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Sammanfattning
Ystad Energi AB, ett företag helägt av Ystad kommun, har haft som mål att öka 
andelen närodlad salixflis i bränslemixen från 10 till 20%. Detta skulle kräva betyd-
ligt större salixareal och bättre samverkan mellan odlare och värmeverket. Intresset 
för salixodling har varit svagt i området liksom i Sverige för övrigt beroende på att 
salixen inte har kunnat konkurrera ekonomiskt med traditionella grödor samt att 
lantbrukarna inte har trott på långsiktig efterfrågan av flisen. Närodlad salix till en 
säker kund borde öka intresset från både odlare och användare och här fanns lämplig 
mark inom några mils avstånd från värmeverket.

I projektet som genomfördes under 2012 – 2014 planerades nyplantering av 150 
hektar salix, bildande av odlarsammanslutning och utvecklande av en affärsmodell. 
Projektledare var Salixenergi Europa AB med inhyrd genomförare av aktiviteterna 
Ulf Andersson Borrehöiden. Ystad Energi AB har medverkat mycket aktivt och drev 
frågan inom Ystad kommun. Då intresset var svagt från lantbrukarhåll i området 
beslöts att försöka få till stånd 100 hektar plantering på kommunägd mark och 
involvera olika kommunala avdelningar. Detta gick dock inte att genomföra under 
projekttiden. Dessutom ändrade Ystad kommun sitt mål under projektperioden 
och beslöt ligga kvar med 10% salix av ekonomiska skäl och ambitionen att teckna 
långsiktiga avtal direkt med odlare övergavs.

Resultatet av projektet blev 54 hektar nyplantering men inget långsiktigt avtal med 
Ystad Energi AB. Med tanke på att de 54 hektar som har planterats inom projek-
tet enligt vår bedömning utgör en stor andel av den totalt planterade salixarealen 
i Sverige under projekttiden är resultatet ändå inte så dåligt. All salixflis som har 
producerats i närområdet har levererats till Ystad värmeverk på ettårskontrakt under 
projektperioden.

Olika modeller för odlarsamverkan har diskuterats i projektet och beskrivs i rap-
porten. Det fanns dock mycket litet intresse från salixodlarna att engagera sig i en 
odlarsammanslutning för att själva organisera försäljningen av salixflisen. Många av 
odlarna framförde att dagens organisation där skördeentreprenören sköter planering 
och försäljning fungerar bra och odlarna var inte motiverade att lägga tid och engage-
mang på att driva organisationen själva.

Projektet drevs under övergången mellan två jordbrukspolitiska program (CAP) och 
ingen visste hur förutsättningarna skulle bli för salix i det nya CAP. Förutsättningen 
för att ta beslut om långsiktiga ändringar i odlingen var alltså dåliga. Dessutom var 
ekonomin i den traditionella växtodlingen osedvanligt god i projektområdet under 
projekttiden och flispriserna sjunkande vilket tillsammans gjorde att salix framstod 
som ett dåligt ekonomiskt alternativ även på mindre bördig mark. Detta var den 
viktigaste förklaringen till att målet om 150 hektar ny salixodling inte uppnåddes.

En viktig erfarenhet är att långsiktig samverkan mellan odlare och kommun 
förutsätter beslut på politisk nivå i kommunen för att odlarna ska kunna motiveras 
att investera i en långsiktig odling. Reglerna för det nya CAP är i skrivande stund 
inte helt klara men det föreliggande förslaget missgynnar salix i förhållande till t.ex. 
baljväxter i reglerna om förgröning. 



NÄRPRODUCERAD SALIX – EN MODELL FÖR ÖKAD SAMVERKAN

2

Summary
Ystad Energi AB, a company fully owned by Ystad Municipality, has had the objective 
to increase the proportion of locally produced salix wood chips in the fuel mix from 10 
to 20%. This would require much larger salix acreage and better collaboration between 
growers and the heat plant. Interest in salix production has been weak in the area as well 
as in the rest of Sweden, incidentally, because salix not has been able to compete economi-
cally with conventional crops and because agricultural producers have not believed in the 
long-term demand of the fuel. Locally produced salix to a secure customer should increase 
interest from both growers and users and in the case of Ystad there is suitable land within a 
short distance from the heat plant. 

The objective of the project, which was carried out during 2012- 2014, was planting of 
150 hectares of salix, formation of a producer association and the development of a busi-
ness model. Project leader was Salixenergi Europa AB with hired implementer of activities 
Ulf Andersson, Borrehöiden AB. Ystad Energi AB has participated very actively and ran the 
project within the organization of Ystad Municipality. As interest was weak from the pro-
ducers, the objective was changed to try to reach 50 hectares planted salix on agricultural 
producers land and 100 hectares on municipally owned land and involve various municipal 
departments. However during the project period, Ystad Municipality amended its policy 
and decided to remain with 10% salix for economic reasons and the objective of signing 
long-term contracts directly with growers was abandoned.

The result was 54 hectares of new salix planted on agricultural producers land, but no 
long-term contracts with Ystad Energi AB. Given that the 54 hectares planted in the pro-
ject to our knowledge represent a large share of the total acreage planted salix in Sweden 
during the project period, the result is still acceptable. The salix produced in the neigh-
borhood of Ystad has been delivered to Ystad heat plant on one-year contracts during the 
project period.

Different models for producers associations have been discussed in the project and are 
described in the report. However, there was no interest from the salix producers contacted 
in the project to engage in a producer association to organize the sale of salix fuel. The 
producers argued that today’s organization where the harvesting contractor takes care of 
planning and marketing works well and the producers were not motivated to put the time 
and commitment to run the organization themselves. 

The project was run during the transition between two agricultural programs (CAP) and 
nobody knew what the conditions would be for salix in the new program. The prerequisite 
for taking decisions about long-term changes in the crop production was therefore bad. In 
addition, the economy in traditional crops was unusually good in the project area during 
the project period and fuel prices falling which together made the salix appear as a poor 
economic option even on poorer land. This was the main reason why the goal of 150 hec-
tares new salix plantations was not achieved. 

