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Salix och lönsamhet

Det här häftet lyfter fram tre goda exempel på gårdar med lönsamma 
salixodlingar. Tre odlare har intervjuats, deras gårdars bränslekedja 
har kartlagts och data för lönsamhetsberäkningar har samlats in. De 
ekonomiska beräkningarna baseras på gårdarnas verkliga situation. 

Exemplen är valda för att visa olika vägar till lönsamhet, och represen-
terar inte genomsnittliga odlingar. Så varierar t.ex. graden av odlarnas 
eget engagemang, från försäljning av flis i egen regi till samverkan i 
en grupp av odlare. 

För de goda exemplen uppgår nettovinsten för senaste omdrevet till 
lägst 1 700 kr och högst 5 700 kr per hektar och år, när alla kostnader 
utom markkostnad har räknats av. 

* Kalkylmetodik för lönsamhetsjämförelser mellan olika markanvändning, av Håkan Rosenqvist, Värmeforsk-rapport nr 1128, 2010.

I häftet framgår vad som har störst 
betydelse för lönsamheten. Odlarna 
bedömer dock sin lönsamhet på olika 
sätt, t.ex. beroende på vilken verksam-
het de har utöver salixodlingen. 

Den företagsekonomiskt redovisade 
lönsamheten har analyserats på ett 
jämförbart sätt för alla salixodlingar. 
Analyserna har gjorts utifrån en kalkyl-
metod som har utvecklats särskilt för 
energigrödor*. Metoden är anpassad 
för att jämföra salix med spannmål, 
och kan användas inför långsiktiga be-
slut om vad som ska odlas på marken.

Samtliga kostnader och intäkter 
beaktas, men markkostnad och gårds-
stöd ingår inte i beräkningarna. Detta 
innebär att hektarresultatet kan ökas 
med de enskilda gårdarnas gårdsstöd. 
Metoden ger ett betydligt lägre resul-
tat än traditionella bidragskalkyler.

I häftet används uttrycket ”omdrev”. 
Det betecknar tiden från en skörd fram 
till nästa.

De resultat som redovisas gäller per 
kalenderår.
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Puckgården Salsta i Grästorp
– energigård med lokalt engagemang
Ingår i en odlarförening med 12 odlare  
som levererar flis till det lokala värmeverket. 

Åby Västergård i Linköping
– väl lokaliserad salixodling i egen regi
Tar själv kontakt med skördeentreprenör  
och köpare av salix. 

Nynäs Gård i Enköping
– energiproduktion och kretsloppstjänster
Samarbetar med närliggande  
kraftvärmeverk och reningsverk. 

•

• •

Tre exempel på lönsam salixodling
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Salixodling 
i Sverige

De flesta salixodlingar i Sverige 
etablerades under 1990-talet i 
samband med den livsmedels-
politiska reformen ”Omställning 
90”. Syftet med reformen var att 
minska överskottsproduktionen 
av bl.a. spannmål, och innebar 
att stora åkerarealer togs ur bruk. 

Lantbrukare som planterade salix 
på åkrarna erbjöds planterings-
stöd på 10 000 kr per hektar. 
Idag får nya salixodlare plante-
ringsstöd på 5 000 kr per hektar. 

I mitten av 1990-talet var energi-
skogsarealen i Sverige som störst, 
ca 16 200 hektar. Sedan dess har 
odlingarna minskat till ca 12 300 
hektar energiskog, varav 11 600 
hektar utgörs av salix. 

Det finns en rad skäl till att 
lantbrukare inte i större utsträck-
ning satsar på salixodling och 
att gamla odlingar läggs ned. En 
viktig faktor är missnöje med lön-
samheten, andra orsaker är dåligt 
fungerande skördeorganisation 
och liten efterfrågan på salixflis 
som bränsle i vissa regioner.

Förutsättningarna för salixodling 
i Sverige har successivt förbätt-
rats. Nya högavkastande kloner 
har utvecklats. Den nya skördeor-
ganisationen Salix Energi Europa 
betalar mer för flisen än den 
gamla gjorde. Nya skördesystem 
har utvecklats som ökar valfri-
heten för lantbrukaren. 

Dessutom ökar konkurrensen om 
biobränslet, vilket ökar intresset 
hos värmeverken att skriva avtal 
med lokala bränsleproducenter. 

Nynäs Gård i Enköping

Åby Västergård i Linköping

Puckgården Salsta i Grästorp
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Nynäs Gård
– energiproduktion och kretsloppstjänster

Fakta Nynäs Gård

Salixareal: 76 hektar

Fältstorlek: 6-30 hektar

Jordart: främst lerjord

Planteringsår: 1998-2000

Skördeintervall: vart tredje år

Gödsling: slamvatten

Nynäs Gård ägs av familjen Arosenius, med Herman Arosenius som 
driftsledare. Gården ligger i Enköping och består av 176 hektar åker-
mark, varav 76 hektar är salixodling. Övrig mark används för spann-
målsodling samt vallodling och betesmark till gårdens hästar. 

