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Inledning 

Projekt Energiskogspoppel finansieras av Europeiska Jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling via Jordbruksverket och Hushållningssällskapet Skaraborg med syfte 
att få fram praktiska data om poppel som energiskog.  Det bestånd som användes för detta 
anlades 1991 på Hushållningssällskapets fastighet Hökatorp, Holmestads socken, Götene 
kommun, Västra Götaland. Avverkningen för att få fram praktiskt underlag för rapporten 
gjordes i ett 20-årigt bestånd som troligtvis skulle avverkats först efter 35 år om optimal 
produktion eftersträvats. I beståndet, både före och efter avverkningen har också omfattande 
mätningar och försök genomförts av forskare knutna till institutionen för energi och teknik, 
Sveriges lantbruksuniversitet. Forskare som projektet på samarbetat med och vars resultat 
också delvis används som underlag i denna rapport. 

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan konstateras att poppelflis är en bra produkt för fliseldning. Poppel 
som energiskog kan ge bra ekonomisk avkastning för markägaren och är dessutom en 
energieffektiv energigröda som kan hanteras med konventionell skogsbruksteknik. Med den 
poppelklon som fanns i försöket, OP 42, så blir det också relativt mycket skott efter 
avverkning, framför allt stubbskott men också lite rotskott. Så att behovet att ny- eller 
omplantera efter avverkning är ringa.  

 

  

Bild 2. Skördare i verksamhet 
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Bakgrund 

Bakgrunden till planteringen är att under slutet av 1980-talet och början av 1990-talet så var 
spannmålspriserna på världsmarknaden mycket låga och Sverige hade ett program som gick 
under benämningen ” Omställning 90” för att hjälpa lantbruket att finna nya 
produktionsgrenar och nya utkomstmöjligheter. Som ett led i detta satsades på att minska 
spannmålsproduktionen på olika sätt. Ett var att markägare fick investeringsstöd för att 
plantera lövträd och energigröda på åkermark. Hushållningssällskapet Skaraborg planterade 
under den perioden skog på ca 55 hektar åker. Flera ytor med anlades som etablerings och 
tillväxtförsök i samverkan med SLU, Skogsvårdsstyrelsen och andra intressenter. 

Området för detta poppelförsök planterades för att den aktuella åkersnipen inte hade en bra 
arrondering för konventionell växtodling. Poppeln planterades våren 1991 på normal 
höstplöjd åkermark. Plantorna tillhandahölls av dåvarande Skogsvårdsstyrelsen i Mariestad, 
då under namnet Goliatpoppel, men det är tveksamheter om den härstamningen/namnet, 
troligtvis är det klon OP 42. Planteringen utfördes av personal från Skaraborgs Skogsägare.  
Efter planteringen har inga skötselåtgärder utförts förrän 2008 då en lättare gallring med ett 
uttag om 25 % av stammarna utförts som en normal skogsskötselåtgärd.  

Under senare år får lantbrukare investeringsstöd för att etablera energigrödor på åkermark. 
Som energigröda räknas poppel, hybridasp och salix. De trädformade energigrödorna får dock 
inte växa längre än maximalt 20 år. Detta var anledning till att avverka en del av det aktuella 
poppelbeståndet i februari 2011 som då uppnått 20 tillväxtår och var intressant att skörda för 
att få några faktiska data. Under flera år har poppelplanteringen varit föremål för forskares 
intresse för möjlighet till datainsamling. Det har varit för tillväxtmätning, tillväxtfunktioner, 
stubbskörd, skottskjutning och gödslingsförsök på stubbskott.  I projektet har vi utfört 
avverkning, skottgallring och en mindre kompletteringsplantering..  