One important lesson is that long-term collaboration between producers and the munici-
pality requires decisions at the political level in the municipality in order for producers to 
be motivated to invest in long-term crops. The detailed regulations for the new CAP are 
still not finalized at the time of writing but there are indications that salix will be disadvan-
taged  as an alternative on the ecological focus area, a component in the “greening” of the 
new CAP.
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Bakgrund
Den stora nationella satsningen på biobränslen borde resultera i ökad produktion av 
olika typer av jordbruksbaserade biobränslen. Men salixodlingen fortsätter att minska 
och större salixareal körs upp än nyplanteras. Vi kan se flera skäl till detta. Höga 
spannmålspriser under de senare åren har minskat intresset för alternativa grödor, 
bristen på lokal marknad har resulterat i långa flistransporter med dålig betalnings-
förmåga som följd. 

Salixflisen har dåligt rykte som bränsle på många värmeverk.  Detta beror till stor 
del på att det har varit svårt att anpassa skörden till efterfrågan tidsmässigt, först för 
att skördemaskinerna var otillförlitliga och på senare tid för att biobränslemarknaden 
har varit mättad och den skördade flisen har blivit liggande i väntan på leverans och 
ibland lastats om till andra lager. Fuktig flis som lagras fel och för länge eller hanteras 
flera gånger försämras avseende förbränningsegenskaperna och detta har gett salix-
flisen dåligt rykte.

Kunskapen om den framtida marknaden saknas inom odlarkåren och de dåliga erfa-
renheterna av de senaste 10 åren gör att man inte tror på en ökad efterfrågan på flis. 
Bristfällig skötsel och plantering på fel marker är ytterligare en orsak till dålig lön-
samhet i många salixodlingar. 

Det förmånliga planteringsbidraget inom omställningsprogrammen på 90-talet ledde 
till plantering på dålig mark som inte hade någon alternativ användning snarare än 
till etablering av effektiva produktionsodlingar. Omställningsprogrammet och plan-
teringsbidraget var en bra grund för utveckling av tekniken för salixodling men ledde 
inte till en fungerande produktion i samspel med marknaden. 

Det finns dock goda exempel som visar att med rätt förutsättningar och god skötsel 
kan salix vara en lönsam gröda som konkurrerar väl med spannmålsgrödor. För att nå 
ut med denna information till odlarna krävs dock insatser och kunniga aktörer inom 
salixbranschen med god förankring i odlarledet Men det behövs också goda exempel 
på fungerande salixleveranser av bra kvalitet att visa på för andra värmeverk.

Ystad Energi AB har under åren som föregick projektet uttalat intresse för att an-
vända upp till 20% salix i bränsleblandningen, motsvarande ca 13 GWh/år och ca  
6 000 ton/år. Med en skördenivå på ca 10 t ts/ha/år innebär det ca 300 ha total areal 
salixodling. I dagsläget finns inom Ystad kommun några tiotal hektar produktiv salix-
odling och inom några mils radie från Ystad totalt något hundratal hektar. 

Det behövs alltså en ökning av odlingen med minst 200 hektar inom några mils 
avstånd från Ystad för att Ystad Energis ambitioner skulle kunna uppfyllas. Intresset 
för salixodling är idag mycket svagt i området av skäl som redovisas ovan och för att 
få till stånd 200 hektar nyplantering krävs en lokal kraftsamling från både användare, 
entreprenörer och odlare. Ett gemensamt projekt odlare – värmeverk skulle bli en 
modell att applicera i andra områden i Sverige.
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Projektet skulle visa en affärsmodell innebä-
rande samverkan mellan energibolag, salixodlare 
och entreprenörer där odlingar etableras runt 
ett värmeverk med hänsyn till optimal logistik, 
landskapsperspektiv och andra miljöaspekter. 

Affärsmodellen skulle tydligt visa 
miljöfördelarna med närodlad bioenergi/
biobränsle för användarna av energin/värmen 
och genom just närproduktionen, stärka 

Målgruppen för projektet har varit salixodlare, 
lantbrukare och andra markägare inom ca 3 mil 
från Ystad värmeverk, berörda enheter inom 
Ystad kommun och entreprenörer inom salix i 
regionen.

Projektledare var Annika Henriksson, VD för 
Salixenergi Europa AB (SEE) och Ulf Anders-
son Borrehöiden AB engagerades specifikt för 
genomförande av aktiviteterna i projektet.

Projektdeltagare från Ystad kommun var Ystad 
Energi AB samt Ystad kommuns Avdelning 
för Ledning och Utveckling. Ansvariga för 
projektet inom respektive organisation var 
Vinko Culjak och Henrik Bervén. Ystad Energi 

värmeverkets och odlarnas miljöprofil. Modellen 
skulle kunna tillämpas på Sveriges slättbygder 
där salix kan gynna den biologiska mångfalden 
och öka variationen i landskapet. 

Målet var att få till 150 hektar nyplantering 
i Ystad värmeverks närområde, bilda odlar-
sammanslutning och ta fram en affärsmodell  
för denna.

AB är ett av Ystad kommun helägt bolag 
som distribuerar el i Ystad med omnejd samt 
producerar, distribuerar och säljer fjärrvärme i 
centralorten. Fjärrvärmeverksamheten drivs från 
huvudproduktionscentralen i Ystad som har en 
total produktionskapacitet på c:a 74 000 kW. 
Ledningsnätet är c:a 89 km långt och under 
utbyggnad och andelen fastbränsle är 94%.

Affärsmodeller har gjorts av agr. dr. Håkan  
Rosenqvist och produktion av tryckt informa-
tionsmaterial och hemsidan av Collage Grafisk 
Form i Kristianstad och JÅBO Print i Svalöv. 
Miljö- respektive energikonsulterna Per Uno 
Alm, Minna Gillberg och Magnus Brandel har 
varit engagerade i informationsaktiviteterna.

Syfte och mål

Målgrupp och organisation
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Aktiviteter i projektet
Våren 2012
Arbetet med Ystad kommun
Projektet planerades av vår inhyrda utförare 
Ulf Andersson, Borrehöiden i samverkan med 
värmeverkschefen och näringslivsutvecklaren. 
Intressenter och lämpliga arealer för plantering 
identifierades i samarbete med projektledaren 
och Ystad Energi AB. Eftersom alla projektdelta-
gare har varit verksamma inom energi/lantbruk i 
det aktuella geografiska området under en längre 
tid var de personliga kontakterna en viktig del av 
”databasen” men därutöver användes Salixenergi 
Europa AB:s och Henriksson Salix AB:s kundre-
gister. Lämpliga kontakter inom Ystad kommun 
fick vi genom Ystad Energi AB och genom olika 
miljö- och energikonsulterna.

