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• Produktion av bioenergi Betald

• Skydd mot vind och ljud riktad

• Rening av avloppsvatten riktad

• Rening av lakvatten riktad

• Positivt för jakt och viltvård

• Ökar biologisk mångfald

• Ökar jordens mullhalt

• Pollen och nektar ger ökande skördar

• Hinder mot läckage av näringsämnen

• Upptag av kadmium Betald ?



Salix (till skillnad från poppel och hybridasp)

• skördeintervall 2-4 år

• första skörd 3 år efter plantering

• återväxer från stubbarna efter skörd

• lätt att avlägsna, om så önskas



Miljöaspekter

 Inga insekticider

 Inga svampmedel

 Begränsad användning 

av ogräsmedel

 Ingen genmodifiering 

 Begränsad användning 

av maskiner

 Energi kvot 1:20



Sortskyddad Salix från 1987 till 2015

Orm, Ulv, Rapp, Björn, Jorr, Tora, Jorunn, Unn, 

Astrid, Ingun, Jodis, Aud, Loden, Osk, Ivar, Halla, 

Helga, Hild, Valborg, Sven, Torhild, Olof, Asgerd, 

Gudrun, Tordis, Inger, Sherwood, Doris, Karin, 

Terra Nova, Nora, Klara, Stina, Lisa, Dimitrios, 

Linnéa, Wilhelm, Erik, Birgit, Estelle……Winter, 

Ester, Emma, Bella

• han-sort

• hon-sort

• 2-könad



han-blommor

hon-blommor

EWB-sorten

”WINTER”



Sorter för olika klimat 

Orm, Ulv, Rapp, Björn, Jorr, Tora, Jorunn, Unn, 

Astrid, Ingun, Jodis, Aud, Loden, Osk, Ivar, Halla, 

Helga, Hild, Valborg, Sven, Torhild, Olof, Asgerd, 

Gudrun, Tordis, Inger, Sherwood, Doris, Karin, 

Terra Nova, Nora, Klara, Stina, Lisa, Dimitrios, 

Linnéa, Wilhelm, Erik, Birgit, Estelle……Winter, 

Ester, Emma, Bella

• Frosttålig

• Värmetålig



Marknadsförda sorter

Tora, Sven, Tordis, Torhild, Olof, Inger, Terra Nova, 

Klara, Linnéa, Stina, Lisa, Wilhelm, Erik, Estelle……

Winter, Ester, Emma, Bella

• SW/Lantmännen sorter

• EWB sorter
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Planteringsmaterial
• förvaras vid – 4 grader C 

• från januari till juni

• material för 2 ha i varje låda

• vikt ca 500 kg/låda



Text om Agro-bränsle osv…

Plantering

Pris 2015 (REAB)

9 900 SEK/ha för plantmaterial och plantering

av EWB sorter



Direktskörd
1/2 ha per timma
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Köpare av flis
Biobränsleeldade kraft/värmeverk

Kolkraftverk

Kalk – och cement industrier

Biogas producenter

Producenter av flytande bränslen



Leverans av flis
• Provtagning av fukthalt

• Betalning för energiinnehåll



(Annons)

Odla Salix för energin,

folkhälsan och miljön

• Odla förnybar energi

• Avlägsna kadmium från din 

åkermark

• Plantera på den ekologiska 

fokusarealen

• Skapar biologisk mångfald



Kadmium i mark och mat
• ett allvarligt hälsoproblem

• vissa marker bör inte odlas mat på

• statlig utredning (NV-00336-13) 

• förslag till åtgärder

• Salix för upptag av kadmium

• ”riktade” odlingar



”Riktad” Salixodling

Mängden växttillgänglig Cd per hektar åkermark är i snitt

320 g (till ett djup på 0,6 m dit  ca 95 % av rotmassan finns). 

Vid skörd av Salix kan ca 20 g Cd föras bort per hektar och år 

(om avkastningsnivån beräknas till 10 ton TS/ha/år).

Om målet är att odla bort hälften av den växttillgängliga

delen av Cd så skulle det ta 320/2/20 =  8 år.



Befintliga odlingar växer ofta på något sämre 

jordar och en årlig skördepotential kan ligga på ca 

6 ton TS (torrsubstans)/ha/år. Cd-halten i Salixved 

har mäts upp till mellan 0,9 till 2,4 mg/kg TS. Om 

vi utgår ifrån 1,2 mg/kg TS i de befintliga 

odlingarna så kan Cd-innehållet i skördad flis 

beräknas till 7,2 g/ha/år

Flis skördad från ”riktad odling”, som med största 

sannolikhet ligger på bättre jordar kan beräknas 

till 10 ton TS/ha/år. Cd-halten i skördad flis från 

sådana jordar kan uppskattas ligga på 2 mg/kg 

TS. Därför kan Cd-innehållet i sådan flis beräknas 

vara 20 g/ha/år. 



Leverans av flis
• provtagning av fukthalt

• betalning för energiinnehåll

• provtagning av Cd

• betalning för Cd-innehåll



Skördenetto för avkastning

på 10 ton ts/ha/år

A

Skörd energi 10 x 800 SEK = 8 000

Kostnader - 6 000

Netto 2 000

B

Skörd energi 10 x 800 SEK = 8 000

Betalt för Cd (75 SEK/g) 1 500

Kostnader - 6 000

Netto 3 500

(Gårdsstöd och planteringsstöd ej inräknade)



Förgröning och Ekologisk 

FokusAreal (EFA)

• Salix kan planteras och odlas som EFA

• Kan gödslas och sprutas under etableringsåret

• Kan skördas och säljas som biobränsle

• Efter etableringsåret inga kemiska sprutningar

• Efter etableringsåret är slam och stallgödsel ok

• EFA beräknas enligt faktor 0,3

• Även befintlig Salixodling kan anmälas till EFA



Text om Agro-bränsle osv…

Tack för 

uppmärksamheten !


