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Verksamhetsidé 

Främja landsbygdens utveckling  

genom att utveckla och förmedla kunskap  

till nytta för dess näringar 



Hur kan salix och poppel bidra i 
samhällsutvecklingen? 

Vi har bara ett jordklot! 
 
Jorden bildades för 4,54 miljarder år sedan och liv uppstod 
inom en miljard år därefter.  
 
Moderna människan utvecklades för 100 000-200 000 år 
sedan. 
 
Idag förbrukar vi resurser motsvaraande 3-5 jordklot! 
  



Industrialiseringen på 1800-talet –> 
utvinning av fossil energi -> 

naturgas, kol och olja  
Fossila bränslen = olja, kol, naturgas som bildats under lång förhistorisk 
tid via högt tryck och hög temperatur. 
 
De senaste ca 150 åren – storskalig utvinning av material från jordens 
innandöme, förbränning och utsläpp i atmosfären = obalans => 
 
 
 
 
 
 
 
Global uppvärmning – växthuseffekt – klimatpåverkan -  försurning av mark 
och vatten - andra föroreningar i naturen, rubbade ekosystem.  



Före 1900-talet  
- all matproduktion var ekologisk! 

NU i huvudsak fossilberoende mat  
Handels-/konstgödsel och bekämpningsmedel kraftigt fossilberoende! 

 
Ca 7 kalorier fossilt bränsle behövs för att tillverka 1 kalori mat! 



Energi till svenskt lantbruk 

Totalt ca 3,6 TWh/år 
(direkt energi) 

Källa: SJV 2010:16 samt underlagsrapport Baky m.fl. 2010 (JTI) 
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1 års förbrukning av fossil energi 
idag motsvarar produktion från  

5 miljoner år! 

Fossila bränslen har ökat matproduktionen och förutsättningarna för 
överlevnad => år 2050: 9 miljarder människor på jorden! 



Verksamhetsidé 



Globala mål:  
max +2 grader medeltemperatur  

max 400 ppm koldioxidekvivalenter 
jfm förindustriell nivå 

År 2010 +0,8 grader  
ökning av medeltemperaturen 
 
År 2011 global koldioxidhalt 
390,1 ppm (+100 senaste  
ca 100 åren) 
 
 
  



Fossila råvaror o fossil energi  
-basen i det moderna samhället! 

Används vid tillverkning och som råmaterial i olika produkter, 
tex : 

möbler, vägar, plastprylar, leksaker, elektronik, datorer, 
skrivare, telefoner, kemikalier etc. 



Samhällets ekonomi bygger på: 
 

TILLVÄXT - BILLIG ENERGI – LÅNADE PENGAR - 
TRO PÅ FORTSATT EXPANSION 



Tillväxt och miljöutveckling i Sverige 
Index, basår 1970 = 100 

Källa: Vår miljö 1930 – 2030, Richard Almgren, Svenskt Näringsliv  
Fotnot: Miljöutveckling uträknat som sammanslaget index av miljöaspekter rapporterade 
enligt Kyotoprotokollet, Montrealprotokollet och IPPC-direktivet.  



Sverige ligger i framkant…  
utvecklingen mot ett hållbart samhälle…  

baseras på: 

FN 1987: ... tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers 
möjligheter att tillgodose sina behov. 
 
Långsiktigt bevara vattnens, jordens och ekosystemens 
produktionsförmåga och att minska negativ påverkan på naturen och 
människors hälsa. Socialt - Ekonomiskt – Ekologiskt 
 
FN:s toppmöte Johannesburg 2002 –en överordnad princip för FN:s arbete.  
 
FN-toppmötet RIO+20 om hållbar utveckling -slutdokument -till grund för det 
fortsatta hållbarhetsarbetet. 
 
Dec 2012 Doha Qatar ? 
 



 
NU  

EN BIOBASERAD SAMHÄLLSEKONOMI 
ett regeringsuppdrag till Formas, 
Energimyndigheten och Vinnova. 



Biomassa 

Organiskt material som kommer från växternas fotosyntes och som kan 
utgöra råvara till alla samhällets produkter. 
 
Ex på råvaror att förädla: ved, flis, gräs, strå, växter från skog och åker 



Landsbygdsföretagarens slutprodukter? 
 

 
 
 
 

Värme 

El 

Drivmedel 

Biomassa -> 

samhällets 
material  



Utifrån Sveriges behov av mer förnybar energi… 
 

Nationell samordning och utveckling av 
småskaliga biobränslekedjor 

 

Ett nationellt projekt för att planera, samordna och starta  
utvecklings- och demonstrationsverksamheter inom området  

Småskaliga biobränslekedjor med storleken 
500-10 000 ton/år.  

Projektperiod 2011-2013. 
 

Finansierat av Landsbygdsprogrammet via 



www.bioenergiportalen.se 



Nya utvecklingsidéer 

Behov av  
resurser:  
• pengar  
• kunskap  
• kontakter  

 

uppstår i vardagen! 



Varför bioenergi från jordbruket? 
 