Material,  Metoder & Förutsättningar 

Den avverkade ytan var en väl avskild del av ett poppelbestånd om drygt 2 hektar som 
anlades våren 1991. Vid planteringen uppgav plantleverantörer Skogsstyrelsen att det var 
klonen ”Goliatpoppel”, men troligtvis är det klon OP 42. Avverkningen utfördes vecka 7 
2011. 
Ytan är enligt inmätning 0,77 hektar ( Eriksen, G., ). Den stående volymen i beståndet mättes 
in på plats men även levererad mängd redovisas. Flisen fraktades i container till 
värmecentralen vid kärnsjukhuset i Skövde. Varje container vägdes och prov togs på flisen för 
att ge betalningsgrund.  Även det aktuella ekonomiska utbytet redovisas liksom 
testeldningsresultaten som utfördes av kontrakterade utvärderare. Bränsle- och tidsåtgång 
inhämtades från maskinförare. Planteringskostnaden sattes till dagens nivå från aktuellt pris 
inhämtat från Skogssällskapet. Därför är kostnader och intäkter en spegling av odling och 
skörd utförd av entreprenörer under marknadsmässiga villkor liksom pris hos kund.  
Sommaren 2011 utförde forskare Tord Johansson, institutionen för energi och teknik, 
Sveriges lantbruksuniversitet, mätningar på biomassa från stubbar och rötter på försöksytan. 
I dessa försök utfördes enbart mätningar så det finns inga data på energiåtgång för 
upparbetning eller energiinnehåll och förbränningsegenskaper för stubbar.  
Forskarna fortsatte sedan under 2012 och 2013 med gödslingsförsök på stubbskotten.  
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Före växtsäsongen 2013 etablerades ett mindre sticklingsförsök för att testa möjligheten till 
kompletteringsplantering på mindre områden där skottskjutningen bedömdes undermålig. 
Dessutom gallrades stubbskotten på tio stubbar. 
För ekonomidelen är det gällande priser för 2011 som ligger till grund för beräkningarna. 
 

RESULTAT 

EnergiProduktion 

Poppel, planterad 1991, ca 816 plantor/ ha, förband 3,5 m x 3,5 m. 
Plantering på vårbrukad åkermark, inga övriga åtgärder eller skötsel förrän gallring 2008. 
Plantering 816 plantor/ha, avgång främst p.g.a. fejningsskador från rådjur ca 10 %. 
 
Gallring 2008, volymsutfall något osäkert på grund av att beståndet inkluderades i ett 
betydligt större område som gallrades, men bedömt efter kvarvarande bestånd till ca 25 % av 
stammarna, ca 165 stammar, Eriksen, G., 2011. Gallringen torde motsvara ca 110 m3 sk/ ha. 
Sedan har ytterligare ett antal stammar fälts före skörd av SLU och Skogforsk för inmätning i 
forskningssyfte. Dels före 2008 men också några stammar 2009 som upparbetades till ved 
utan inmätning.  
 
Inmätt bestånd före skörd februari 2011, 567 träd/ ha, medeldiameter 27,3 cm och medelhöjd 
25,5 m, medelvolym 0,665 m3sk/träd, Hjelm, B., 2011, totalt blir det  ca 377 m3sk eller ca 
314 m3fub. Tillväxt ca 18,85 m3sk/ ha år, inkluderas gallringsvolymen blir det ca 24 m3sk/ ha 
år. Flera uppmätta poppelbestånd i södra och mellersta Sverige påvisar produktionssiffror som 
överstiger dessa. Medeltillväxten i inventerade planteringar på åkermark var 18,7 m3sk ha-1 år-

1, intervall 2-55 m3sk ha-1 år-1 Johansson, T., 2010. 
 
Levererad mängd enligt mätbesked, skördat och levererat efter 20 tillväxtår, i februari 2011 
som energiflis totalt 170,4 ton, 536 m3s och 348,7 MWh.  Omräknat blir detta ca 5.019 ton TS 
/ ha år motsvarande 22 643 KWh / ha år.  
 
Upptagning av stubbar utfördes med grävmaskin och grövre rötter samt stubbar vägdes. 
Motsvarande försök utfördes på ytterligare 5 olika platser i södra Sverige med likartade 
bestånd, totalt 6 platser. I genomsnitt skördades 45 kg TS och inkluderades rötter från 50 mm 
i diameter och grövre så blev mängden 59 kg TS per stubbe, Johansson T., 2012A. Och detta 
representerade ca 22 % av den totala biomassaskörden. Med samma energiinnehåll som 
levererades från de ovanjordiska delarna så blir det 266 KWh per stubbe och grövre rötter.  
Om man beräknar efter den faktiska leveransen av energi från det skördade fältet, 348, 7 
MWh så skulle energiskörden från stubbar bli ca 98 MWh eller ca 4 900 KWh/ha år från 
stubbar och grova rötter. 
 