Odlarträffar
Vi började med att ringa runt till lantbrukare för 
att sondera intresset för salix allmänt och för att 
delta i projektet och komma på informations-
möten. Urvalskriterier för dessa kontakter var:

• 3 mils radie från Ystad värmeverk

• gårdar som vi visste hade en positiv inställning 
 till nya grödor

• lämplig mark (t.ex. ej grönsaksodlare)

• bedriver jakt på gården

• mellanstora och större gårdar

Eftersom projektet påbörjades under mars 
månad kontaktade vi i första hand odlare som vi 
visste hade varit intresserade av plantering. Fyra 
odlare bestämde sig snabbt och 14,5 ha plante-
rades.

Under sommaren deltog vi i Borgeby fältdagar 
men intresset för montern var dåligt, många 
kommentarer gick ut på att salix inte är lön-
samt. Lantbrukarkontakterna återupptogs efter 
skörden. Vi konstaterade snabbt att intresset 
för informationsmöten från lantbrukarhåll var 
nära noll, d.v.s. att planera och annonsera om 
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Affischen för projektet användes på Borgeby Fältdagar. 

Bild från presentation av Annika Henriksson och Ulf 
Andersson på miniseminarium på Borgeby fältdagar 
i juni 2012.

Ulf Andersson med besökare i montern på Borgeby 
Fältdagar juni 2012.

sådana skulle vara bortkastad tid och pengar. Vi 
förstod också att det skulle bli svårt att få till 
planteringar under 2013. Lantbrukarna i södra 
Skåne hade haft det bästa skördeåret på mycket 
länge genom en kombination av mycket hög 
skörd, mycket bra kvalitet, låga skördekostnader 
och mycket högt pris för alla spannmålsslagen 
och även för raps. Lantbrukarna förväntade högt 
rapspris även under 2013 och sådde mycket 
höstraps hösten 2012. 

Alla dessa för lantbruket sammanfallande positi-
va parametrar gjorde skördeåret 2012 helt unikt, 
trodde vi, men det skulle sedan visa sig att 2013 
blev likadant. Till allt detta ska läggas osäker- 
heten om CAP 2014 och eventuellt planterings-
stöd samt att det fanns signaler om sjunkande 
flispriser.
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Hösten 2012
Arbetet med Ystad kommun
Signalerna från lantbrukarhåll under 2012 
gjorde att vi bestämde oss för att arbeta efter  
två ”spår” för att nå målet 150 ha nyplantering  
i projektet:

Spår 1: Odlingar på lantbrukarmark, enligt mot-
tot: ”Vi värmer Ystad”.

Spår 2: Odlingar på kommunal mark, en ny idé.

Spår 2 är en längre process som kräver politiska 
beslut. Vi fick under hösten 2012 ett mycket 
bra samarbete med Ystad kommuns närings-
livsutvecklare och arbetade med dem för att få  
frågan på den politiska agendan och upparbeta 
ett intresse hos de ansvariga i respektive kom- 
munal instans. Vi argumenterade för att kom- 
munen ska använda sin ”egen mark”, t.ex. plan-
lagd mark som ligger oanvänd eller utarrenderad, 
exempelvis de sk Fredriksbergsängarna, ca 
200 ha, och där odla sin egen energi plus att 
man samtidigt kan använda slammet från det 
kommunala avloppsreningsverket som gödsel. 
Vi diskuterade även ett sidoprojekt för att lösa 
problemet med tungmetallerna i kondensatet 
från värmeverkets rökgaskondensering och 

bevattning med kondensatet på salixodlingarna 
för att sluta kretsloppet.

Vi skissade på ett skötselavtal mellan Ystad 
kommun och någon entreprenör för salixodling 
på dessa marker. Vi presenterade vårt projekt för 
Ystad kommuns Framtidsgrupp samt på möten 
med de tolv största markägarna runt Ystad. Vi 
höll möten med representanter för de berörda 
nämnderna, plan & bygg, miljö, VA, energi, 
stadsarkitekt m.fl. och planerade en workshop 
med beslutsfattare på värmeverk, reningsverk 
och plan- och bygg, stadsarkitekt samt politiker-
na med ansvar för miljö, utveckling mm.

Salixodling på Ystad kommuns egen mark skulle 
bli ett ”skyltfönster” för att påverka odlarna runt 
staden. Vi hoppades att våra argument ska leda 
till att Ystad kommun köpte större delen av 
Fredriksbergsområdet av fortifikationsverket för 
att där, till att börja med, plantera 100 hektar 
salix redan våren 2014.

Odlarträffar
Under hösten 2012 påbörjade vi odlarbesö-
ken på allvar. Vi fick intresseanmälningar för 
ca 50 ha men när vi skulle hjälpa till med att 
söka planteringsstöd visade det sig att detta var 
slut i Skåne. Vi bearbetade länsstyrelsen under 
några månader för att om möjligt omfördela 
tillgängliga stöd till salixplantering men fick 
slutligen beskedet att de som inte redan hade 
ansökt skulle avslås direkt. Alltså kvarstod endast 
sådana odlare som hade sökt stöd för tidigare 
år men inte kommit igång att plantera. Detta 
gjorde att de nya potentiella odlare som vi hade 
engagerat tappade intresset, tyvärr för senare i 
projektet blev förutsättningarna sämre för beslut 
om salixplanering.
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Europeiska jordbruksfonden för
landsbygdsutveckling: Europa

investerar i landsbygdsområden

www.salixenergi.se

Var med och  
värm Ystad! 

Just nu behöver vi 
många nya salix-
odlare kring Ystad  
för att leverera salix 
till Ystad Energi. 
Hör av dig till projektledare Ulf Andersson, 0768-78 64 12.  
 Flera andra stora projekt kommer inom kort. Planera för 
plantering 2013 med de världsledande salixsorterna från 
Lantmännen SW Seed.  
 SalixEnergi Europa AB hjälper till med allt från planering  
till flisleverans i den utsträckning du önskar. Läs mer  
på vår hemsida eller ring vårt 
huvudkontor 0418-66 83 00  
så berättar vi mer.

Harvest in winter, Sweden.

Skörd av salix höst och vinter.

Europeiska jordbruksfonden för
landsbygdsutveckling: Europa

investerar i landsbygdsområden

Just nu behöver vi många nya salixodlare kring Ystad 
för att leverera salix till Ystad Energi. Hör av dig  
till projektledare Ulf Andersson, 0768-78 64 12. 
 Flera andra stora projekt kommer inom kort. 
Planera för plantering 2013 med de världsledande 
salixsorterna från Lantmännen SW Seed.  
 SalixEnergi Europa AB hjälper till med allt från 
planering till flisleverans i den utsträckning du önskar. 
Läs mer på vår hemsida eller ring vårt huvudkontor  
0418-66 83 00 så berättar vi mer.

