0,89

Uppsala län
Enköping 117 980 95 000 0,80
Håbo 14 220 1 094 0,08
Tierp 154 250 31 200 0,20
Uppsala 246 410 226 000 0,92
Älvkarleby
Östhammar

20
145

840
19(5 50 000 0,34



Ha MWh MWh per ha
Eskilstuna 109 890 19 550 0,18
Flen 71 540 7 574 0,11
Katrineholm 101 890 154 190 1,51
Nvköpinq 208 990 11 652 0,06
Oxelösund 3 320
Strängnäs 73 580 4 420 0,06
Vingåker 36 800 625 0,02

Östergötlands län
Boxholm 52 800 123 760 2,34
Finspång 105 970 11 050 0,10
Kinda 113 450 37 570 0,33
Linköping 143 060 187 680 1,31
Mjölby 54 920 9 350 0,17
Motala 117 480 13 090 0,11
Norrköping 149 170 105 680 7,41
Söderköping 67 090 12 580 0,19
Valdemarsvik 73 620 7 820 0,11
Ydre 67 840 7 990 0,12
Åtvidaberg 68 350 49 470 0,72
Ödeshög .43 160 8 330 0,19

Jönköpings län
Aneby 51 850 37 000 0,71
Eksjö 80 220 68 400 0,85
Gislaved 114 070 190 343 1,67
Gnosjö 42 200 6 800 0,16
Jönköping 148 420 176 830 1,19
Nässjö 93 510 204 100 2,18
Sävsjö 67 900 18 260 0,27
Tranås 40 350 103 580 2,57
Vaggeryd 83 020 29 000 0,35
Vetlanda 150 640 78 750 0,52
Värnamo 122 210 225 000 1,84



Ha MWh MWh per ha
Alvesta 97 440 46 400 0,48
Lessebo 40 990 890 0,02
Ljungby 175 470 163 000 0,93
Markaryd
Tingsryd
Uppvidinge

52 110 
104 750 
117 820

32 600 
39 000

0,31
0,33

Växjö
Älmhult

167 360
89 350 32 000 0,36

Kalmar län
Borgholm 67 460 7 200 0,11
Emmaboda 68 92 0 14 400 0,21
Hultsfred 112 550 63 100 0,56
Hög sby 75 360 18 500 0,24
Kalmar 95 550 78 800 0,82
Mönsterås 59 700 15 200 0,25
Mörbylänga 66 700 13 300 0,20
Nybro 118 190 74 500 0,63
Oskarshamn 104 710 28 000 0,27
Torsäs 46 920 18 900 0,40
Vimmerby 113 930 56 600 0,50
Västervik 186 830 221 100 1,18

Gotlands län
Gotland 314 010 38 000 0,12

Blekinge län
Karlshamn 48 510 8 600 0,18
Karlskrona 104 080 2 000 0,02
Olofström 38 730 3 000 0,08
Ronneby 82 160 13 000 0,16
Sölvesborg 18 410 13 600 0,74



Bromölla
Bästad
Hässleholm
Klippan
Kristianstad
Osby
Perstorp
Simrishamn
Tomelilla
Åstorp 
Ängelholm 
Orkelljunga 
Östra Göinge

Malmöhus län
Bjuv
Burlöv
Eslöv
Helsingborg
Höganäs
Hörby
Höör
Kävlinge
Landskrona
Lomma
Lund
Malmö
Sjöbo
Skurup
Staffanstorp
Svalöv
Svedala
Trelleborg
Vellinge
Ystad

Ha MWh MWh per ha
16 070
21 820 1 000 0,05

127 070 100 000 0,79
37 390 5 000 0,13

123 810 60 000 0,48
57 630 20 000 0,35
15
39

870
330 20 000 0,51

39 670 8 000 0,20
9

42
280
210 170 000 4,03

31 950 20 000 0,63
43 290 36 650 0,85

11 430 45 000 3,94
1 760

41 860
34 580
14 370 2 000 0,14
42 110
29 270 39 000 1,33
15 390
14 160 43 000 3,04
5 540 13 000 2,35

43 060
15 370 200 000 13,01
49 440
19 390 20 700 1,07
10 900 6 800 0,62
39 030 31 000 0,79
21 890
34 120
14 220
35 000



Ha MWh MWh per ha
Falkenberg 111 450 31 250 0,28
Halmstad 102 030 176 000 1,72
Hylte 94 930 30 000 0,32
Kungsbacka 61 040 25 900 0,42
Laholm 88 710 2 802 0,03
Varberg 87 280 3 500 0,04

Göteborgs och Bohus län
Göteborg 44 560 507 000 11,38
Härryda 26 740 24 000 0,90
Kungälv 36 090 15 000 0,42
Lysekil 20 840 16 000 0,77
Munkedal 63 520 11 000 0,17
Mölndal 14 720
Orust 38 600 1 000 0,03
Partille 5 710 26 000 4,55
Sotenäs 13 760 2 000 0,14
Stenungsund 25 220
Strömstad 46 590 21 000 0,45
Tanum 91 860 30 000 0,33
Tjörn 16 630 21 000 1,26
Uddevalla 63 860 35 000 0,55
Öckerö 2 510 2 000 0,80



Ha MWh MWh
Ale 31 820 31 000 0,97
Alingsås 47 650 55 000 1,15
Bengtsfors 89 140 31 000 0,35
Borås 118 080 659 000 5,58
Dals-Ed 72 800 31 000 0,43
Färgelanda 59 190 14 000 0,24
Herrljunga 49 980 34 000 0,68
Lerum 25 890 14 000 0,54
Lilla Edet 31 810 24 000 0,75
Mark 93 920 50 000 0,53
Mellerud 51 260 14 000 0,27
Svenljunga 92 260 95 000 1,03
Tranemo 74 770 67 000 0,90
Tollhättan 41 160 58 000 1,41
Ulricehamn 104 640 44 000 0,42
Vårgårda 42 850 39 000 0,91
Vänersborg 64 160 100 000 1,56
Åmål 48 060 68 000 1,42

Skaraborgs län
Falköping 106 400 45 000 0,42
Grästorp 26 360 16 000 0,61
Gullspång 31 380
Götene 40 530 69 000 1,70
Habo 33 010
Hjo 29 920
Karlsborg 43 290 83 000 1,92
Lidköping 68 910 33 000 0,48
Mariestad 60 290 21 000 0,35
Mullsjö 20 200 15 000 0,74
Skara 43 950 183 000 4,16
Skövde 67 170 208 000 3,10
Tibro 21 950 7 000 0,32
Tidaholm 52 130 66 000 1,27
Töreboda 54 540 64 000 1,17
Vara 93 740 40 000 0,43

ha



Ha MWh MWh per ha
Askersund 81 990 467 040 5,70
Degerfors 38 620 469 820 12,16
Hallsberg 64 630 307 800 4,90
Hällefors 99 560 581 020 5,84
Karlskoga 47 090 1 125 900 23,91
Kumia 20 650 461 480 22,35
Laxå 56 470 322 480 20,54
Lindesberg 138 640 870 140 6,28
Ljusnarsberg 57 920 239 080 4,13
Nora 62 230 166 800 2,68
Örebro 183 690 606 874 3,30

Västmanlands län
Arboga 32 420 58 000 1,79
Fagersta 27 050 107 000 3,96
Halls tahammar 17 140 91 000 5,31
Heby 116 950
Kungsör 20 290 16 400 0,81
Köping 60 710 120 000 1,98
Norberg 42 150
Sala 117 260
Skinnskatteberg 66 170 5 000 0,08
Surahammar 34 440 33 000 0,96
Västerås 95 630 180 000 1,88