Så totalt beräknas den möjliga energiskörden bli 27 600 KWh per hektar och år eller ca 6.4 
ton TS/ ha år från stubbar, rötter, stammar och grenar. 
 
 
 
 
 
 



7 

 

Energieffektivitet 
 
Energieffektiviteten är viktig så att energiskörden är högre än insatsen och att inte högvärdiga 
energibärare med hög Exergi, förbrukas i allt för stor utsträckning i produktionen av mer 
lågvärdiga energibärare. El och olja är sådana energibärare med mer exergi än flis. 
Energiförbrukningen för plantproduktionen, planteringen och transport av flis till värmeverk  
är inte beaktad i redovisningen utan enbart för skörd, skotning och flisning. Flistransportens 
energiförbrukning borde vara lika oberoende flistyp och energiförbrukningen för 
plantproduktion och plantering bedöms som marginell.  
På grund av markförhållande så skotades skörden till välta och flisades där och fylldes på 
containers för vidare transport till värmeverk. 
 
Tabell 1. Energiåtgång 2011, skörd av bestånd, energinetto samt omräknat till ha & år  
Arbetsmoment Tim L/tim       Bränsle,L                  KWh   
Skördare 5  15 75 735   
  

    
  

Skotare 6  11 66 647   
  

    
  

Flisare 6  60 360 3 528   
            
Summa Tid & Energiåtgång Skörd 17 

 
501 4910   

  
    

  
Energiskörd 

   
348 700   

  
    

  
Netto 

   
343 790   

  
    

  
Omräknat till ha/år, ( 0,77 ha & 20 år ) 

  
    22 324    

* 1 l diesel = 9,8 KWh           
 

 

Bild 3. Virkesupplag innan flisning. Observera att det bruna inte är röta. 
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Eldningsegenskaper 

Enligt analyser utförda av eurofins, på uttaget provmaterial, flis från flisning på plats direkt 
efter skörd så är asksmältpunkten > 1550 C vilket är mkt bra och i klass med ren barkfri flis 
från stamved. Askhalten är i provet 1.5 % av TS vilket är högre än stamved som ofta ligger på 
0,4 - 0,3 % aska men lägre än salixflis som ofta ligger omkring 2 % aska, vanlig träflis på ca 
0.7% av TS.  
Energiinnehållet i det analyserade materialet var 5.070MWh / ton TS vilket ligger något lägre 
än träflis brukar göra ( 5.338 MWh / ton ). Kväveinnehållet( N ) var något högre än träflis 
brukar vara, 0,11 % av TS jämfört med < 0.1 % och kolhalten något lägre 49.8% av TS 
jämfört med 51.5 % av TS.  
Vid skörden av poppeln vecka 7, 14-18 februari 2011, flisades och levererades flisen under 
samma vecka till värmeverk. Mätbeskedet vid leverans visade en TS halt på 45.36 % och ett 
energivärde på 2.05 MWh/ ton vid leveranstidpunkt. 
Materialet som analyserades av eurofins samlades upp i och lagrats i jutesäckar en tid, ca 14 
veckor och hade spontant torkat något, från 45,36 % TS till ca 77,5 % TS. Detta borde inte 
betyda något för eldningsegenskaperna.  
Flisen levererades direkt efter skörd till värmeverket vid Kärnsjukhuset i Skövde och 
driftsansvarig där hade inte observerat några som helst problem eller andra speciella 
egenskaper vid hantering och förbränning. 
Även vid den testeldning som utfördes av ÄFAB så är omdömet att poppelflis är ett utmärkt 
biobränsle med liknande prestanda som traditionell kvalitet av bränsleflis från stamved.  
Sammanfattningsvis så fungerar poppelflis utmärkt vid eldning och är troligtvis en av de 
bättre energigrödorna från åkermark rent eldningsmässigt. 
 
Det vore mkt intressant att utföra prov med annan flisningsutrustning för att försöka få fram 
fin kvalitetsflis anpassat för pelletsbrännare och undersöka om det kan fungera. I så fall skulle 
poppelflis kunna få en betydligt intressantare marknadsnisch.  