Var med och 
värm Ystad!

www.salixenergi.se

Annons i Skånska Lantbruk nr 4 och 5, 2012.

Annons i Skånska Lantbruk och Arvensis, 2012.
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ansträngning gjordes för att få så många lant-
brukare som överhuvudtaget var möjligt till 
detta möte. Inbjudan per brev skickades till 174 
skånska lantbrukare och dessutom togs telefon-
kontakt med alla kända intressenter i branschen 
och med berörda enheter i Ystad kommun. 
Därutöver gjordes utskick från Jordbruksverket. 
Resultatet av denna stora kraftansträngning blev 
56 personer inkl föredragshållare. Program för 
mötet var information om nya sorter, ekonomin 
i salix och Ystad Energis intresse för salixflis. 
Intresseanmälningar för salixodling togs upp.

Ett motsvarande möte hölls av Jordbruksverket 
i Grästorp den 21 januari, utanför projektets 
målområde med vi bidrog genom att skicka ut 
inbjudningar till alla våra kontakter i Västra 
Götaland samt medverkade som föredrags- 
hållare. På Jordbergamötet togs upp intresse-

Våren 2013
Arbetet med Ystad kommun

Under våren 2013 hölls flera möten på Ystad 
värmeverk för att få all personal övertygad om 
fördelarna med salix som bränsle. Slutsatsen blev 
dock att det återstod en hel del att göra. Bland 
annat hade personalen hade invändningar mot 
bränslekvaliteten.

Möten hölls med kommunens näringslivsutveck-
lare för att få denna grupp att bidra till att od-
lare runt Ystad skulle engagera sig i salixodling 
samt att förankra idén med odling på kommu-
nens egen mark, Fredriksbergsängarna. Alla var 
mycket positiva till denna idé men vid senare 
möten med Ystad kommuns planeringsansvariga 
framgick det att det inte fanns några planer på 
att ändra användningen av denna mark.

Möten hölls sedan med Ystad kommuns VA-
ansvariga med målet att få slammet som en 
del av projektet, att få till en win-win situation 
för kommunen. Slutsatsen blev att man redan 
hade avsättningen för slammet i ett system man 
tyckte fungerade väl och man såg inget behov 
från VA avdelningen att ändra något.

Det framkom under vårens möten att detta 
med odling på kommunal mark kräver en hel 
del politiska initiativ och påverkan från politiskt 
håll, bland annat ett förbättrat samarbete mel-
lan de olika kommunala nämnderna, framförallt 
Plan- och Bygg, reningsverk, stadsarkitekt och 
värmeverk. 

Positivt var dock att Ystad värmeverk sedan 
projektstarten hade köpt in all flis som skördats 
i närområdet. Dessutom beslöt Ystad värmeverk 
att dubblar sitt intag av salixflis till säsongen 
2013/2014, vilket gjorde att vi måste vidga  
närområdet för att kunna leverera önskade 
kvantiteter.

Odlarträffar
Jordbruksverket arrangerade ett möte för lant-
brukare på Jordberga Gård den 19 januari och 
projektet medverkade genom att göra en stor del 
av mötesplaneringen, arrangera skördevisning, 
skicka ut inbjudningar och bearbeta lantbrukare 
genom personliga kontakter. Mycket stor  

Salixmöte på Jordberga den 19 januari 2013. 

Salixmöte i Grästorp den 21 januari 2013.
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anmälningar från lantbrukare och dessa inbjöds 
till ett möte i Nöbbelöv den 7 februari 2013. 

Totalt deltog i Nöbbelöv 14 personer 
inklusive projektgenomföraren och Ystads 
fjärrvärmeverkschef. Under mötet diskuterades 
möjligheter för framtida långsiktiga, avtal, 
organisation, behov av odlarsamverkan och 
affärsmodeller samt möjlighet att odla på 
kommunal mark. Slutsatsen av mötet var att 
inget behov av odlarorganisation fanns. 

De nya odlarna lyssnade på de gamla vilka 
framförde att dagens modell fungerar bra, 
d.v.s. att skördeentreprenören gör avtal med 
värmeverket och håller i hela organisationen. 
Intresseanmälning för plantering togs upp och 
totalt resultat av detta blev 5 planteringar på 
totalt 39,2 ha under våren 2013.  

Under februari hade projektet en monter på 
MILA. Intresset var inte stort och därför beslöts 

att inte delta på sommarens stora utställning 
Borgeby Fältdagar.

Arbetet med lantbrukarbesöken fortsatte och 
det stod snart klart att det skulle bli ett be-
svärligt år även 2014 att skapa nyplanteringar. 
Lantbrukarna i södra Skåne fick även 2013 en 
kombination av mycket hög skörd, mycket bra 
kvalitet, låga skördekostnader och högt pris för 
alla spannmålsslagen, raps och konservärter och 
skördeåret 2013 blev precis som 2012 rejält 
över normen ekonomiskt. 

Årets låga flispriser, som för övrigt skulle sjunka 
ännu mer gjorde situationen ännu värre, ett fak-
tum som tydligt framgick vid våra odlarsamman-
komster och odlarbesök under första halvåret. 
De ca 40 hektar som planterades i närområdet 
får anses som en framgång med dessa förutsätt-
ningar. Reglerna i det nya CAP var fortfarande 
oklara vilket inte gjorde saken bättre.

Målet med att skapa någon form av odlarsam-
manslutning fortsatte men vi kan konstatera 
efter träffarna/workshop vi hade under våren 
2013, att de nuvarande odlarna hellre ser att  
skördeentreprenören i området står för all lo-
gistik. Detta såg ut att förbli den mest praktiska 
lösningen, lite beroende på hur kommunen själv 
agerar när det gäller egen odling av salix.

Vårt intryck från odlarna när vi tog upp diskus-
sionen angående en odlarsammanslutning var 
att man inte såg behovet av en odlarförening/
sammanslutning. Framförallt yngre lantbrukare 
föredrar, med terminshandel med spannmål som 
exempel, att sköta sin försäljning själva om de 
överhuvudtaget vill engagera sig.

Vinko Culjak, chef för fjärrvärmesystemet, 
demonstrerar produktionen.