Herman Arosenius arbetar heltid i lantbruket och har ett 30-tal hästar 
inackorderade på gården, spannmålsodlingen sker i samarbete med 
närliggande gårdar. Salixodlingen startade som ett samarbete med 
ENA Energi och Enköpings kommun.

Herman Arosenius testade redan 
1990 salixodling i liten skala, men 
först när samarbetsmöjligheterna med 
kommunen och ENA Energi dök upp i 
slutet på 1990-talet bestämde han sig 
för att ställa om till salix. Kraftvärme-
verket var då i behov av mer bränsle 
och kommunen sökte en samarbets-
partner för att rena sitt slamvatten 
från kväve.

Varför salix?

Affärsstrategi
Nynäs Gård samarbetar med ENA 
Energi och det närbelägna renings-
verket. Salixodlingarna vattnas med 
slamvatten samt utgående behandlat 
vatten från reningsverket. Det ger od-
lingarna ca 200 000 m3 vatten per år, 
varav 20 000 m3 är näringsrikt slam-
vatten. När vattning inte är möjlig, 
lagras slamvattnet i lagringsdammar 
på gården. 

Samarbetet regleras av ett kontrakt 
på 15 år, och innebär att Herman 

Arosenius får ersättning för att ta 
emot vattnet från reningsverket. 
Dessutom får han sälja salixflisen 
till marknadspris till det närbelägna 
kraftvärmeverket. 

Skörden har tidigare utförts av Lant-
männen Agroenergi, men vid senaste 
skörden tog Herman Arosenius själv 
kontakt med en närliggande odlarför-
ening som ordnade skörd och trans-
port av salixflisen. I dagsläget finns en 
ny odlarförening på gång i området.

Salixfälten på Nynäs Gård gränsar till 
kraftvärmeverket i Enköping.

Herman Arosenius
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Odlingshistoria

Bränslekedjan 
på Nynäs Gård

Salixodlingen planterades mellan åren 
1998 och 2000, och uppgår idag till 76 
hektar. Arealen är uppdelad på olika 
fält, varav ett är ca 30 hektar medan 
övriga varierar mellan 6 och 15 hektar. 

Planteringsstödet var vid planterings-
tillfället 5 000 kronor per hektar, vilket 
täckte drygt halva planteringskostna-
den. 

Före plantering bekämpades framför 
allt kvickrot med glyfosat, marken 
plöjdes och precis före plantering 
harvades den. Efter plantering bekäm-
pades ogräs med radhacka första året, 
sedan anlades bevattningsslangarna, 
vilket gjorde att radhackan inte längre 
kunde användas. 

Odlingarna gödslas med slamvatten 
från reningsverket, men tillförs även 
utgående vatten från reningsverket. 

Vattnet tillförs kontinuerligt under 
växtsäsongen via bevattningsslang-
arna.

Tack vare de stora mängderna närings-
rikt vatten, kan salixen på Nynäs Gård 
skördas vart tredje år. Skörden sker 
med en direktflisare.

De korta transportavstånden gör att 
flisen inte behöver mellanlagras, utan 
kan leveras med lastbil direkt till kraft-
värmeverket.

Flisen körs ca 2 km till kraftvärmever-
ket i Enköping, ENA Energi. På ENA 
har man stor vana vid att producera 
el och fjärrvärme till Enköpingsborna 
från salixflis via en skogsbränsleeldad 
ångpanna. Pannan har 55 MW värme-
effekt och 24 MW eleffekt.

”Kraftvärme-
verket var i 
behov av mer 
bränsle och 
kommunen 
sökte en sam-
arbetspartner 
för att rena sitt 
slamvatten.”
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Produktionskostnad och lönsamhet

Kostnader kr/ha, år Intäkter kr/ha, år Netto kr/ha, år

Gödsling

Tillsyn 200

Skörd 2 142

Transport 1 332

Gemensamma 
företagskostnader

500

Ränta 136

Flis 8 064

Slamersättning 1 974

Summa 4 310 10 038 5 728

Tabell 4. Produktionskostnader och intäkter i kr/ha på Nynäs Gård 
för senaste omdrevet exklusive gårdsstöd.

Tabell 5. Avkastning, bränslepris, produktionskostnad och resultat för salixodling på Nynäs Gård för senaste omdrevet 2011 
samt alla omdrev . *Beräkningarna baseras på avkastning vid senaste skörd, med hänsyn tagen till lägre skörd första skördeåret.