Del D
BILAGA TILL KAPITEL 5. DEL C:

3 EKONOMISK ANALYS AV 
ENERGISKOGSODLING

3.1 Odlingssystem med kommentarer
3.2 Beräkningar av kostnader och intäkter
3.3 Markvärde i de olika produktionsområdena





3.1 Odlingssystem med kommentarer

Tabell 1:1. Odlingssystem nr.l för fullgod jordbruksmark ogynnsamt/storbrukare 

Nettoproduktion 14, 18, 22 t TS/ha och är, 2 gödsl/är, 3 är/skörd, 22-årig omloppstid

Är Åtgärd

Intäkt-kostnad
kr/ha

Kod odlingsyta *

Projektering
1 gödsling
Fräsning
Plantering 
Ogräsbekämpning 
Bevattning 30 mm 
Nedskärning
Arrende

A
Ql
K2
Ol
P
Ä
R

1388
979
440

7865
838

1463
1298
1000

1 Ogräsbekämpning P 836
2 gödslingar Q2 1254
Bevattning 30 mm Ä 1463
Arrende “ 1000

2,5,8 2 gödslingar Q2 1254
11,14,17
20 Bevattning 30 mm Ä 1463

Arrende “ 1000

3,6,9 2 gödslingar Q2 1254
12,15,18 42 54 66 ton TS
21 Bevattning 30 mm Ä 1463

Skörd TI * 48 2016 2592 3168
Lagring U * 6 252 324 396
Sönderdelning VI * 132 5594 7128 8712
Vägtransport 50 km XI * 102 4284 5508 6732
Försäljning av bränsle Y * 500 21000 27000 33000
Arrende “ 1000

4,7,10 2 gödslingar Q2 1254
13,16,19 Bevattning 30 mm Ä 1463

Ogräsbekämpning P 836
Arrende - 1000

*Kostnader för skörd, lagring, sönderdelning och vägtransport samt 
intäkter vid försäljning är uttryckt i kr/ton TS.
Multiplicera aktuellt värde med nettoproduktionen per skördetillfäile. 
(Detta gäller för varje tabell).



Är Åtgärd

Intäkt-kostnad
kr/ha

Kod

0 Projektering
1 gödsling
Fräsning
Plantering
Ogräsbekämpning
Nedskärning
Arrende

A
Q1
K2
02
P
R

1356
890
400

9330
760

1180
1000

1 Ogräsbekämpning P 760
1 gödsling Ql 890
Arrende ~ 1000

2,5,8 1 gödsling Ql 890
11,14,17 Arrende - 1000
20 36 48 60 ton TS

3,6,9 1 gödsling Ql 890
12,15,18 Skörd T2 47 1692 2256 2820
21 Lagring U 5.4 194 259 324

Sönderdelning V2 135 4860 6480 8100
Vägtransport 35 km X2 55 1980 2640 3300
Försäljning av bränsle Y 500 18000 24000 30000
Arrende “ 1000

4,7,10 1 gödsling Ql 890
13,16,19 Ogräsbekämpning P 760

Arrende - 1000



Ar Åtgärd

Intäkt-kostnad
kr/ha

Kod

0 Projektering
1 gödsling
Fräsning
Plantering
Ogräsbekämpning
Nedskärning
Arrende

A
Ql
K2
Ol
P
R

1242
979
440

7865
836

1298
1000

1 Ogräsbekämpning P 836
2 gödslingar Q2 1254
Arrende ” 1000

2,5,8 2 gödslingar Q2 1254
11,14,17 Arrende - 1000
20 42 54 66 ton TS

3,6,9 2 gödslingar Q2 1254
12,15,18 Skörd TI 48 2016 2592 3168
21 Lagring U 6 252 324 396

Sönderdelning VI 132 5544 7128 8712
Vägtransport 50 km XI 102 4284 5508 6732
Försäljning av bränsle Y 500 21000 27000 33000
Arrende - 1000

4,7,10 2 gödslingar Q2 1254
13,16,19 Ogräsbekämpning P 836

Arrende 1000



Kommentarer till tabellerna 1: 1-3

FULLGOD JORDBRUKSMARK

ALLMÄNT:

Markens beskaffenhet tillåter i allmänhet användning av vanlig jordbrukstraktor 

som dragmaskin. I övrigt används vanliga jordbruksredskap vid de olika arbets- 

operationerna.

ANLÄGGNINGSFAS:

1. Grundgödsling

Grundgödsiing görs för att återställa markens näringsstatus och att säkerställa 

sticklingarnas näringsbehov under etableringsfasen. Som redskap används gödsel- 

spridare.

2. Fräsning

Syftet med fräsning är att förbättra gasutbyte, vattenhushållning, näringstransport 

och temperatur i marken. Fräsning kombineras vanligtvis med gödsling och 

kalkning, varvid gödslet och kalken myllas ned till växternas rotzon. Således 

minskar risken för utlakning. Fräsning fungerar också som ogräsbekämpningsmetod. 

Som redskap används pinnfräs.

3. Ogräsbekämpning

Ogräs anses medföra det största problemet för energiskogsodling, varför någon 

form av ogräsbekämpning måste utföras. Det finns tre användbara metoder idag 

nämligen 1. mekaniska, 2. kemiska, 3. biologiska. De kemiska metoderna anses 

vara de mest användbara och rationella vid energiskogsodling. Därför är enbart de 

kemiska metoderna representerade i odlingssystemen, varvid ogräsbekämpning 

ingår strax före/efter plantering och efter varje skörd.



4. BevattninR

För att bevattning skall vara ekonomiskt försvarbart måste den årliga tillväxtök

ningen vara minst 2t TS/ha.

5. Nedskärning

Syftet med nedskärning är att stimulera stubbskottsbildning. I allmänhet väntar 

man ca 1-2 år innan man skär ned plantorna. Skörden vid detta stadium tas sällan 

tillvara pga. liten produktion och höga bearbetningskostnader. Nedskärning kan ske 

motormanuellt med röjsåg.

SKÖTSEL: 

1. Gödsling

Energiskog måste gödslas varje år, annars utarmas marken och skörden minskar. 

Man bör helst gödsla i flera omgångar under tillväxtperioden. Risken för över

gödsling och utlakning minskar därmed. I de storbrukarmässiga odlingssystemen 

ingår 2 gödslingar och i de småbrukarmässiga 1 gödsling per tillväxtperiod.



Intäkt-kostnad

Är Åtgärd Kod
kr/ha

-1 Projektering A 1796
Grundkalkning, gödsling J 4345
Plöjning L 2200

0 1 gödsling Ql 979
Fräsning K2 440
Plantering Ol 7865
Ogräsbekämpning P 836
Nedskärning R 1298

1 Ogräsbekämpning P 836
2 gödslingar Q2 1254

2,5,8 2 gödslingar Q2 1254
11,14,17
20 42 54 66 ton TS

3,6,9 2 gödslingar Q2 1254
12,15 Skörd TI 48 2016 2592 3108
18,21 Lagring U 6 252 324 396

Sönderdelning VI 132 5544 7128 8712
Vägtransport 50 km XI 102 4284 5508 6732
Försäljning av bränsle Y 500 21000 27000 33000

4,7,10 2 gödslingar Q2 1254
13,16,19 Ogräsbekämpning P 836



Är Åtgärd

Intäkt-kostnad
kr/ha

Kod

-2 Projektering A
Vägreparation, dikesrensning C 
Vegetationröjning D2
Stubbröjning E2
Stenröjning F

2751
2761

990
1287
847

-1 Grundkalkning, gödsling 3 4345
Plöjning L 2200
Viltstängsel Â 264
Ogräsbekämpning P 836