Gunnar Henriksson samt Ulf Andersson med besökare i montern på MILA i februari 2013.
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Hösten 2013, våren 2104
Odlarträffar
Den kanske allra största problemet under denna 
höst var att lantbrukarna kände stor osäkerhet 
om EU:s framtida jordbrukspolitik, det fanns 
ingen tydlig indikation på hur salix skulle hante- 
ras, vi kunde inte ens säga om salix var godkänt 
som jordbruksgröda. Frustrationen var ännu 
större än tidigare år men vi fortsatte med indivi-
duella odlarmöten. 

Dock var det inte lönt att försöka organisera 
några större odlarmöten. Lantbrukarna förut- 
satte att vi hade information om salix i CAP 
vilket vi tyvärr inte hade. Vi försökte få informa- 
tion om vem på Jordbruksverket som hanterade 
frågan för att om möjligt påverka regelutform-
ningen som gällde salix, dock utan att lyckas.

Arbetet med Ystad kommun
Arbetet med kommunen gick som tidigare 
ut på att få hjälp att utveckla projektet. 
Projektdeltagarna enades under hösten 2013 
om att ett medborgarförslag var enda vägen för 
att få Ystad Energi att göra hållbara avtal med 
odlarna vilka ska binda upp sig för en minst 
20-årig odling. Medborgarförslaget skulle leda 
till en policy för Ystad kommun att satsa på 
närodlad energi både på sin egen mark och 
hos lantbrukare runt staden. Erfarenheterna 
från närodlad salix till värmeverket i Grästorp 
användes som exempel vid olika möten.

Vi lade ner mycket tid och många möten med 
kommunens olika instanser (Ystad Energi, 
Ystad värmeverk, kommunfullmäktigemöte, 
oppositionsrådet, fd kommunstyrelsens 
ordförande, kommundirektören, VA verket) på 
att genomföra medborgarförslaget under hösten 
2013 och våren 2014. Medborgarförslaget 
överlämnades av kommunfullmäktige till Ystad 
Energi AB som rekommenderade avslag och så 
blev också kommunens beslut.

Under 2014 planterade ingen salix i projektet 
och såvitt vi vet planerades totalt ca 16 ha i hela 
Sverige varav ca 5 ha var en skånsk försöks- 
odling.
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YSTADS DAGBLAD

ENERGI
PÅ ÅKERN
GER STADENS INVÅNARE 

VARME
NÄRODLAD ENERGItar hand om stadens

RÖTSLAM

Skylt med påhittad löpsedel som använts på olika 
möten och mässor.

Ulf Andersson, Salixenergi Europa AB vid bränsle- 
intaget vid Ystad värmeverk.
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Informationsinsatser
Projektet har till stor del gått ut på att sprida 
information om närodlad salix och det har vi 
gjort även om resultatet i form av plantering 

inte blev det planerade. I tabell 1 sammanställs 
genomförda informationsinsatser under 
projektperioden mars 2012 – juni 2014.

Resultat av projektet

 2012 2013 2014 Totalt

Individuella 16 38 24 77 
rådgivningar

Organiserade 0 3 0 3 
odlarmöten

Möten med 10 29 9 48 
Ystad kommun

Presentation av 7 nov, SVEBIO 19 jan, JV, Jordberga 0 5 
projektet i möten Jönköping 21 jan, JV, Grästorp 
organiserade av  4 nov SVEBIO, Göteborg 
andra/medarrangör  13 nov Ystad Bioeenergikonf.

Annonser Arvensis 1 st 0 0 4 
 Skånska lantbruk 3 st

Utställningar,  Borgeby Fältdagar,  MILA 8-9 feb 0 2 
mässor 26-27 jun

Övrigt  Medborgarförslag  
  till Ystad kommun

Tabell 1. Genomförda informationsinsatser i projektet

Eskil Erlandsson var en av föredragshållarna på 
salixmötet i Grästorp den 21 januari 2013. Här 
tillsammans med Lena Åsheim, SalixEnergi samt 
Harald Svensson, Jordbruksverket.

Karin Hjerpe från Jordbruksverket höll ett intresant 
föredrag om salix på Jordberga den 19 januari 2013. 
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Målet om odlarsammanslutning har inte upp-
nåtts, framförallt för att odlarna inte ville en-
gagera sig i en sådan. Vi har presenterat olika 
modeller men ingen av dessa har intresserat de 
odlare vi har haft kontakt med och det är i stort 
sett alla odlare i hela södra Skåne, både befintliga 
och potentiella. 

Nyetablerade odlingar
Ett mål för projektet var salixleveranser från 
150 hektar ny salixodling inom 3 år genom 
att skapa en attraktiv affärsmodell genom 
samverkan mellan energibolag, salixodlare 
och entreprenörer. Detta mål har endast 
delvis uppnåtts och odlingarna redovisas i 
tabell 2. Under 2012 planterades 14,5 ha, och 

under 2013 planterades 39,2 ha, under 2014 
planterades inget alls. Totalt planterades 53,7 ha. 
Alla odlingar har etablerats av 9  
enskilda lantbrukare varav 6 var salixodlare tidi- 
gare. Ystad kommun har inte planterat något. Den 
mark som vi hade identifierat för Ystad kommuns 
egen odling, Fredriksbergsängarna, avyttrades  
under projekttiden till enskilt lantbruksföretag.

År Lokal Ny odlare av salix Areal (ha) Avstånd till Ystad (km)

Salix etablerad av enskilda lantbrukare, mål 100 ha

2012 Jordberga Nej 5 25

2012 Genarp Ja 6 35

2012 Skegrie Ja 2 25

2012 Ö Ingelstad Nej 1,5 15

Summa 2012   14,5 

2013 Tågra Nej 16 15

2013 Ugglarp Ja 4,2 30

2013 Skåne Tranås Ja 6 15

2013 Everlöv Nej 12 20

2013 Klagstorp Ja 1 25

Summa 2013   39,2

Summa 2014   0

Totalt   53,7

Salix etablerad på kommunägd mark, mål 50 ha

2012-2014   0

Tabell 2. Nyetablerade odlingar i projektet

Plantering i Everlöv i projektet Närodlad salix,  
våren 2013.
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Olika möjligheter för odlarsamverkan har 
presenterats fraa vid de individuella mötena 
med lantbrukare. Någon djupare diskussion om 
lämplig organisation för projektet har dock inte 
varit aktuell eftersom intresset för odling har 
varit svagt och intresse för odlarsammanslutning 
likaså. De befintliga salixodlarna som vi 
har varit i kontakt med tycker att den 
nuvarande organisationen fungerar bra, dvs att 
entreprenören sköter både skörd och försäljning.