Avkastning
ton ts/ha, år

Bränslepris
kr/ton ts

Produktionskostnad
kr/ton ts

Planteringsstöd
kr/ha, år

Slamersättning 
kr/ha, år

Resultat
kr/ha, år

Salix
senaste omdrev

9 896 479 1 974 5 728

Salix alla omdrev 8,3* 896 588 227 1 974 4 762

Jämförelse med spannmålsodling

I beräkningarna av kostnader och 
intäkter i kalkylerna nedan ingår alla 
kostnader utom markkostnad. 

Utöver direkta insatser i form av 
gödsling, bekämpning m.m. ingår ma-
skinkostnader, kostnader för allt arbete 
och tid som läggs på salixodlingen 
samt företagsgemensamma kostna-
der som t.ex. bokföring, telefon och 

Lönsamheten i salixodlingen kan jäm-
föras med motsvarande lönsamhet om 
lantbrukaren istället hade valt att odla 
spannmål. Spannmålsavkastningen 
har uppskattats av lantbrukaren uti-
från aktuell areal (se tabell 6). Resul-
tatet betyder att det med nuvarande 
spannmålspris skulle löna sig sämre 

bilkörning. Alla kostnader utom för 
plantering samt planteringsstödet är 
anpassade till 2010/2011 års prisnivå. 
Gårdsstöd ingår inte. 

Planteringsstödet som var 5 000 kr per 
hektar och slamersättning redovisas i 
tabell 5. När odlingen planterades var 
kostnaden 11 000 kr per hektar. 

att odla spannmål än salix på Nynäs 
Gård.

För att nå samma lönsamhet som för 
salix i senaste omdrevet måste priset 
på foderkorn nå upp till 3,38 kr/kg och 
priset på brödvete till 2,82 kr/kg. I kal-
kylen för alla omdrev är motsvarande 

Nyplanterad salix.

siffror 3,11 kr/kg för foderkorn och 
2,61 kr/kg för brödvete (se figur 2).  
De senaste fem åren har spannmåls-
priserna varierat från strax under  
1 kr/kg till drygt 2 kr/kg.
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Kommentarer
På Nynäs Gård har samarbetet mellan 
odlare, kraftvärmeverk och renings-
verk bidragit till en lönsam affär för 
alla parter. 

En av orsakerna till den goda lönsam-
heten i salixodlingen, är ersättningen 
på 150 000 kr per år som Herman 
Arosenius får för att ta emot slam-
vatten från det kommunala renings-
verket i Enköping. Ersättningen 
motsvarar 1 974 kr per hektar och år. 

Figur 2. Diagrammet visar 
vilket kornpris och bröd-
vetepris i kr/kg som skulle 
krävas för att ge samma 
lönsamhet som salix gav 
i senaste omdrevet och 
samtliga omdrev på Nynäs 
Gård.

Avkastning
ton/ha, år

Spannmålspris
kr/ton 

Produktionskostnad
kr/ton

Resultat
kr/ha, år

Foderkorn 4 1 400 1 954 -2 217

Brödvete 5 1 650 1 679 -147

Tabell 6. Uppskattad avkastning, aktuellt spannmålspris (dec 2011), produktionskostnad 
och resultat om man skulle odla spannmål på salixmarken på Nynäs Gård. Negativ siffra 
betyder negativt resultat. 

Slamvattnet ersätter annan gödsling 
och bidrar till högre avkastning. 

Han får dessutom garanterat sälja sin 
flis till kraftvärmeverket till marknads-
pris.  

Herman Arosenius har de nyaste 
klonerna av de presenterade odlarna. 
Hans salixodling är i dagsläget inte i 
behov av omplantering och kontrakten 
för slam och flisleverans löper ytterli-

På Nynäs Gård skulle det 
inte löna sig att ersätta  
salixodlingen med spann-
mål, med nuvarande 
spannmålspris.

gare några år. Om samarbetsmöjlig-
heten finns kvar när det är dags för 
omplantering, vill Herman Arosenius 
omplantera, men han tänker inte 
utöka sin salixareal.

0

0,5

1

1,5

2

2,5

Senaste omdrevet Alla omdrev

Foderkorn Brödvete
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Åby Västergård
– väl lokaliserad salixodling i egen regi

Åby Västergård ligger i Linköpings östra utkant. Gården drivs av Karl 
Karlsson. Åby Västergård består av 47 hektar, som arrenderas av Karl 
Karlsson. Hela arealen används för salixodling. Närheten till Linköping 
gör att gården är strategiskt placerad, nära kraftvärmeverk, biogasan-
läggning och reningsverk. 

Innan han planterade salix, odlade Karl Karlsson spannmål och special-
grödor som broccoli, majs, hallon och gräsmattor. Han bytte spannmåls-
odlingen mot salix, och slutade så småningom odla specialgrödor. 
I dag arbetar han heltid utanför jordbruket parallellt med salixodlingen.