0 1 gödsling Q1 979
Fräsning K2 440
Plantering Ol 7865
Ogräsbekämpning P 836
Nedskärning R 1298

1 Kompletterande plante-
ring 25% S2 2566
Ogräsbekämpning P 836
2 gödslingar Q2 1254

2,5,8 2 gödslingar Q2 1254
11,14
17,20 42 54 66 ton '

3,6,9 2 gödslingar Q2 1254
12,15 Skörd TI 48 2016 2592 3168
18,21 Lagring U 6 252 324 396

Sönderdelning VI 132 5544 7128 8712
Vägtransport 50 km XI 102 4284 5508 6732
Försäljning av bränsle Y 500 21000 27000 33000

4,7,10 2 gödslingar Q2 1254
13,16,19 Ogräsbekämpning P 836



Intäkt-kostnad 
kr/ha

Är Åtgärd Kod

-1 Projektering 10% av anläggn. A 2274
inv.
Vägreparation, dikesrensning C 2761
Vegetationröjning D2 990
Grundkalkning, gödsling 3 4345
Plöjning L 2200

0 1 gödsling Ql 979
Fräsning K2 440
Plantering Ol 7865
Ogräsbekämpning P 836
Nedskärning R 1298

I Kompletterande plantering SI 1026
Ogräsbekämpning P 836
2 gödslingar Q2 1254

2,5,8 2 gödslingar Q2 1254
11,14,17
20 42 54 66 ton TS

3,6,9
12,15

2 gödslingar
Skörd

Q2
TI

1254
48 2016 2592 3168

18,21 Lagring U 6 252 324 396
Sönderdelning VI 132 5544 7128 8712
Vägtransport 50 km XI 102 4284 5508 6732
Försäljning av bränsle Y 500 21000 27000 33000

4,7,10
13,16

2 gödslingar 
Ogräsbekämpning

Q2
P

1254
836

19



Ar Åtgärd

Intäkt-kostnad
kr/ha

Kod

-1 Projektering A
Vägreparation, dikesrensning C 
Vegetationsröjning D2
Grundkalkning, gödsling J
Plöjning L

2285
2510

900
3950
2000

0 1 gödsling Ql 890
Fräsning K2 400
Plantering 02 9330
Ogräsbekämpning P 760
Nedskärning R 1180

1 Kompletterande plantering SI 933
Ogräsbekämpning P 760
1 gödsling Ql 890

2,5,8 1 gödsling Ql 890
11,14,17
20 36 48 60 ton TS

3,6,9 1 gödsiing Ql 890
12,15 Skörd T2 47 1692 2256 2820
18,21 Lagring U 5. 4 194 259 324

Sönderdelning V2 135 4860 6480 8100
Vägtransport 35 km X2 55 1980 2640 3300
Försäljning av bränsle Y 500 18000 24000 30000

4,7,10 1 gödsling Ql 890
13,16 Ogräsbekämpning P 760
19



MARGINELL JORDBRUKSMARK

ALLMÄNT:

Markens beskaffenhet överensstämmer någorlunda med fullgod jordbruksmark. 

Således kan samma maskiner användas även här.

ANLÄGGNINGSFAS:

1. Vägreparation och dikesrensning

Vägen fram till odlingen måste tåla transporter med tunga lastbilar. Åtgärden om

fattar såväl förstärkning av vägbanan och broar som borttagning av ythinder (sten 

mm.). Befintliga diken måste röjas så att ytvattnet får fritt rinna av, vilket för

hindrar forsumpning och försvagning av vägbanan.

2. Vegetationsröjning

Alla buskar och träd måste avlägsnas för att underlätta planteringsarbete och olika 

skötselåtgärder. Vegetationsröjningen kan jämföras med siyröjning. Den stående 

volymen är så liten att försäljning är osannolik. Denna åtgärd görs vanligtvis 

motormanuellt med motorsåg/röjsåg.

3. Stubbröjning

Alla stubbar som kan förhindra användningen av redskap måste avlägsnas. Grövre 

stubbar måste ryckas upp med sk. stubbrytningsaggregat eller med grävmaskin, 

mindre stubbar kan tas upp med en kraftig plog (nyodlingsplog).



4. Stenröjning

Mark som används för energiskogsodling måste vara fritt från sten. Som redskap 

används rivare och samlare.

5. Grundkalkning och gödsling

Grundkaikning och gödsling görs för att höja markens pH och näringsstatus. Därmed 

skapas bra näringsförhållanden för de nyplanterade sticklingarna. Som redskap 

används vanlig spridare.

6. Plöjning

Syftet med plöjning är att luckra upp jorden, minska ogräsuppslag och myila ned 

gödseimediet och kalken. Som redskap används nyodlingsplog.



Intäkt-kostnad

Âr Ätgärd Kod
kr/ha

-2 Projektering 10% av aniäggn. A 2583
inv.

-2 Vägbyggnation B 2250
Vegetationsröjning Dl 190
Stubbröjning El 870
Utioppsdikning G 1100
Permanentdikning H2 1600

-1 Grundkalkning 12 2250
Fräsning K2 900
Planering M2 920

0 Gödsling, kalkn., djupfräsn. N 9050
Plantering 02 9330
Ogräsbekämpning P 760
Nedskärning R 1180

1 Kompletterande plantering S 933
Ogräsbekämpning P 760
1 gödsling Ql 890

2,3,6 1 gödsling Ql 890
7,10,11
19,15,18
19 36 98 60 ton '

9,8,12 1 gödsling Ql 890
16,20 Skörd T2 97 1692 2256 2820

Lagring U 5.9 199 259 329
Sönderdeining V2 135 9860 6980 8100
Vägtransport 35 km X2 55 1980 2690 3300
Försäljning av bränsle Y 500 18000 29000 30000

5,9,13 Dikeshyfsning Z 990
17 1 gödsling Ql 890

Ogräsbekämpning P 760



Nettoproduktion 10.5,13.5,16.5 t TS/ha och är, 2 gödsl/är, 4 är/skörd, 
23-årig omloppstid

Intäkt-kostnad

Ar Åtgärd Kod
kr/ha

-1 Projektering (10% av anläggn. A 2794
inv.)

-1 Vägbyggnation B 2475
Vegetationsröjning Dl 209
Stubbröjning El 957
Utloppsdikning G 1210
Permanentdikning Hl 2090
Grundkaikning II 2695
Fräsning Kl 572
Planering Ml 1276

0 Gödsiing, kaikn., djupfräsn. N 4450
Plantering Ol 7865
Ogräsbekämpning
1 gödsiing

P
Q1

836
979

Nedskärning R 1298

1 Kompletterande piantering SI 1026
Ogräsbekämpning P 836
2 gödslingar Q2 1254

2,3,6,7 2 gödslingar Q2 1254
10,11,14
15,18,19 42 54 66 ton TS

4,8,12,16
20

2 gödsiingar
Skörd
Lagring
Sönderdelning 
Vägtransport 50 km 
Försäljning av bränsle

Q2
TI
U
VI
XI
Y

1254
48

6
132
102
500

1974
252

5594
4284

21000

2538
324

7128
5508

27000

3162
396

8712
6732

33000

5,9,13,17 Dikeshyfsning Z 1089
2 gödsiingar Q2 1254
Ogräsbekämpning P 836



TORVMARK

ALLMÄNT:

Markens beskaffenhet ställer större krav på maskiner än på andra marktyper. De 

maskiner som kommer att användas på torvmark måste ha ett lågt marktryck, ha 

bra framkomlighet och bra dragförmåga. Bandtraktorn (torvbasmaskin) har visat sig 

vara mycket användbar vid olika arbetsoperationer på torvmark. Väijs en speciell 

torvbasmaskin, kan anläggningsfasen kortas med ett helt år.