Tyvärr har vi i diskussionerna med Ystad Energi 
AB inte kommit fram till punkten att disku-
tera avtal eftersom Ystad Energi AB har valt att 
fortsätta med upphandling och ettåriga leverans-
avtal. Av samma skäl har det inte varit menings-
fullt att diskutera leveransorganisation för salix. 
Som det ser ut nu kommer den nuvarande orga-
nisationen att fortsätta, dvs ettårsavtal inklusive 
leveransplaner görs upp med skördeentreprenö-
ren som i sin tur avtalar med odlarna om skörd 
och organiserar inleveranser av salixflisen. 

Ekonomiska kalkyler för odlingen
Vi har använt en förenklad ekonomisk kalkyl vid 
lantbrukarbesök och på möten vilken bygger på 
flispris och verkliga skörde- och övriga odlings-
kostnader för området. Kalkylen visar kassa- 
flödet utan hänsyn till räntekostnader. En för-

enklad kalkyl är lättare att förklara vid odlarbe-
söken. Arealbidraget ingår inte eftersom vi inte 
visste hur det skulle bli efter 2013 och dessutom 
är det neutralt för val av salix eller spannmål 
som gröda. 

Däremot förutsatte vi att det skulle bli ett plan-
teringsbidrag motsvarande det befintliga. Vi har 
tagit fram siffrorna ur Salixenergi Europa ABs 
omfattande material och räknat om till m3 för 
att det är enklare att förstå. En salixodlare har  
en känsla av hur stor volym (m3) som 
produceras på odlingen eftersom han kan räkna 
antal lass och ser flishögen men det är inte 
många odlare som har någon känsla för hur 
många ton och ännu mindre för hur många 
MWh detta motsvarar eftersom det idag är 
någon annan som sköter skörd och flisleveranser. 

Om ett avtal skulle komma till stånd direkt  
mellan odlare och värmeverk måste odlarna 
börja räkna i ton ts och MWh men detta upp-
nåddes inte inom projektet. Denna enkla kalkyl 
räcker för vårt ändamål, den första rådgivningen. 
Om man ska göra ett långsiktigt leveransavtal 
måste rådgivaren naturligtvis presentera en mera 
noggrann kalkyl men som sagt dit nådde vi inte 
i projektet. I den presenterade kalkylen används 
flispriset för 2012, dagens flispris är lägre.

Avtal mellan Ystad värmeverk och odlarna, odlarsamman- 
slutning, organisation av salixleveranser 
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År Åtgärder Intäkt  Ackumulerat

0 Planteringsår   
 Fältåtgärder före och efter plantering  -3 050 
 Plantering  -13 000 
 Planteringsbidrag  4 800 
 Rötslam  625 

 Totalt år 0  -10 625  -10 625

3 Första skörd  
 Skördekostnad  -8 460 
 Flistransport  -3 800 
 Fältåtgärder  -1 200 
 Försäljning  24 480

 Totalt år 3  11 020  395

6 Andra skörd  
 Skördekostnad  -9 870 
 Flistransport  -4 200 
 Fältåtgärder   
 Försäljning  28 560

 Totalt år 6  14 490  14 885

9 Tredje skörd  
 Skördekostnad  -9 870 
 Flistransport  -4 200 
 Fältåtgärder  -800  
 Försäljning  28 560

 Totalt år 9  13 690  28 575

12 Fjärde skörd  
 Skördekostnad  -9 870 
 Flistransport  -4 200 
 Fältåtgärder  -175 
 Försäljning  28 560

 Totalt år 12  14 315  42 890

15 Femte skörd  
 Skördekostnad  -8 460 
 Flistransport  -4 200 
 Fältåtgärder   
 Försäljning  28 560

 Totalt år 15  15 900  58 790

                                 per hektar och år (total 16 år):    3 674

Tabell 3. Salixflis till Ystad värmeverk (exklusive arealbidrag).  
Exempelkalkyl som användes vid rådgivningstillfällena. Genom att ändra vissa ingående värdena 
för tillväxt och priser kunde kalkylen anpassas till den aktuella situationen.
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Energiinnehåll, 45%  vh 0,68 MWh/ m³

Medeltillväxt, år 0-3 60 m3/ha/år

Medeltillväxt per år, år 4-6 70 m3/ha/år

Medeltillväxt per år, år 7-9 70 m3/ha/år

Medeltillväxt per år, år 10-12 70 m3/ha/år

Medeltillväxt per år, år 13-15 70 m3/ha/år

Medeltillväxt år 0-15 64 m3/ha/år

Medeltillväxt år 0-15 11 t ts/ha/år

Planteringskostnad inkl sticklingar 13000 Kr/ha 

Planteringsstöd 4800 kr/ha

Ersättning för slammottagning 25 kr/t

Kvävepris 8 kr/kg

Kostnad flistransport 20 kr/m3

Flispris 200 kr/MWh

Skördekostnad 47 kr/m3

I tabell 4 redovisas förutsättningarna för 
exempelkalkylen. Kalkylen gjordes i Excel och 
rådgivaren kunde ändra siffrorna efter lokala 
förutsättningar under diskussionen med odlaren. 

Med dagens flispris 180 kr/MWh blir den  
genomsnittliga ersättningen på sista raden i 
tabell 3 ca 2 700 kr/ha/år.
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Tabell 4. Förutsättningar som använts i exempelkalkylen i denna rapport och som utgjorde  
normalvärden vid rådgivningsinsatserna.

Salixodlarna har olika mål
Det finns olika sätt att organisera salixskörd och 
försäljning av den skördade salixen samtidigt 
som odlarna har olika mål med sin odling t.ex:

A. Odlare som vill hålla ned sitt engagemang  
 på mycket låg nivå.

B. Odlare som kan tänka sig ett visst engage- 
 mang för sin egen odling.

C. Odlare som kan tänka sig att engagera sig  
 i mer än sin egen odling.

D. ”Föreningsmänniskor” som vill arbeta i 
 föreningsliknande former.

E. Odlare som vill utveckla affärskoncept kring 
 salixodling som t ex att sälja tjänster till andra 
 salixodlare, sälja färdig värme, använda salix  
 som bränsle inom det egna företaget osv.

Det finns alltså inte en odlarsammanslutning 
som passar alla odlare. Ett problem är dock att 
arealen salix vid Ystad, liksom i de flesta områ-
den i Sverige är för liten för att det skall finnas 
utrymme för flera lösningar.