Varför salix?

Affärsstrategi

Karl Karlsson ställde om till salixodling 
i början på 1990-talet i samband med 
”Omställning 90”. Övergången till 
salixodling frigjorde tid och innebar 

Eftersom salixen på Åby Västergård 
har planterats under olika år, har plan-
teringarna haft olika skördeår. 

Med tiden har Karl Karlsson förskjutit 
skörden tills alla fält varit skördeklara 
samtidigt. Därmed har arbetet förenk-
lats och skördekostnaden sjunkit. 

Karl Karlsson har tidigare låtit skörd 
och försäljning ske via Lantmännen 
Agroenergi. 

För att förbättra lönsamheten valde 
han inför den senaste skörden vintern 
2010/2011 att själv kontakta skörde-
entreprenör och köpare av salixflis. 

också att han kunde arbeta som en-
treprenör utanför lantbruket samtidigt 
som marken fortfarande brukades. 

Salixodlingen på Åby Västergård ligger granne med Gärdstadsverket i Linköping.

Fakta Åby Västergård

Salixareal: 47 hektar

Fältstorlek: 3-12 hektar

Jordart: mull- och lerjord

Planteringsår: 1991, -96, 2008

Skördeintervall: vart fjärde år

Gödsling: rötrest från biogas-

anläggning efter skörd samt 

slam från reningsverk
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Odlingshistoria

Bränslekedjan på Åby Västergård

Salixen på Åby Västergård planterades 
1991, 1996 och 2008. Olika kloner 
användes beroende på planteringsår. 
År 2008 planterades en mindre areal, 
4 hektar. I början på 1990-talet var 
planteringsstödet 10 000 kr per hektar, 
vilket i princip täckte planteringskost-
naden. Planteringsstödet 2008 var 
5 000 kr per hektar.

Marken där salix etablerades hade ti-
digare legat i träda och före plantering 
gjordes noggrann markberedning och 
ogräsbekämpning med glyfosat. 

De fält som planterades sist och som 
hade legat i träda längst, hade störst 
problem med ogräs, och markbe-
redning och ogräsbekämpning har 
varierat beroende på ogräsförekomst.  
Vid behov har andra bekämpningsme-
del än glyfosat använts, en del fält har 
också bearbetats med radhacka. 

Efter första året kapades skotten. Vid 
anläggningen gödslades salixodlingen 
med handelsgödsel. Därefter har 
salixen gödslats med rötrest från den 
närbelägna biogasanläggningen eller 
slam från reningsverket efter varje 

skörd. Gödsling har även skett vid an-
dra tidpunkter då biogasanläggningen 
eller reningsverket haft behov av att 
bli av med slam eller rötrest.

Inför senaste skörden vintern 
2010/2011 anlitade Karl Karlsson en 
skördeentreprenör med direktflisare. 
Avkastningen blev ca 26 ton torrsub-
stans per hektar. Skörden har under 
åren varierat mellan ca 19 och 28 ton 
torrsubstans per hektar. 

Tack vare närheten till kraftvärme-
verket, kunde han leverera direkt 
dit i samband med skörd, och ingen 
mellanlagring eller extern transport 
behövdes. Den flis som skördades när 
värmeverket inte hade öppet, trans-
porterade Karl Karlsson själv  dit.

”Med tiden har 
han förskjutit 
skörden tills
alla fält blivit 
skördeklara 
samtidigt.”

Åby Västergård har också nära till Svensk Biogas anläggning. Därifrån tas rötrest 
och används som gödsel på salixodlingarna.
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Produktionskostnad och lönsamhet

Kostnader kr/ha, år Intäkter kr/ha, år Netto kr/ha, år

Gödsling

Tillsyn 200

Skörd 1 861

Transport 132

Gemensamma 
företagskostnader

500

Ränta 81

Flis 4 537

Summa 2 744 4 537 1 764

Tabell 7. Produktionskostnader och intäkter i kr/ha på Åby Västergård
för senaste omdrevet exklusive gårdsstöd.

Tabell 8. Avkastning, bränslepris, produktionskostnad och resultat för salixodling på Åby Västergård för senaste 
omdrevet 2011 samt alla omdrev . *Beräkningarna baseras på avkastning vid senaste skörd, med hänsyn tagen till 
lägre skörd första skördeåret.

Avkastning
ton ts/ha, år

Bränslepris
kr/ton ts

Produktionskostnad
kr/ton ts

Planteringsstöd
kr/ha, år

Slamersättning
kr/ha, år

Resultat
kr/ha, år

Salix
senaste omdrev

6,6 690 422 0 1 764

Salix alla omdrev 6,1* 690 588 455 0 1 074

Jämförelse med spannmålsodling

I beräkningarna av kostnader och 
intäkter i kalkylerna nedan ingår alla 
kostnader utom markkostnad. Utöver 
direkta insatser i form av gödsling, 
bekämpning m.m. ingår maskinkost-
nader, kostnader för allt arbete och 

Lönsamheten i salixodlingen kan 
jämföras med motsvarande lönsamhet 
om lantbrukaren istället valt att odla 
spannmål. Spannmålsavkastningen 
har uppskattats av lantbrukaren uti-
från aktuell areal (se tabell 9). 