ANLÄGGNINGSFAS:

1. Vägbyggnation

Energiskogsodlingen måste utrustas med en permanent väg som tåi 

lastbilstransporter.

2. Vegetationsröjning/avverkning

Den stående volymen kan vara så stor att försäljningen av massaved/bränsleflis kan 

täcka en del av avverknings- och transportkostnaderna.

3. Stubbröjning

På torvmark kan denna arbetsoperation betala sig själv. På grund av låg 

föroreningshalt (sten, grus) kan stubbarna användas för energiproduktion eller 

m assaf ramställning.

4. Utloppsdikning

Innan energiskogsodling kan etableras på torvmark måste marken ifråga vara väl 

dränerad. Syftet med utloppsdikning är att leda bort överskottsvattnet och sänka 

grundvattennivån så pass att användningen av maskiner möjliggörs. Som redskap 

används grävmaskin.



5. Permanentdikning

Syftet med permanentdikning är att leda bort ytvattnet som kan förorsaka 

dränkning av sticklingarna samt vattenreglering i fält. Som redskap används sk. 

dikesskruv.

6, Planering

Markytan måste planas för att öka maskinernas framkomlighet samt för att ge 

marken rätt lutning (vattenreglering). Som redskap används sk. planersiadd.

7. Grundkalkning

Syftet med grundkalkning är att höja markens pH. Denna arbetsoperation måste 

kombineras med sk. djupfräsning. Det kan krävas ytterligare en behandling med 

kalk om torven har ett lågt pH.

8. Fräsning

Syftet är det samma som på övriga marktyper, men sk. djupfräsning är att föredra. 

Kaiken måste myllas ned relativt djupt pga. lågt pH. Som redskap används pinnfräs.

9. Gödsling, kalkning, djupfräsning

3TI har konstruerat en maskin som gör ovan nämnda operationer samtidigt. 

Maskinen är konstruerad specieilt för torvmark.

10. Dikeshyfsning

Efter varje skörd måste diken röjas pga. igensiamning och för att torven har 

benägenhet att sjunka. Som redskap används dikesskruv.



Nettoproduktion 10.5,13.5,16.5 t TS/ha och år, 2 gödsi/år, 4 år/skörd, 
24-årig omloppstid

Intäkt-kostnad

Är Åtgärd Kod
kr/ha

-2 Projektering A 3355
Vägbyggnation B 3300
V egetationsröjning D2 990
Stubbröjning E3 6435
Utioppsdikning G 1210
Stenröjning F 847
Planering M3 946

-1 Grundkalkning, gödsling 3 4345
Plöjning L 2200
Ogräsbekämpning P 836

0 1 gödsling Qi 979
Fräsning K2 440
Plantering Ol 7865
Ogräsbekämpning P 836
Nedskärning R 1298

1 Kompletterande plantering SI 1026
Ogräsbekämpning P 836
2 gödslingar Q2 1254

2,3,6,7 2 gödslingar Q2 1254
10,11,14
15,18,19 42 54 66 ton TS

4,8,12,16 2 gödslingar Q2 1254
20 Skörd TI 48 2016 2592 3168

Lagring U 6 252 324 396
Sönderdelning VI 132 5544 7128 8712
Vägtransport 50 km XI 102 4284 5508 6732
Försäljning av bränsle Y 500 21000 27000 33000

5,9,13,17 2 gödsiingar Q2 1254
Ogräsbekämpning P 836



Nettoproduktion 9, 12, 15 t TS/ha och är, 1 gödsi/är, 4 är/skörd, 
24-årig omloppstid

Intäkt-kostnad
kr/ha

Ar Åtgärd Kod

-2 Projektering
Vägbyggnation
Vegetationsröjning
Stubbröjning
Utloppsdikning
Stenröjning
Planering

A
B
D2
E3
G
F
M3

3268
3000

900
5850
1100
770
860

-1 Grundkalkning 3 3950
Plöjning L 2000
Ogräsbekämpning P 760

0 1 gödsling Qi 890
Fräsning K2 400
Plantering 02 9330
Ogräsbekämpning P 760
Nedskärning R 1180

1 Kompletterande plantering SI 933
Ogräsbekämpr.ing P 760
1 gödsling Ql 890

2,3,6,7 1 gödsling Ql 890
10,11,14
15,18,19 36 48 60 ton TS

4,8,12 1 gödsling Ql 890
16,20 Skörd T2 47 1692 2256 2820

Lagring U 5.4 194 259 324
Sönderdelning V2 135 4860 6480 8100
Vägtransport 35 km X2 55 1980 2640 3300
Försäljning av bränsle Y 500 18000 24000 30000

5,9,13 1 gödsiing Ql 890
17 Ogräsbekämpning P 760



SKOGSMARK

ALLMÄNT:

Markens beskaffenhet tillåter användning av vanliga jordbruksredskap. I vissa fali 

kan grövre redskap behövas.

ANLÄGGNINGSFAS:

1. Stubbröjning

Tili skillnad från stubbröjning på torvmark kan man ej förvänta sig att få något 

netto vid stubbröjning på skogsmark. Stubbarna innehåller alltför mycket förore

ningar (sten, grus), som gör råvaran oanvändbar för energiändamål eller för massa- 

framstäiining . Kostnaden för denna arbetsoperation blir således högre jämfört med 

samma operation på torvmark.

2. Stenröjning

Skogsmark som används för energiskogsodiing är vaniigtvis gamla igenvuxna 

hagmarker eller dylika som kan vara steniga. Maskinutrustningen i övrigt kräver 

absolut stenfri mark. Som redskap används rivare och samlare i vissa fail även 

grävmaskin.

3. Ogräsbekämpning

Mark, som inte har brukats på fiera år, kan ha besvärande ogräsvegetation. Därför 

krävs det flera behandlingar. Kemisk ogräsbekämpning i kombination med mekanisk 

ger ett gott resultat.



Tabeil 5:1. Odiingssystem för marginell jordbruksmark, (extensiv ESO, björk). 

Nettoproduktion 3 ton TS/år och ha, 22 år/skörd, 22-årig omloppstid

Intäkt- kostnad

Är Åtgärd Kod
kr/ha

0 Tiitpiöjning L 2000

1 Plantering - 4785

2 Kompletterande plantering - 480

22 Avverkning T3 9650
Lagring U 320
Sönderdelning V2 8100
Transport X2 3300
Försäljning Y 30000



MARGINELL JORDBRUKSMARK (EXTENSIVODLING)

ALLMÄNT:

Denna typ av odling är avsedd för småskaiig drift, således kan vanlig 

jordbruksredskap användas (traktor plog mm).

ANLÄGGNINGSFAS:

Tiltplöjning

Tiltplöjning görs för att skapa bra rotningsbetingeiser för sticklingarna, luckra upp 

jorden, minska ogräsuppslag och ta bort mindre stubbar. Som redskap används sk 

nyodlingsplog.

Plantering

Planteringen sker manueiit. Antalet björkplantor är ca 2 500 per ha.

Kompletterande plantering

Odlingen kompletteras efter ett är vid behov.



Tabeii 5:2. Odiingssystem för skogsmark, etablerad skog (Extensiv ESO, björk). 

Nettoproduktion 2 ton TS/är och ha, 20är/skörd, 20-årig omioppstid

Intäkt-kostnad

Är Ätgärd Kod
kr/ha

1 Kompletterande plantering 
10%

480

20 Avverkning T4 11000
Lagring U 220
Sönderdelning V2 5400
Transport X2 2200
Försäljning Y 20000



SKOGSMARK (EXTENSIVODLING)

ALLMÄNT:

Samma typ av redskap kan användas som i föregående fallet.