I en odlarsammanslutning behövs individer som 
är drivande (grupperna c, d och e). Dessa  
”drivande” individer underlättar för odlare i 
grupp a och b ovan att vara salixodlare. Om 
grupperna c, d och e inte finns behövs en extern 
aktör för att grupp ”a” på sikt skall ha rimlig 
möjlighet att bestå som energiproducent. 

Denna externa aktör kan vara behjälplig med 
rådgivning, ombesörja plantering, slamspridning, 
skörd och försäljning av salixbränsle.

Tänkbara modeller för odlarsammanslutning
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Två olika typer av odlarsamman- 
slutningar

Uppgifterna för en odlarsammanslutning kan 
delas upp i två tänkbara huvudsyften:

A. En verksamhet där det inte görs affärer.

 Det kan vara utbyte av information som t ex  
 fältvandringar, samordning av plantering,  
 skörd, höggödsling, slamspridning och försälj- 
 ning av skördad salix, men den enskilde odla- 
 ren säljer själv sin skördade salix. Försälj- 
 ningen mm kan samordnas av någon i sam- 
 manslutningen men var och en gör sina egna 
 affärer. Alternativt köper någon i samman- 
 slutningen salixen av andra lantbrukare för  
 att sedan sälja den vidare.

B. En verksamhet som gör affärer.

 Verksamheten säljer skördad salix, köper 
 in skördetjänster, förmedlar och organiserar  
 slamspridning mm åt medlemmarna. Denna 
 samordning bör då utgöras av en egen juridisk 
 person, t ex aktiebolag, ekonomisk förening  
 eller kommanditbolag eftersom denna affärs- 
 drivande verksamhet hanterar icke oväsent- 
 liga penningsummor samt tar ekonomiska  
 risker.

En samordning av typ b) kan vara betydligt svå-
rare att komma igång med än samordning av typ 
”a” vilken har mer karaktär av en ideell förening. 
Därför kan det vara lämpligt att starta med en 
samordning av typ a), utan gemensamma affärer 
för att ev. i ett senare steg bilda en samordning 
av typ b), för gemensam affärsverksamhet. 
Salixodlarna i Örebro är ett exempel på detta 
tvåstegsförfarande.

Samverkan när odlarna inte vill  
engagera sig
För att få igång en samverkan krävs att någon 
med ett stort engagemang alternativt någon 
extern, t.ex. ett företag i salixbranschen eller 
någon befintlig organisation håller i denna 
samverkan. Samordningens utformning kommer 
att påverkas av vem som håller i den. Om ingen 
vill engagera sig lokalt kan ett externt företag 
organiserar skörd och försäljning och bistå 
med rådgivning. Detta är situationen i Ystad 
liksom i övriga Skåne. Det är dock viktigt med 
engagerade odlare för att bibehålla eller öka 
salixarealen.

Mellanting mellan odlarsamverkan  
och externt företag

Man kan tänka sig ett mellanting mellan od-
larsammanslutning och att ett extern företag 
som ombesörjer skörd, försäljning mm. I denna 
situation där det inte finns någon enskild odlare 
som vill vara med i styrelse eller vara samman-
kallande till möten kan det externa företaget ha 
en ordföranderoll, sekreterarroll osv vid dessa 
sammankomster. Vid mötena sker ett informa-
tionsutbyte mellan det externa företaget och 
odlarna. 

Vid dessa möten, vilka bör vara relativt få per 
år, diskuteras skörd, avsättningsmöjligheter, 
slamspridning i salixodling, samordningsförde-
lar mellan olika odlare, om det skall vara nå-
gon fältvandring och studiebesök kopplade till 
salixodling o.s.v. Även dessa samordningar kan 
vara svåra att genomföra om engagemanget från 
odlarna är alltför lågt. Med andra ord, engage-
manget från odlarna är en av de mest avgörande 
faktorerna för hur odlarsammanslutningar skall 
lyckas. Om dessa möten skulle falla väl ut kan 
det var ett förstadium till en odlarförening eller 
liknande.
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Intresset från olika företag att engagera sig är  
bl. a beroende av marknadssituationen. När 
det är lågt utbud i förhållande till efterfrågan 
och stigande priser är det större sannolikhet att 
köpande företag engagerar sig i inköp av salix-
bränsle än i situationer med stort utbud i för- 
hållande till efterfrågan och sjunkande priser.

Nedan redovisas några modeller för organisation 
av leveranser av andra lantbruksprodukter vilka 
kan tillämpas på salix.

Organisation enligt modellen  
Findus/konservärter
Findus som är köpare av konservärter bestäm-
mer om vissa odlingstekniska saker såsom  såtid 
och utsäde samt engagerar sig i detalj i andra od-
lingsåtgärder såsom jordbearbetning och kemisk 
bekämpning.  Findus organiserar och bekostar 
skördearbete och transporter med egna skör-
demaskiner och inlejda lastbilar. Man kan lite 
förenklat säga att Findus köper ärterna på rot.

Detta koncept är även tillämpbart inom salix. 
Dock kan salixföretaget till skillnad från Findus 
även köpa in skördetjänsten från underentrepre-
nörer. Ett företag som handlar med bränsle eller 
ett företag som behöver bränslet själv för t ex 
el- eller värmeproduktion kan köpa salix på rot 
på detta sätt från odlaren. Det går även att ha 
odlingsrådgivning i detta koncept. Odlingsråd-
givningen kan ligga på olika nivåer från mailut-
skick någon enstaka gång under året, uppdaterad 
hemsida till personliga besök i fält hos odlaren.

Organisation enligt modellen Nordic 
Sugar/sockerbetor
Nordic Sugar äger det enda sockerbruket i Sve-
rige. Nordic Sugar förmedlar betfrö och bestäm-
mer när intransport av betorna skall ske. Nordic 
Sugar köper även in transporttjänsten av betorna 
och står för huvuddelen av kostnaderna för 
vägtransporten. Odlingskostnad, skördekostnad 
och lagringskostnad före leverans står odlaren 
själv för. Odlaren bestämmer över skörden på 
fältet. Man skulle lite förenklat kunna säga att 
Nordic Sugar köper betorna fritt fältkant. Både 
sockerbruk och värmeverk behöver fortlöpande 

inleveranser med stor leveranssäkerhet och har 
intresse av så litet lager som möjligt vid själva 
anläggningen. Det finns stora likheter mellan 
inleveranserna av råvarorna till sockerbruket 
respektive värmeverket.  