Resultatet betyder att det med nuva-
rande spannmålspris skulle löna sig 
sämre att odla spannmål än salix på 
Åby Västergård. För att nå samma lön-
samhet som för salix i senaste omdre-

tid som läggs på salixodlingen samt 
företagsgemensamma kostnader som 
t.ex. bokföring, telefon och bilkörning. 
Alla kostnader utom för plantering 
samt planteringsstödet är anpassade 
till 2010/2011 års prisnivå. Gårdsstöd 

ingår inte. Planteringsstödet som var 
10 000 kr per hektar redovisas i tabell 
8. När odlingen planterades var kost-
naden 11 000 kr per hektar. 

vet skulle priset på foderkorn behöva 
nå upp till 1,88 kr/kg och priset på 
brödvete till 1,79 kr/kg. I kalkylen för 
alla omdrev är motsvarande siffror 
1,76 kr/kg för foderkorn och 1,67 kr/kg 
för brödvete (se figur 3). 

De senaste fem åren har spannmåls-
priserna varierat från strax under  
1 kr/kg till drygt 2 kr/kg.
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Avkastning
ton/ha, år

Spannmålspris
kr/ton 

Produktionskostnad
kr/ton

Resultat
kr/ton

Resultat
kr/ha, år

Foderkorn 5,5 1 400 1 562 -162 -890

Brödvete 6,2 1 650 1 501 149 924

Lönsamhet med nya kloner

Tabell 10: Beräknad lönsamhet med nya kloner på Åby Västergård. Kalkylen är justerad till dagens planterings-
kostnader (dec 2011), dagens stöd samt 35 % högre skörd p.g.a. nya högavkastande kloner. *Hänsyn är tagen till 
lägre skörd första skördeåret.

Avkastning
ton ts/ha, år

Bränslepris
kr/ton ts

Produktionskostnad
kr/ton ts

Planteringsstöd
kr/ha, år

Resultat
kr/ha, år

Salix alla omdrev 8,2* 690 532 227 1 526

Kommentarer

Figur 3. Diagrammet 
visar vilket kornpris och 
brödvetepris i kr/kg som 
skulle krävas för att ge 
samma lönsamhet som 
salix gav i senaste omd-
revet på Åby Västergård.

Salixodlingen på Åby Västergård 
är planterad med äldre kloner som 
har betydligt lägre avkastning än 
dagens kloner. Salix som planteras 
2011 är normalt sett inte de kloner 
som användes i början på 1990-talet. 
Nedan visas produktionskostnad och 
lönsamhet baserat på beräkningar 

Karl Karlsson betonar vikten av nog-
grann markbearbetning före plante-
ring av salix, för att slippa problem 
med ogräs.

Möjligheten att kunna sälja direkt till 
kraftvärmeverket tillsammans med de 
korta transportavstånden har förbätt-
rat lönsamheten i Åby Västergårds 

Tabell 9. Uppskattad avkastning, aktuellt spannmålspris (dec 2011), produktionskostnad 
och resultat om man skulle odla spannmål på salixmarken på Åby Västergård. Negativ siffra 
betyder negativt resultat. 

salixodling det senaste omdrevet. När-
heten till både reningsverk och biogas-
anläggning har gett god tillgång till 
gödselmedel utan extra kostnad. 

Åby Västergårds salixodling har stått 
sedan början på 1990-talet, och 
behovet av omplantering närmar sig. 
Beståndens tillstånd varierar mellan 

fälten, men ännu är inte något fält 
i akut behov av omplantering. Karl 
Karlsson planerar att gå i pension 
inom de närmsta åren, och har inga 
planer på omplantering. Det stadsnära 
läget inger också en viss osäkerhet 
över vad som kommer hända med 
marken i framtiden.

med nya kloner, utifrån antagandet att 
nya kloner skulle avkasta i genomsnitt 
35 % mer än dagens odlingar. En hö-
gre skördenivå ökar även skörde- och 
transportkostnaderna med 35 %.