ANLÄGGNINGSFAS:

Det gamla beståndet avverkas och man låter stubb och rotskott komma upp. 

Odlingen kompletteringsplanteras efter ett år vid behov. Eventuellt måste odlingen 

röjas efter några år.



Del D
3.2 Beräkningar av kostnader och 

intäkter
i
TILLVÄGAGÅNGSSÄTT

För att beräkna kostnader och intäkter för de i Bilaga 1 när
mare beskrivna odlingssystemen, har för varje i systemen 
ingående åtgärd uppskattats kostnaden för maskiner, personal 
och material, samt i förekommande fall försäljningspris på 
vedråvaror och bränslen. Kostnaden/intäkten för respektive 
åtgärd uttrycks i kronor per hektar odlingsyta.

Underlaget för val av utrustning och material (t ex gödsel
medel) har hämtats dels från de fyra pågående storförsöken, 
dels från Jordbrukstekniska Institutet som haft i uppdrag av 
Statens Energiverk att utreda detta och dels från Interforest 
AB's egen verksamhet. Olika tekniska lösningar har disku
terats och bedömts varefter lämpligaste utrustning/material 
valts att ingå i kalkylerna.

En målsättning har varit att så långt som möjligt i kalkyl
erna använda maskiner som idag finns kommersiellt tillgäng
liga i färdigt skick eller efter enklare ombyggnader kan 
fylla avsedd funktion. Endast vid skördemomenten har maskiner 
inkluderats som ännu ej provats i praktisk drift.

2
KOSTNADER För varje maskin (utrustning) har bestämts investeringskost

nad, livslängd i produktiva timmar, operativa timmar per år, 
tillgänglighet, underhållskostnader och restvärde i procent 
av investeringen samt driftskostnader. Uppgifterna har 
hämtats från Interforest AB's databank, telefonkontakter med 
tillverkare samt Jordbrukstekniska Institutets rapport 53, 
1984. Totalkostnaden för varje utrustning har därefter fram- 
räknats och uttryckts i kronor per produktiv timme samt vid 
transporter dessutom i kronor per 100 kilometer. Dessa upp
gifter återfinns sammanställda i Tabell 2-1.

Kostnaden för gödselmedel och kalk har hämtats från 
Mälardalens lantmän för ett transportavstånd från fabrik på 
12 mil och olika storlek på leveranserna. Personalkostnaderna 
har bestämts per operativ timme och inkluderar kostnaden för 
sociala avgifter, normal skyddsutrustning, semesterersättare 
och personalutrymmen. Se Tabell 2-2.

3
INTÄKTER Intäkten från försäljning av klena träd och stubbar vid röj

ning, av torvmark har uppskattats till 95 respektive 100 
kr/m f fritt bilväg.

Försäljning av färdigberett bränsle har bedömts ge en intäkt 
av 100 kr/MWh fritt värmeverk. Varje ton torrsubstans (tTs) 
innehåller ca 5 MWh, vilket ger ett pris per tTS på 500 kr.



4
PRODUKTIVITETER För varje åtgärd såsom den definierats 1 Bilaga 1 har tidsåt

gången uppskattats och produktiviteten sen uttryckts i antal
et behandlade hektar per produktiv timme.

På grund av avsaknaden av längre tids praktiska resultat från 
odling och skörd av energiskog är antagna produktiviteter 
behäftade med stor osäkerhet. Som underlag har använts 
Interforests databank, samtlig i Sverige publicerad littera
tur om energiskogsodling, resultat från storförsöken och dis
kussioner med Jordbrukstekniska Institutet. Antagna produk
tiviteter framgår av Tabell 2-3.

Atgärdskostnader/intäkter

Projekteringskostnaden har i samtliga fall satts till 10 X av 
anläggningsinvesteringen, som definierats såsom samtliga åt
gärder i ett odlingssystem till och med kompletterings
plantering.

Vägbyggnation respektive vägreparation och rensning av be
fintliga diken görs bäst med en konventionell grävmaskin. 
Kostnaden är starkt beroende av vilken väglängd som krävs per 
ha odlingsyta. 1 kalkylerna har antagits ett behov av 10-40 m 
väg per ha.

Grävmaskiner kommer också till användning vid stubbröjning 
och utloppsdikning. Stubbar från torvmarker innehåller ej 
några föroreningar och kan därför med fördel säljas som rå
vara till bränsleframställning. På grund av det höga 
energinnehållet har priset fritt bilväg satts till 100 
kr/ni f. Stubbar från övrig mark bedöms ej tas tillvara. 
Mängden stubbar som måste brytas har bedömts till 15 m f/ha, 
med lite olika andel av odlingsytan. Kostnaden påverkas 
starkt av volymen stubbar att bryta och kan därför variera 
starkt från objekt till objekt.

Röj såg, motorsåg och skötare används för att i anläggnings- 
skedet röja bort och köra ut träd- och buskvegetation. På 
tgrvmarker finns ofta enstaka större träd (uppskattat till 12 
m l/ha) som tas med motorsåg och efter uttransporten kan för
säljas som råvara till bränjslef ramställning. Priset fritt 
bilväg är bedömt till 95 kr/m f.

På övriga marker sker rensningen med röj såg. På skogsmark 
antas befintlig skog avverkad innan anläggning av energi
skogsodlingen tar sin början. Detta gäller även de extensiva 
odlingssystemen där stubb- och rotskott från tidigare genera
tion björk, al och sälg utnyttjas.



Röj sågen är också användbar i de fall där man vill skära ned 
första årets sticklingar för att stimulera rottillväxten. 
Ingen ihopsamling av nedskuret material antas ske.

En större jordbrukstraktor med fyrhjulsdrift är lämplig som 
basmaskin för åtgärder på all bärig mark. Önskas anläggnings- 
fasen förkortas (med ca 1 år) på torvmark kan istället en 
specialbyggd och per produktiv timme väsentligt dyrare 
torvbasmaskin som idag finns på marknaden väljas för inled
ande åtgärder.

Vid stenröjning som kan bli aktuell vid odling pl skogs- och 
marginell jordbruksmark används företrädesvis en rivare med 
efterföljande stensamlare och vagnar. Kostnaden för stenröj
ning är dels beroende av mängden sten som måste bortforslas 
per hektar odlingsyta och dels hur den stenen är fördelad 
över ytan. I kalkylerna har räknats med att 50 ton jämnt 
fördelad sten/ha skall borttagas.

Till tegdikning används dikesskruv eller liknande dragen av 
basmaskin. Till kostnaderna hör också dikningsplanläggning 
och stakning. Dikesskruven är även lämplig vid dikeshyfsning.

Konventionella centrifugalspridare har valts för spridning av 
kalk och gödselmedel. De olika marktyperna och faserna vid 
odling av energiskog kräver olika stora och olika sammansatta 
givor. Lämpliga givor i olika skeden har fastställts i 
diskussioner med forskare och storförsöksledare. I ett fall 
har gödsling och kalkning kombinerats med djupfräsning på 
torvmark i en och samma operation. För detta ändamål har 
Jordbrukstekniska Institutet tagit fram en specialutrustning, 
i tabellerna kallad JTI-fräs.

Fräsning, plöjning och planering av odlingsytan utförs med 
pinnfräs, nyodlingsplog och planeringssnäcka eller planer- 
sladd beroende på marktyp.