För salix skulle detta kunna jämföras med att 
köpare som t ex bränsleanvändande företag, 
köper den skördade salixen vid fältkant. Odlaren 
organiserar själv så att någon skördemaskin utför 
skörden och att salixen finns vid fältkant vid 
överenskommen leveranstidpunkt. Det köpande 
företaget organiserar vägtransport av salix- 
 bränslet.

Organisation enligt modellen traditio-
nell spannmålsodling
Odlaren odlar, skördar och i många fall även 
transporterar sin spannmål men spannmålen 
kan även säljas fritt gården. Ofta övergår 
organisationen av spannmålshanteringen till 
köparen först när spannmålen är levererad 
till köparen. Dock säljer kunden i många fall 
spannmålen vidare till något annat företag 
som t ex ett kvarnföretag eller exporterar 
spannmålen. För salix kan denna hantering 
närmast efterliknas genom att lantbrukaren själv 
säljer och levererar till kunden. Antingen köper 
odlaren in transporttjänsten från något åkeri 
eller transporterar salixen med egna fordon.

Organisation enligt modellen Skogs-
bränsle från skogsägarföreningar
Skogsägarföreningar, tex Södra Skogsägarna, an-
vänder underentreprenörer för att skörda, skota, 
flisa och transportera skogsbränslet. Skogsägar-
föreningen äger inte maskinerna som används 
vid hantering. Skogsägarföreningarna säljer 
bränslet till olika användare, framförallt värme- 
och kraftvärmeverk eller använder bränslet i 
egna anläggningar. Skogsbrukaren får ofta en fast 
ersättning per kubikmeter fritt bilväg.

Skogsägaren betalar oftast skörd, skotning och 
sönderdelning av skogsbränslet medan skogs-
ägarföreningen betalar vägtransporten. Avseende 
kostnadsfördelningen mellan skogsägaren/skogs-
ägarföreningen finns en likhet med förhållandet 
mellan betodlare/sockerbruk. En stor skillnad är 

Organisation av skörd och försäljning av skördad salix
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dock att leveransplanerna inte är lika detaljstyr-
da för skogsbränsle som för sockerbetor. Salix 
skulle kunna organiseras i likhet med skogs-
bränslen men det finns en viktig skillnad. Vid 
direktflisning av salix, den hittills dominerande 
skördemetoden, krävs att skörd och leverans pla-
neras i samverkan mellan odlare och flisköpare 

För att få till stånd en salixodling med värme-
verken som kund måste det till en politisk vilja 
och en uttalad politisk målsättning i de fall 
värmeverket är kommunägt eller inköpspolicy 
om värmeverket är privatägt. Om värmeverket 
är kommunägt måste man ha kommunen med 
sig för att få en långsiktig bas för investering i en 
flerårig gröda. 

Det räcker inte att värmeverkschefen är positiv. 
Vi har inte lyckats övertyga politikerna i Ystad 
kommun om att närodlad salix är en bra idé. I 
Grästorps kommun som vi har sett som före-
gångare i en annan del av landet, har man tyd-
ligen en annan situation. Där är förnybar energi 
och självförsörjning med energi prioriterade om-
råden och därmed finns en marknad för effektiv 
salixodling. I Ystad kommer salixen troligen 
inom den närmaste framtiden endast att fortsatt 
ingå som en mindre komponent i bränslemixen. 
Hade Ystad kommun haft ett måldokument som 
Grästorps kommun hade detta varit styrande för 
tjänstemännen.

Om man har situationen att endast de ansvariga 
på värmeverket är positiva till salix som bränsle 
riskerar man ändringar vid personalbyte och då 
kan konceptet närodling helt gå förlorat och 
helt plötsligt finns ingen avsättning för salixen. I 
projektet fick vi rådet från Ystad Energi AB att i 
första hand fortsätta med att påverka ansvariga 
politiker i Ystads kommun för att få förankring 
för längre tid. 

Detta är en rekommendation för hela salixbran-
schen; att påverka politikerna att ta engagera sig 
i frågan om närodlad energi. Den enskilde salix-
rådgivaren får svårt att svara en odlare som har 
investerat i en 25 årig odling om dennes avsätt-
ning helt försvinner p.g.a. värmeverkets ändrade 
inköpspolicy.

för att inte flisen ska bli liggande för länge med 
risk för kvalitetsförsämring. Direktflisning kräver 
en noggrannare planering av vägtransporter och 
inleveranser av salixflis och denna planering 
måste göras i samarbete med skördeföretaget. 
Därmed liknar hanteringen av salixflis faktiskt 
sockerbetor mera än skogsbränsle.

Under projekttiden har ekonomin i traditionella 
grödor i skånskt lantbruk varit mycket god och 
det har varit mycket svårt att få till stånd nya 
salixodlingar. De drygt 50 hektar vi har lyckats 
plantera 2012/2013 för flisleverans åt Ystad 
värmeverk, är i första hand hos odlare som sedan 
tidigare är salixodlare. Det visar att det finns 
nöjda odlare i området och att det är lättare 
att få till stånd ny salixplantering hos befintliga 
odlare som har kunskap om branschen.

Ett ännu större problem än den goda ekonomin 
i traditionella grödor är att reglerna i CAP 
kan innebära så stor förändring för salix och 
att reglerna riskerar att inte blir klara förrän 
det gamla CAP har slutat att gälla. Många 
lantbrukare överväger salix som ett sätt att 
uppfylla CAP regler för att minska lantbrukets 
miljöpåverkan snarare än för att producera flis. 
De har andra mål än hög produktion såsom 
biologiska mångfald, jakt och liknande även om 
bra flisskörd givetvis alltid är positivt även hos 
dessa odlare.

När bestämmelserna om ekologisk fokusareal - 
som salixbranschen hade hoppats skulle gynna 
salixodling - slutligen blev kända under 2014 
och det framgick att det krävs mer än 3 gånger 
större areal av salix än av baljväxter för att kva-
lificera som ekologisk fokusareal, då minskade 
intresset för salix rejält i lantbrukarkretsar. Vi 
bedömer att detta låga intresse kommer att gälla 
i Sverige liksom i andra västeuropeiska länder 
för några år framöver eller tills förutsättningarna 
för salix ändras ordentligt i CAP.

Det finns inget intresse för någon odlarsamman-
slutning bland kontaktade salixodlare i projekt-
området. Odlarna är nöjda med dagens organisa-
tion där skördeentreprenören sköter försäljning 
och leveranser.
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