På kort sikt skulle det krävas en 
avkastningsökning på ca 40 % för att 

omplantering med nya sorter skulle 
vara lönsammare än senaste omdrevet 
(se tabell 8 och 10), vilket bl.a. beror 
på det halverade planteringsstödet 
– 5 000 kr per hektar – och en ökad 
planteringskostnad på ca 12 500 kr 
per hektar vid plantering våren 2012. 
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Puckgården Salsta i Grästorp ägs och drivs av Lennart och Rose-Marie 
Edvardsson. Där har man ställt om från traditionellt lantbruk till utpräg-
lad energigård. Gården består av 50 hektar åkermark, där 21,5 hektar 
används till salixodling. Resten arrenderas ut. Tidigare odlades bl.a. vete, 
havre, raps och ärter. 

Lennart Edvardsson fungerar idag som samordnare för andra salixodlare i 
Grästorp. Han beställer skörd och kör flisen till det lokala värmeverket. 
Vid sidan av salixodlingen jobbar han bl.a. i Farmartjänst tillsammans 
med sju andra lantbrukare med att pressa halm på entreprenad, både 
rund- och fyrkantbalar, ca 1 400-1 500 hektar per år. 

På gården finns även en flisterminal där virke tas emot för vidare flisning 
– flisare lejs in. Lennart Edvardsson köper även själv in ved till flisning, 
och levererar sedan till det lokala värmeverket.

Fakta Puckgården
Salixareal: 21,5 hektar

Fältstorlek: 6 hektar

Jordart: mellanlera

Planteringsår: 1991, 1992 

och 1993

Skördeintervall: vart fjärde år

Gödsling: handelsgödsel 

andra året efter varje skörd

Lennart Edvardsson tog beslutet att 
plantera i samband med ”Omställning 
90”. Han jobbade då med annan verk-
samhet utöver lantbruket, och var inte 
beroende av spannmålsodlingen som 
många andra gårdar. Dessutom pas-
sade en omställning till salix in i övrig 
verksamhet och framtida planering.

Puckgården ingår i en odlarförening, 
där 12 odlare tillsammans har 100 
hektar salix. Föreningen tar själv hand 
om skörd, transport och försäljning 
av flis till det lokala värmeverket i 
Grästorp. Vid skörd köps tjänsten per 
timme av en entreprenör. Varje odlare 
betalar sina egna kostnader direkt till 
entreprenören. Transporten av flisen 

Varför salix?

Affärsstrategi
samordnas och utförs av Lennart 
Edvardsson. 

Värmeverket betalar i kr/m3 – en över-
enskommelse som enligt föreningen 
gynnar båda parter. Alla odlare får då 
samma pris för sin salix och värme-
verket accepterar att bränslekvaliteten 
varierar. Lennart Edvardsson

– energigård med lokalt engagemang

Puckgården Salsta

På Puckgården 
finns också en ter-
minal för skogsflis. 
Flisen levereras till 
det lokala värme-
verket.
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Salixodlingen på Puckgården etablera-
des 1991, 1992 och 1993. Etablerings-
stödet var 10 000 kr per hektar vilket 
i huvudsak täckte planteringskostna-
den.  

Året före plantering ogräsbekämpades 
marken med glyfosat och plöjdes. 
Planteringsåret omfattade harvning, 
vältning och en noggrann ogräsbe-
kämpning (handrensning). 

Andra året efter plantering gödslades 
odlingen med 102 kg kväve per hektar. 
Därefter gödslas odlingen andra året 
efter varje skörd. Odlingarna gödslas 
även med avloppsvatten från septitan-
kar, dessa tillför inte så mycket näring, 
men är ett bra tillskott av vatten under 
torra perioder. 

Odlingshistoria

Bränslekedjan på Puckgården
Salixodlingen skördas vart fjärde år på 
våren (april-maj) när marken bär. Skör-
den utförs av en skördeentreprenör i 
regionen med en direktflisare Claas 
Jaguar. Avkastningen har varierat 
mellan 200 och 270 m3 per hektar. 
När odlingen skördades 2011 gav den 
240 m3 (38 ton ts) per hektar. 

Flisen mellanlagras alltid i stack minst 
en månad innan den levereras till 
värmeverket. Efter mellanlagring körs 

flisen med traktor och flisvagn till det 
lokala värmeverket i Grästorp. 

Värmeverket är på 3,5 MW och ägs 
till 60 % av Lantmännen och till 40 % 
av kommunen. Anläggningen förser 
badhuset, kommunkontoret och ett 
antal lägenheter med värme och 
varmvatten. Pannan i anläggningen är 
en Danstoker från 2004, därtill finns 
en oljepanna på 3,5 MW som reserv 
och spets. 

Flisvagnen tömmer flisen till flislagret, 
som består av en nedsänkt ficka i en 
byggnad som går att köra igenom.  

Under ca ett halvår går anläggningen 
i stort sett på 100 % salixflis. Övrig 
tid levererar Puckgården skogsflis från 
terminalen. Värmeverket tar inte emot 
nyskördad flis eftersom det ökar risken 
för problem i pannan.