• En trygg och långsiktig energiförsörjning - lokala fristående lösningar 

• Ökad produktivitet - mer förnybar energi, 15-40 MWh/ha/år jmf med 

stubbar 2-3 MWh/ha/år i snitt 

• Hållbara växtnäringskretslopp i hela landet 

• Stärker lokal ekonomi – Arbetstillfällen 

• Levande landsbygd  

• Åkerenergrödor kan ge mångfald i odlingslandskapet, krävs för att uppnå 

uppsatta miljömål 

• -outnyttjad mark hålls i gott skick – krisberedskap vid behov av mer 

livsmedelsproduktion 



Val av energigrödor?  

Fokus Energibalans – hur mycket energi krävs för  

att producera viss mängd energi? 



Val av energigrödor?  

 Dessutom: 

 
  Kundens/användarens krav på råvaran? 
 
  Växtplats, jordtyp? ->olika bränsleegenskaper 
 
  Transportavstånd och logistik? 
 
  Maskinresurser? 
 
  Organisation/samordning med annan verksamhet? 

 



Jordbruksverket fokuserar på Salix och 
Rörflen -energieffektiva åkerbränslen! 



2012  

 Salix 10 600 hektar - 371 GWh/år i snitt 
  
Potential:  
enl Jordbruksverkets rapp 2008:7  
Kartläggning av mark som tagits ur produktion  
Nettot av nedlagd mark, överodling av vall och den  
mark som överförts till annan användning  
är 600-700 000 hektar  

motsvarande 12-24 TWh 
 
Mål år 2020 för åkerenergi  
hos Energimyndigheten: 
 
En ökning med 6–8 TWh  
från jordbruket, räknat från 2009  

 



Salixskörd vintern 2011-12 i GWh 
 

Ingen samlad skördestatistik finns ännu! Här är början… 

 
 
 
 
 
  
 

135 

7,5 
33,8 

15,5 6,8 1,9 4,8 

65,0 

Från 1306 ha 
 
Till vintern planeras skörd 
från minst 1350 ha. 



Marknad & Teknikutveckling  

Salix kan eldas både i stor- och småskaliga förbränningsanläggningar. 
 

  Större fjärrvärmeverk som eldar  
  salix:     Enköping, Västerås, Örebro, Hedemora 
   
  
  Oftast som en liten del i bränslemixen. 
 
 

Intressant teknikutveckling för små anläggningar 50 kW-2 MW 
där torrare bränslen passar bra. 

 
SP har identifierat lämplig teknik och utför praktiska tester.  

 
  Salix:  Veto 60 kW, 3 andra pannor utifrån annat projekts  
    studier av beläggningsproblematik. 

 
 
 



Salix som bränsle? 
 
Salix: Kan levereras  
 

• direktflisat ca 50% torrhalt (större användare),  
 men även torkat tex i gårdstork eller i stack. Ex. i Grästorp lagras bränslet 
 i stack för att få ner torrhalten (35-40 %) för leverans till ett mindre 
 värmeverk. 
 
• flis från helskott eller rundbal ca 80% torrhalt. 
 
Bra med flera olika alternativ som ger valfrihet och möjlighet för olika typer av 
användare.  
  

  
 
 
 



Föreningen Salixodlarna  

 

Salix i egen regi – lokala system med 
direktflisning och helskottsskörd 

 

Utvecklar, optimerar och demonstrerar värdekedjan för 
salix, från odling till användning hos lokala kunder i 

närområdet. 
 

TACK! 
 

www.hush.se/nord 
 

www.bioenergiportalen.se 
 

http://www.hush.se/nord
http://www.bioenergiportalen.se/


Bränsle Effektivt 
värmevärde 
(MJ/kg TS) 

Effektivt 
värmevärde 

(MJ/kg) 

Effektivt 
värmevärde 
(MWh/ton) 

Fukthalt (%) Askhalt (%) Askans 
smälttemperatur 

(C) 

Svavel (%) 

Grot 19,2 9,5 2,6 45 1,5 1 100 0,05 

Torrflis 19,2 12 4,6 12 0,8 1 200 0,03 

Barkflis 19,2 7,3 2 55 3 1 200 0,05 

Sågspån 19,2 8,4 2,3 50 1,5 1 200 0,03 

Salixflis 18,3 7,9  2,2  50  1,5  1 200  0,02 

Frästorv  21,5  9,5  2,6  50  2-6  1 100  0,24 

Träpellets  19,2  16,8  4,7  11  1,5  1 200  0,04 

Brännved  19,2  13,8  3,8  25  1  1 200  0,03 

Halm  17,4  14,4  4  15  7  930  0,15 

Rörflen  17,2  14,3  4  14  6  1 460  0,1 

Spannmålskärna  17,2  15  4,2  11  2,1  660  0,13 

 Hampa  16,9 - 19,1  * 5,3  *  1,6-6,3  *  * 

Olja (Eo1)  *  42,7  11,9  <0,01  0,005  *  0,1 

Bränsledata 

Källa: SLU, avdelningen för kemi och biomassa, Värmeforsk, JTI 



? 