I storbrukaralternativen väljs en maskinell plantering av 
sticklingar, genom att till basmaskinen koppla en modifierad 
4-radig konventionell planteringsmaskin med plats för 4 
plantörer. Erfarenheter från sådan eller liknande plantering 
finns främst från salladsodlingar och storförsök i södra 
Sverige, men även från en del internationella försök.

Såväl den småbrukarmässiga som den kompletterande planter
ingen antas utföras manuellt (planteringsrör eller liknande). 
Kapacitetsuppgifter från manuell plantering av sticklingar i 
praktiskt skala får anses som relativt väl underbyggda genom 
den omfattande anläggningsverksamhet som bedrivits i de olika 
storförsökens regi de senaste åren.



Ogräsbekämpning kan utföras kemiskt genom applicering av be
kämpningsmedel i "band" mellan sticklingsradema. För detta 
används i kalkylerna en spruta och ca 6 1 ogräsmedel upp
blandat med vatten per hektar. Ogräsförekomsten varierar 
starkt mellan olika lokaler och påverkar såväl lämplig kon
centration av ogräsmedel vid besprutning som antalet behand
lingstillfällen .

I vissa fall krävs stängsel runt odlingsytan för att för
hindra älgbetning. Billigast är då att välja elstängsel. På 
vissa jordbruksmarker kan bevattning bli aktuell och då an
vänds bäst konventionell spridarutrustning kopplad till en 
stillastående jordbrukstraktor.

Skörd av energiskog inkluderande utforsling till bilväg kan 
ske på flera sätt. Två typer av speciell skördarutrustning 
håller för närvarande på att utvecklas inom ramen för energi
forskningsprogrammet. Den ena är avsedd för storbrukarmässig 
drift, är självgående och skördar drygt 1,4 ha per skift (vid 
56 tTS/ha). Den andra är anpassad till småbrukardrift, 
monteras på vanlig jordbrukstraktor och har ungefär halva 
kapaciteten vid samma skördeutfall. Bägge maskinerna buntar 
materialet och kör ut det till vägkant.

Vid extensiv odling på skogs- och marginell jordbruksmark får 
skörden utföras med konventionell skoglig utrustning, då 
medelvolymen per stam är högre och markförhållandena inte 
sådana att ovanstående specialutrustning kan anses klara upp
giften. Produktivitetsuppgifterna i samtliga skördealternativ 
får bedömas som extra osäkra, då inga egentliga praktiska 
skördeförsök utförts inkluderande insamling och uttransport 
till väg.

I småbrukaraltemativen har det antagits att sönderdelning 
sker i en mobil flishugg med kran vid bilväg och att 
intransporten till värmeverk sker med containersystem. Medel
transportavståndet är satt till 35 km.

I storbrukarsystemen körs den buntade energiskogen med 
timmerbil med sidolämmar direkt till värmeverket, där sönder
delning sker i en stationär flishugg (eller motsvarande). 
Medeltransportavståndet har i dessa fall antagits bli något 
längre - ca 50 km.

I samtliga alternativ antas bränsle från energiskogsodling 
utgöra endast en del av ett tänkt värmeverks årliga behov. 
Resterande del täcks av andra biobränslen, främst skogsbräns- 
le. Av denna anledning behöver någon säsongslagring av 
energiskog knappast bli aktuell. Däremot måste energiskogen 
liksom andra bränslen och bränsleråvaror buffertlagras. Nor
malt är minst 1 månads råvaru- eller färdigvarulager, vilket 
också använts i kalkylerna.



Försäljning av färdigberett bränsle sker fritt förbrukaren 
och intäkterna har bestämts för olika bränsleprisnivåer, med 
100 kr/MVfh som basalternativ. Fastställande av aktuellt 
bränslepris avgörs av priset på alternativa bränslen, såsom 
kol, torv, skogsbränsle etc. Normalt är förutsättningar att 
elda olika bränslen starkt varierande från konsument till 
konsument, varför betalningsförmågan får bestämmas från fall 
till fall.

Tabell 2-3 innehåller en sammanställning av samtliga i de 
olika systemen ingående åtgärder, använda utrustningar, tim
kostnader, produktiviteter samt totalkostnaden per hektar 
odlingsyta för respektive åtgärd.

Vid beräkning av de olika odlingssystemens administrativa 
kostnader har dels inkluderats 10 % administration i tim
kostnaden för respektive maskin och dels i storbrukarsystemen 
påförts ytterligare en administrationskostnad om 10 % av åt- 
gärdskostnaderna varje år. Totalt betyder detta att kostna
derna för administration utgör ca 15 % och 5 Z av kostnaderna 
för storbrukarmässig respektive småbrukarmässig odling.
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Tabell 2-2

Priser på gödsel och kalk

augusti månad 1984 (Mälardalens Lantmän) 
transportavstånd 12 mil

Kalkstensmjöl 1 200 ton 
120 ton

ca
ca

160 kr/ton 
165 kr/ton

NPK 17-6-12 100 ton ca 2 045 kr/ton
10 ton ca 2 070 kr/ton

NPK 20-5-9 100 ton ca 2 000 kr/ton
10 ton ca 2 025 kr/ton

PK 5-16 10 ton ca 1 165 kr/ton

N 28 10 ton ca 1 560 kr/ton

Personalkostnader

inkl. sociala avgifter, skyddsutrustning, semesterersättare 
och personalutrymmen

80 kr/oph för plantörer 
90 kr/oph för övriga
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0:3 3.3 Markvärde i de olika produktions
områdena

SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET Bilaga 3
lnst f ekonomi och statistik
750 07 UPPSALA 1984.08.16

Kurt Hansson/

Markvärde i de olika produktionsområdena

Värdet av åkermark och betesmark finns beräknade för län (LBS 1983a). Värdenivån 

har fastställts med utgångspunkt från gjorda fastighetsköp, avkastningsuppgifter 

och ekonomiska kalkyler för ett s.k. normföretag på 50 ha åker.

Värdena antas gälla för 1984 då inga större förändringar i priserna på jordbruks

fastigheter skett.

För att sammanställa genomsnittliga markvärden för produktionsområdena har en 

gruppering av länsvärdena gjorts. Sedan har ett värde valts ut för att representera 

produktionsområdet. 1 regel har inte högsta värdeområde för ingående län använts. 

För produktionsområden och valda åkernormvärden se bilaga 1 och 2.

För att beskriva hur markvärdet beror av dräneringen har två dräneringsnivåer 

använts. God dränering är då marken är plantäckdikad för mindre än 25 år sedan. 

Dålig dränering är då behov av täckdikning föreligger.

Betesmarkvärdena som redovisas avser kultiverade beten åtkomliga för maskiner 

och utgör ung. 40 procent av normvärdet för åker i respektive område.

För att beräkna årskostnad eller vilket betalningsöverskott som erfordras har 

använts fyra nivåer på kalkylränta (4- 5- 6- 7% real ränta). Lantbruksstyrelsen 

rekommenderar 6 procent vid värdering av jordbruksfastighet (LBS 1983b). 

Betalningsöverskotten för normföretaget är beräknade efter denna procent. Vi bör 

också ta denna ränta på 6 procent då vi t ex jämför med aktuella arrendepriser 

(Arrendepriser se databoken 1983).

En sak skall påpekas och det är att täckdikningen avskrives på ett visst antal år, 

vanligen mellan ung. 30 - 60 år. En täckdikning kostar 5000 - 9000 per hektar. Antag 

att investeringen är 8000 kr. Då blir avskrivningen 200 kr per år om livslängden är 

40 år. Detta belopp bör läggas till det betalningsöverskott som erfordras i klassen 

god dränering.



Referenser:

Databok för driftsplanering 19S3. Konsulentavdelningen, SLU. Uppsala.