”Föreningen tar 
själv hand om 
skörd, transport 
och försäljning av 
flis till det lokala 
värmeverket.”

Salixflisen mellanlag-
ras på gården innan 
den levereras till 
värmeverket. Lennart 
Edvardsson transpor-
terar sedan all flis i 
odlarföreningen till 
värmeverket, där den 
tippas i en nedsänkt 
ficka.
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Produktionskostnad och lönsamhet
I beräkningarna av kostnader och 
intäkter i kalkylerna nedan ingår alla 
kostnader utom markkostnad. Utöver 
direkta insatser i form av gödsling, 
bekämpning m.m. ingår maskinkost-
nader, kostnader för allt arbete och 
tid som läggs på salixodlingen samt 
företagsgemensamma kostnader som 
t.ex. bokföring, telefon och bilkörning. 

Alla kostnader utom plantering och 
anläggningsstöd är anpassade till 
2010/2011 års prisnivå. Gårdsstöd in-
går inte. Planteringsstödet som var 10 
000 kr per hektar redovisas i tabell 12. 
När odlingen planterades var kostna-
den 11 000 kr per hektar. 

Tabell 12. Avkastning, bränslepris, produktionskostnad och resultat för salixodling på Puckgården 
för senaste omdrevet 2011 samt alla omdrev . *Beräkningarna baseras på avkastning vid senaste skörd, 
med hänsyn tagen till lägre skörd första skördeåret.

Avkastning
ton ts/ha, år

Bränslepris
kr/ton ts

Produktionskostnad
kr/ton ts

Planteringsstöd
kr/ha, år

Resultat
kr/ha, år

Salix
senaste omdrev

9,5 819 347 4 488

Salix alla omdrev 8,8* 819 469 455 3 532

Lönsamheten i salixodlingen kan 
jämföras med motsvarande lönsamhet 
om lantbrukaren istället valt att odla 
spannmål. 

Spannmålsavkastningen har uppskat-
tats av lantbrukaren utifrån aktuell 
areal (se tabell 13). Resultatet betyder 
att det med nuvarande spannmålspris 
skulle löna sig sämre att odla spann-
mål än salix på Puckgården.

För att nå samma lönsamhet som salix 
i senaste omdrevet måste spannmåls-
priserna nå upp till 1,98 kr/kg. I kal-
kylen för alla omdrev är motsvarande 
siffror 1,84 kr/kg för foderkorn och 
1,85 kr/kg för brödvete (se figur 4). 

De senaste fem åren har spannmåls-
priserna varierat från strax under 1 kr/
kg till drygt 2 kr/kg.

Jämförelse med spannmålsodling

Kostnader kr/ha, år Intäkter kr/ha, år Netto kr/ha, år

Gödsling 343

Tillsyn 200

Skörd 1 250

Transport 950

Gemensamma 
företagskostnader

500

Ränta 99

Flis 7 781

Summa 3 292 7 781 4 488

Tabell 11. Produktionskostnader och intäkter i kr/ha på Puckgården 
för senaste omdrevet exklusive gårdsstöd.
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Tabell 13. Uppskattad avkastning, aktuellt spannmålspris (dec 2011), produktionskostnad och resultat 
om man skulle odla spannmål på salixmarken på Puckgården.

Avkastning
ton/ha, år

Spannmålspris
kr/ton 

Produktionskostnad
kr/ton

Resultat
kr/ha, år

Foderkorn 7 1 400 1 338 437

Brödvete 7,5 1 650 1 380 2 021

Figur 4. Diagrammet 
visar vilket kornpris och 
brödvetepris i kr/kg som 
skulle krävas för att ge 
samma lönsamhet som 
salix gav i senaste omd-
revet och alla omdrev på 
Puckgården.

Tabell 14: Beräknad lönsamhet med nya kloner på Puckgården. Kalkylen är justerad till dagens planteringkostnader 
(dec 2011), dagens stöd samt 35 % högre skörd pga. nya högavkastande kloner. *Hänsyn är tagen till lägre skörd 
första skördeåret.

Avkastning
ton ts/ha, år

Bränslepris
kr/ton ts

Produktionskostnad
kr/ton ts

Planteringsstöd
kr/ha, år

Resultat
kr/ha, år

Salix alla omdrev 11,9* 819 427 227 4 868

Lennart Edvardsson är nöjd med lön-
samheten i sin salixodling. Noggrann 
ogräsbekämpning och regelbunden 
gödsling och skörd har resulterat i bra 
avkastning, och salixodlingen står på 
bra marker som skulle vara lämpade 
även för spannmålsodling. 

Salixodlarna i Grästorp har valt att 
sköta skörd och flisförsäljning i egen 
regi. Leverans till det lokala värmever-
ket med korta transportavstånd och 

ett bra bränsleavtal bidrar också till 
att salixodlingen blir lönsam. 

