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NÄRPRODUCERAD SALIX – EN MODELL FÖR ÖKAD SAMVERKAN

Europeiska jordbruksfonden för
landsbygdsutveckling: Europa
investerar i landsbygdsområden

Var med och värm Ystad!
Ystad Energi vill ha 20 % närodlad salixflis, vilket
motsvarar en total odling på 700 ha
Vi behöver nya salixodlare kring Ystad för
att leverera salix till Ystad Energi AB.

Projektet ska:
• stärka värmeverkets och odlarnas miljöprofil
• visa miljöfördelarna med närodlat biobränsle
• utgöra modell för salixproduktion i södra
Sveriges slättbygder

Projektets mål är:
• en affärsmodell för samverkan mellan

energibolag – salixodlare – entreprenörer

• etablera odlingar runt Ystad Värmeverk,
- 150 hektar nyetablerad salix hos lantbrukare
- 50 hektar nyetablerad salix på kommunal mark

Projekttid:
• april 2012 – juni 2014

Finansiär:
• Jordbruksverket via Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Ulf Andersson, Salixenergi Europa AB vid bränsleintaget vid Ystad Värmeverk.
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Aktiviteter:
• Identifiera intressenter
• Informationsmöten för odlare
• Identifiera lämpliga arealer
• Bilda en odlarsammanslutning
• Leveransorganisation
• Ekonomiska kalkyler för odlingen
• Individuell rådgivning till odlare
• Demonstrera affärsmodellen

Efter projektet:
• säker marknad och ett förutsägbart pris för

Vinko Culjak, chef för fjärrvärmesystemet, demonstrerar
produktionen.

odlaren

• leveranssäkerhet för värmeverket
• prioritering av närproducerat bränsle i värmeverkets bränslemix

Resultat och erfarenheter hittills
• Nyplantering på lantbrukares mark ca 50 ha.
• Möjligheten att nå målet på 150 ha nyplantering
är starkt beroende av planteringsstöd inom
Landsbygdsprogrammet samt priser på de
traditionella jordbruksgrödorna i området
spannmål och raps.
• Nyplantering på kommunägd mark är en
demokratisk process som tar längre tid än
som förutsågs vid projektstarten.

Bränsleintag på Ystad Värmeverk.

• Ystad Värmeverk har åtagit sig att köpa all salix
som produceras inom projektet till marknadsmässigt pris så länge odlingarna finns.
• Värmeverket har fördubblat andelen salixflis
i bränslemixen.
• Eftersom odlarna som investerar i en 20-årig
odling vill vara säkra på att marknaden inte
försvinner måste projekten vara förankrade
på högsta politiska nivå.

Projektägare:
• Salixenergi Europa AB

Kontakt:
Projektledare Ulf Andersson, 0768-786412,
ulf.andersson@salixenergi.se.

Ystad Värmeverk
Fjärrvärmeanläggning med 2 x 10 MW flispannor
med tillhörande processutrustning.
Drygt 1500 abonnenter.
95,6 Km fjärrvärmeledningar.
Källa: Ystads Energis hemsida

www.collage.se
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