LBS 1983a. Akervärdetabeller 1983. Lantbruksstyrelsen / strukturenheten. 

Jönköping

LBS 1983b. Värdering av lantbruksfastighet. Lantbruksstyrelsens allmänna råd 

1983:1.

— 1983b. Faktorer för värdeberäkning 1984, bilaga till "Värdering av lantbruks

fastighet 1983:1".



Valda norimiärden 4Ktr

Produkt ions -
orrr Ade

LAn Värde -
omräde

Gss Hä 1 mö hus E

Ss Söderman! . E

G mb Kal mar E

Gns östergöt1 E

Gsk Jönköp ing E

Srk Drebro 3-5

Nn Västernorrl• 1

No Västerbotten 1

Nornwirdt variation
Kr/h»

S3 400 M 000 - 27 000

e 700 3 500 - 10 000

13 000 B 000 - 19 000

IB 000 B 500 - IB 000

B 000 5 000 - 11 000

6 100 3 100 - B B00

3 000 E 600 - 3 000

3 000 3 500 - 4 000

Källa : LES lSB3a



1. SVERIGES INDELNING I PK3XKT1 ONSfMitofN

10* 12* It* 16* IB- EP* 77' ?t»

fo
6pTALANDS 
SODRA 
SLÄTTBYS DER 
Gmb
SOTAL AN DS 
MELLAN - 
BYGDER 
Gsk
GÖTALANDS
SKOGSBYGDER

GÖTALANDS
NORRA
SLÄTTBYGDER

fvEALANDS
SLÄTTBYGDER

60'

ii! fe».

■

Nn
NORRLAND
NEDRE
No
NORRLAND
ÖVRE

— J#2r£?_EpJejrktlnferf« H«fä-

12*E.Gr. It* 16* IB* 20*

Källa: Databoken 1983



Mtrlikoslntd, kr per hektar och ir

Normal avkastning

Omride God drlntring Dil ig drinerlng
Kal kylrinta , X Kalylrånta, X

4 5 G 7 ,4 5 G 7

G&s 1038 1285 1542 1799 848 10GB 1272 1484

Gns 720 900 1080 12G0 580 700 840 980

G mb 592 740 888 1038 452 565 G7B 791

Ss 420 525 G30 735 280 350 420 490

Gsk 392 490 588 G86 252 315 378 441

Ssk 3 1G 395 474 553 176 220 264 308

Nö 200 250 300 350 80 100 120 140

r^in 200 250 300 350 40 50 60 70

KM la I Efter LBS 1983.

Underlaget redovisas i bilaga 3 - IB.





4 "FORESTRY ENERGY” 
lEA-SAMARBETE
av Gunnar Holte, Studsvik

1. Allmänt
”Forestry Energy” ingår som ett samarbetsprojekt av närmare 

50-talet på energiforskningsområdet inom IE A (=International 
Energy Agency i Paris, bildat 1974, inom ramen för OECD). 
Varje sådant samarbete regleras av ett ”Implementing Aree- 
ment”, IA, och styrs av en ”Executive Committee”, EC, med 
representanter från de i samarbetet deltagande länderna. Varje IA 
innehåller ett eller flera ”Tasks”, beskrivna i Annex till IA. För 
varje Annex finns en ”Operating Agent”, OA, en organisation 
representerande en av de deltagande länderna. OA skall organi
sera och administrera samarbetet och bland annat varje år för EC 
framlägga förslag till program och budget.

2. Organisation
Samarbetet rörande IEA Forestry Energy (FE) startade for

mellt i april 1978 av fem länder: Belgien, Canada, Irland, Sverige 
och USA. Senare anslöt sig också Danmark, Finland, Nya Zee
land, Norge och Österrike, och statliga organisationer i dessa tio 
länder utgör de nuvarande ”Contracting Parties”. Under några år 
deltog också Schweiz och UK. Sverige svarar sedan samarbetets 
start för OA-funktionen för det ”Task 1” som ingår i IA, beskrivet 
i Annex 1. Ansvarig organisation som O A är statens energiverk, 
tidigare nämnden för energiproduktionsforskning, men för det 
huvudsakliga ingående arbetet anlitas konsulttjänster från Studs
vik Energiteknik AB.

Enligt IA och Annex 1 avser arbetet inom Task 1 ett program 
för samarbete och koordinering i planeringen och genomförandet 
av de deltagande ländernas nationella program på området ”Fo
restry Energy”. I det ursprungliga Annex 1 definierades fyra sam- 
arbetsområden: ”systems analysis” (A), ”growth and production” 
(B), ”harvesting” (C) och ”conversion” (D). På varje område



bildades planeringsgrupper (PG) bestående av specialister inom 
respektive områden från de olika deltagarländerna. Deras uppgift 
var dels att bistå EC och OA med formulering av förslag till pro
gram och budget, dels att se till att de av EC godkända förslagen till 
FoU-samarbetsuppgifter genomfördes. Ansvaret för dessa grup
per främst genom att svara för ordförandeskap och sekretariat 
fördelades så att Irland svarade för PGA, Canada för PGB, Sve
rige för PGC och USA för PGD.

Med denna organisation drevs IEA/FE under de fyra första 
åren, det vill säga till april 1982. Efter en trevande början, präglad 
av att ett stort antal personer i EC och framför allt i PG’s började 
att lära känna varandra och att utbyta information till exempel om 
respektive länders program på FE-området, ledde detta senare till 
starten och genomförande av ett antal samarbetsaktiviteter, ”Joint 
Actions”. Dessa innebar som regel förstudier för eventuella senare 
egentliga samarbetsprojekt. Omfattningen och kvalitén i arbetet 
på respektive område blev i hög grad beroende av insatserna av 
den person eller organisation i de länder som åtagit sig ledarskapet 
för en PG. Ett omfattande och viktigt samarbete kom till stånd 
inom områdena B och C under ledning av Dr L Zsuffa, Canada, 
resprektive professor P O Nilsson, Sverige. Erfarenheterna från 
område A blev att detta område ej var lämpligt att behandlas 
separat från de tre andra. På område D skedde endast blygsamma 
framsteg.

För finansieringen av samarbetsaktiviteter upprättades en 
”common fund”, till vilken alla deltagande länder gav lika bidrag. 
Totalt uppgick den under dessa fyra år till cirka 1.2 MSEK för 
finansiering i huvudsak av administrationskostnader för PG-sekre- 
tariat, publikationer, vissa resor med mera, medan huvuddelen av 
manårsinsatserna på FoU-sidan bekostades av deltagarländerna. 
Sverige finansierade dessutom under denna tid ensamt kostna
derna för O A-funktionen och EC-sekretariatet.

Från och med april 1982 ändrades Annex 1 och samarbetsavta- 
let förlängdes till 31 december 1984. Begreppet ”Lead Partici
pant”, LP, för områdena B (Canada), C (Sverige) och D (USA) 
infördes. Planeringsgrupperna B och C omdöptes till program
grupper (PGB och PGC). Område A ströks som särskilt delom
råde, bland annat med hänvisning till en pågående övergripande 
strategistudie. Den viktigaste ändringen var emellertid introduk
tionen av ”co-operative projects”, CP, i programmet. Ett flertal 
sådana kunde startas på basis av det tidigare förberedelsearbetet. 
Minst två länder måste deltaga i ett CP, men i övrigt kan deltagan
det variera upp till alla tio länderna. Härigenom infördes i IEA/FE 
en tidigare saknad flexibilitet, som tar hänsyn till de tio ländernas 
olika intressen inom FE-området och framför allt deras starkt



varierande möjligheter att bidraga med insatser i ett CP. Varje CP 
har en projektledare och en projektfond, till vilken projektdelta
garna bidrar i lika delar. Den används i huvudsak till kostnader för 
administration av projektet, medan manårsinsatser för FoU ges 
”in-kind” av CP-deltagarna.