Lennart Edvardsson anser att lokalt 
engagemang är viktigt i alla led från 
skötsel till användarens intresse för att 
få en fungerande bränslekedja med 
god lönsamhet. 

Salixodlingen på Puckgården Salsta 
har dock hunnit bli drygt 20 år, och 
det finns behov av att plantera om 

stora delar av den. Sex hektar behöver 
omgående planteras om pga. rostan-
grepp. 

Lennart Edvardsson närmar sig 
pensionsåldern och kommer inte att 
plantera om. Han har dock en tanke 
på att slå ihop sig med grannen och 
låta denna ta över och fortsätta med 
salixodlingen. I ett sådant fall blir det 
på sikt aktuellt med omplantering.

Salixodlingen på Puckgården är 
planterad med äldre kloner som 
har betydligt lägre avkastning än 
dagens kloner. Salix som planteras 
2011 är normalt sett inte de kloner 
som användes i början på 1990-talet. 
Nedan visas produktionskostnad och 
lönsamhet baserat på beräkningar 

med nya kloner, utifrån antagandet 
att nya kloner skulle avkasta i genom-
snitt 35 % mer än dagens odlingar. En 
högre skördenivå ökar även skörde- 
och transportkostnaderna med 35 % 
liksom gödslingskostnaden. På kort 
sikt skulle resultatet bli ca 400 kr/ha 
och år bättre vid omplantering med 

Lönsamhet med nya kloner
nya sorter, jämfört med resultatet från 
senaste omdrevet (se tabell 12 och 
14), trots det halverade planterings-
stödet – 5 000 kr per hektar – och en 
ökad planteringskostnad på ca 12 500 
kr per hektar vid plantering våren 
2012. 

Kommentarer
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1 Engagemang i odling och försäljning
Engagemang är viktigt i alla led, från skötsel till användarens intresse för att få en fung-
erande bränslekedja med god lönsamhet. Att skapa goda relationer med lokala aktörer ger 
bra förutsättningar till gynnsamma bränsleavtal. Alla tre goda exempel är bra exempel på 
detta (se bild 1).

2 Välskött odling med hög skördenivå
En hög skördenivå av salix påverkas av flera faktorer såsom val av mark, noggrann ogräs-
bekämpning och regelbunden gödsling. Ett exempel på detta är Puckgården Salsta i Gräs-
torp som trots äldre kloner får höga skördenivåer i sina salixodlingar. Storlek på fälten och 
skötsel av vändtegar påverkar produktionskostnaden så att skördekostnaderna kan hållas 
nere (se bild 2).

3 Geografisk lokalisering 
Att lokalisera salixodlingen nära en lokal användare är viktigt för att hålla nere transport-
kostnaden och den totala produktionskostnaden. Ett exempel på detta är Åby Västergård 
som kontaktade det lokala fjärrvärmeverket i Linköping vid försäljning av flisen. Både Åby 
Västergård och Nynäs Gård har salixodlingar lokaliserade i nära anslutning till både kraft-
värmeverk och kommunala reningsverk (se bild 3).

4 Kommunalt avloppsvatten och slam
God tillgång till både näring och vatten är viktigt för hög avkastning i salixodlingen. Att 
kunna gödsla salixodlingen med restprodukter från avloppsrening är därför positivt för både 
salixens tillväxt och lönsamhet. Förutom Puckgården Salsta gödslas alla odlingar beskrivna i 
detta häfte med avloppsprodukter i någon omfattning. Det främsta exemplet är Nynäs Gård 
som mot mycket bra ekonomisk ersättning sprider avloppsvatten på sina odlingar (se bild 4).

5 Samverkan 
Samverkan mellan odlare vid skörd och försäljning kan leda till ökad lönsamhet genom t.ex. 
effektivare hantering och en bättre position vid prisförhandlingar. Puckgården är ett exem-
pel på detta, där samordning sker av skörd, transport och försäljning av flis. Även Nynäs 
Gård är på väg in i en odlarförening (se bild 1).

Så kan salix bli lönsamt

Fem faktorer som bidrar till god lönsamhet i de tre redovisade exemplen
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Bild 1: Lennart 
Edvardsson i Gräs-
torp kör flis till det 
lokala värmeverket. 
Hans gård ingår i 
en odlarförening 
som själv tar hand 
om skörd, trans-
port och försäljning 
av salixflisen.

Bild 2: Bra mark, 
noggrann ogräs-
bekämpning och 
regelbunden 
gödsling ger hög 
avkastning i salix-
planteringen.

Bild 3: Salixod-
lingarna på Åby 
Västergård grän-
sar till det lokala 
kraftvärmeverket i 
Linköping.

Bild 4: På Åby 
Västergård gödslar 
man med rötrest 
från närbelägna 
biogasanlägg-
ningen.
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