Beträffande ”Common fund” skedde två ändringar. Kostna
derna för O A-funktionen inkluderades i budgeten. Vidare över- 
enskoms om bidrag till fonden på två olika nivåer. De tre LP, 
Canada, Sverige och USA, betalar sålunda nu drygt dubbelt så 
stora bidrag som de sju andra deltagarländerna.

3. Program
14 ”Co-operative projects” startades 1982, ytterligare sex 1983. 

Praktiskt taget alla dessa sträcker sig över 3-4 år. Ett projekt 
avslutades dock 1983. Flera nya projekt kan förväntas starta under 
1984. Den sammanlagda årsbudgeten för ”common fund” och 
projektfonder var för 1982 och 1983, och är för 1984, omkring 4 
MSEK. Detta avser alltså kontantbidragen för i huvudsak admini
stration. För bidragen ”in-kind” från deltagarländerna är det ej 
möjligt att ange exakt belopp. Uppskattningsvis rör det sig om 
minst ovannämnda belopp för 1982, ett flertal gånger högre för 
1984. Detta avspeglar en svårighet i alla länder att i tider av oför
ändrad eller minskad budget på energiforskningsområdet frigöra 
”cash” för bidrag till internationellt samarbete. I stället och i 
ökande utsträckning strävar man efter att använda redan befintliga 
manårsresurser på FoU-sidan härför. I några av de senast startade 
CP’s förutsätts en ”cash”-insats som endast är några procent av 
den reella totalinsatsen.

Område B, ”growth and production”, är för närvarande det 
livaktigaste. Åtta projekt pågår. De har från två till sex deltagare. 
Sverige deltar aktivt i samtliga och svarar dessutom för projektled
ningen i ett projekt. Ett femtontal förslag till nya projekt finns.

I projektet ”Clonal propagation of superior genotypes for bio
mass production” (i Canada) har man identifierat vilka faktorer 
som är av betydelse för ”clonal propagation”. I projektet ”Selec
tion and testing of high-yielding Salix clones” (i Sverige. G Sirén) 
har ett stort antal ”screening”- och produktionsprov på kloner från 
en rad olika länder utförts. Liknande prov i Canada på poppel 
och i USA på al ingår i samarbetet. Ett tredje projekt (i Canada) 
har resulterat i världens största samling av Salix-arter. I ett 
fjärde projekt (i Belgien) görs en liknande insamling av olika 
arter av Alnus. Ett femte (i USA) sysslar med ”breeding strate
gies” för poppel, internationell utväxling av klonmaterial



etc. Samarbetet på område C, ”harvesting” har också fram
gångsrikt. Arbetet pågår inom sex olika projekt, ett sjunde avslu
tades 1983. Projekten avser dels utveckling av utrustning för fram
ställning av skogsbränsle, dels utveckling av maskiner för energi
skogsskörd under varierande betingelser, för sönderdelning av 
skörden på platsen, för transport och för planering. Till skillnad 
från område B har man på område C de speciella problem som 
internationellt samarbete rörande ”hårdvara” skapar på grund av 
inblandning av industri, beaktande av patentfrågor med mera. 
Dessutom har det funnits vissa problem i samband med ombyte av 
personal. Det har därför beslutats att koncentrera insatserna på ett 
fullföljande av nu pågående sex projekt, som samtliga är plane
rade för ytterligare några år, och något avvakta med start av nya 
projekt. Samtidigt har ökade insatser gjorts på informationssidan, 
bland annat genom det nyligen påbörjade utgivandet från 
PGC-sekretariatet i Garpenberg av ett internationellt ”Forest 
Energy Newsletter”.

På område D ”conversion” har det hittills endast funnits ett 
projekt av betydelse, tillkommet på svenskt initiativ och bedrivet 
under svensk ledning. Det avser förvätskning av biomassa och är 
det insatsmässigt hittills största av de tjugo projekten inom hela 
IEA/FE-samarbetet. Det har innefattat experiment och utvärde
ring av resultaten i anläggningar i de i projektet deltagande län
derna Canada, Finland, Sverige och USA. Målet har varit att 
utreda förutsättningarna för byggande av en prototyp av en an
läggning för ”biomass liquefaction”. Resultatet är att det ännu är 
för tidigt att starta planeringen av en sådan prototyp. Ytterligare 
FoU behövs först. Mot denna bakgrund diskuterades den even
tuella fortsättningen med nästa steg av detta projekt.

Under 1983 startades också fyra mindre projekt på området 
”conversion”. Det är ännu för tidigt att bedöma dessa. Allmänt är 
det emellertid ett tecken på att även området ”conversion” i det 
fortsatta IEA/FE-samarbetet kan komma att få en ökad vikt, sva
rande mot områdets stora betydelse. Det internationella samarbe
tet försvåras dock av att stora insatser på området redan genom
förs inom industrin.

4. Slutord och sammanfattning
Internationella kontakter inom ”Forestry” har sedan länge fun

nits inom ramen för till exempel för IUFRO och FAO. Sådana 
organisationer saknar dock medel för att kunna initiera samarbete 
utöver det normala informationsutbytet. Detta gäller även för det 
nya området ”Forestry Energy”. Mot denna bakgrund innebar



tillkomsten av IEA/FE-avtalet ett väsentligt steg mot ökat och 
konkret internationellt samarbete på området.

Initialt innebar IEA/FE-samarbetet att forskare i de deltagande 
länderna började träffas och lära känna varandra vid planerings
gruppmötena och mindre symposier och därvid utbyta informa
tion och erfarenheter. Redan detta var ett viktigt framsteg. I nästa 
fas ledde dessa kontakter till ett stort antal gemensamma aktivite
ter, som regel förstudier till projekt, och dokumenterades i ett stort 
antal publikationer, hittills ett 25-tal. Samtidigt pågick arbetet för 
att finna den lämpligaste organisationsformen för samarbetet. 
Detta var mödosamt, bland annat därför att tillämpliga förebilder 
från internationellt FoU-samarbete på andra områden i stort sett 
saknades.

Med besluten om ny organisation från april 1982 och speciellt 
starten av ”co-operative projects” kom IEA/FE in i nuvarande fas 
av samarbetet. Det har inneburit en stark ökning av de reella 
samarbetsinsatsema och en flexibilitet, anpassad till deltagarlän
dernas behov och intressen. Samarbetet synes nu ha fått en form 
och ett innehåll som successivt ökar dess betydelse, och en förläng
ning av nuvarande avtal efter 31 december 1984 beräknas ske.

Sverige har redan från början haft en ledande roll i IEA/FE- 
avtalet som Operating Agent, som ledarland för området ”har
vesting” och som mycket aktiv deltagare i all de tre områdena. 
IEA/FE har med tiden visat sig vara en allt viktigare komplettering 
till det svenska programmet. Detta torde än mer bli fallet i framti
den.
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svenska energiskogsprogrammet som påbörjades 1976. Resultaten 
från forskning och utveckling av växtmaterial, odling, miljö, 
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ligger til! grund för bl a kostnadsberäkningar för odlingen och 
bränsleframställningen.

Energiskogsbränslet jämförs med andra fasta bränslen - trädbränsle, 
torv och kol. Från bedömningar av kostnadsutvecklingen för 
bränslena och den framtida bränslemarknadens storlek har 
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också ett förslag till fortsatt verksamhet, som kan möjliggöra en 
kommersiell utveckling av energiskog på 1990-talet.
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