                        
Bild 4. Flisaren hugger in            Bild 5. Poppelstubbe, kan ju också flisas 
    
Stubbar och rötter har tyvärr inte inkluderats i flisningen eller testeldning och analyser så där 
kan vi bara göra antagandet att man bör få med sig mer föroreningar i form av jord vilket både 
kan påverka förbehandling före flisning, själva flisningen samt eldningsegenskaperna.  
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Ekonomi 
 
I ekonomiberäkningarna är bara den ovanjordiska delen medräknad. Priser på kostnader och 
intäkter är 2011 års prisnivå. 
Köparen av poppeln för energiändamål var Sveaskog. Priset för flis fluktuerar från område till 
område men beror också naturligtvis på fliskvalitet. Den levererade mängden flis från 
avverkningen betalades per MWh enligt normala priser i regionen. 
Summorna på den skördade ytan räknas i tabell II upp så att det blir intäkt och kostnad per 
hektar medan tabell I redovisar faktiska kostnader på den aktuella arealen. I tabell II är också 
intäkter och kostnader fördelade på hektar och genomsnittsåret. Planteringskostnaden är i 
beräkningen avskriven på 20 år men då poppelodlingen har möjlighet att växa om efter 
slutavverkning kan den faktiska livslängden vara fler omloppstider. Både ränta och 
avskrivning är beräknad efter att investeringsbidraget dragits av. Under övriga intäkter är 
gallringsnettot 2008 upptaget till den något osäkra siffran 16 500 kr totalt per hektar utifrån 
antagandet att gallringen gav cirka 110m3sk/hektar och ett ungefärligt netto per m3sk på 150 
kr. Det årliga gårdsstödet som utgår även för energiskog på åkermark är beräknat för region 4 
men kan variera mellan åren eftersom utbetalningen sker i euro och således påverkas av 
växelkursen till svenska kronor. I det aktuella försöket har gårdsstöd ej utgått eftersom det 
inte existerade då planteringen skedde, men de planteringar som planteras idag på åkermark 
berättigar gårdsstöd.  
 
Utifrån den nominella genomsnittskalkylen per hektar och år står sig Goliatpoppeln väl i 
jämförelse med mer traditionell odling på denna typ av sämre beskaffad åkermark. All skoglig 
odling i jämförelse med jordbruksgrödor har dock nackdelen att framtida intäkter ligger långt 
fram i tiden. För att belysa detta kan en nettonuvärdesberäkning genomföras. För att denna 
skall ge något skall den ställas i relation till en alternativ användning av marken. I just detta 
fall är inte spannmålsodling en trolig alternativ användning utan snarare en extensivare 
vallodling eller träda. Ett nettonuvärde, NPV (med 5% kalkylränta, 2% inflation och 
antagandet att förhållandet mellan anläggningskostnad, skördekostnad och skördeintäkter är 
detsamma) för Goliatpoppeln per hektar under en omloppstid uppgår till cirka 44 000kr. Detta 
jämförs med en extensiv vallodling (cirka 5000kgts årsskörd för avsalu till 1kr/kg ts med de 
sedvanliga kostnader och alla maskinarbeten inlejda) vilket ger ett NPV om cirka 33 000kr, 
det vill säga cirka 11 000kr sämre än Goliatpoppeln. Således finns det en förhållandevis god 
lönsamhet i poppeln även då hänsyn tas till kalkylränta och inflation.  
 
Det är det också av intresse att se vad det årliga gårdsstödet för energiskog på åkermark 
innebär för kalkylen. NPV för Goliatpoppel under en omloppstid utan gårdsstöd uppgår till 
cirka 22 000kr, vilket är lägre än för den valda alternativa odlingen. Slutsatsen är att framtida 
lönsamheten i odling av poppel dels, givetvis, ligger i framtida energipriser men i ett kortare 
perspektiv är det framförallt hur stöden för denna typ av odling på åkermark utformas i 
framtiden och hur spannmålens prisutveckling påverkas framöver, Andersson, L., 2011. 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 

 

 
Tabell II, aktuellt värde för den skördade ytan 
Intäkter           

Beskrivning 
Volym 
m3fub Pris Belopp 

 
  

Grotflis 154,6 226* 34 870 
 

  
  

    
  

Kostnader 
    

  
Avverkning 

  
5 330 

 
  

Skotning 
  

4 550 
 

  
Arbetsledning 

  
1 391 

 
  

Försäljningskostnad 
 

1 507 
    

  
12 778 

 
  

  
    

  
Netto 

  
22 092 

 
  

  
    

  
* I detta pris ligger flisningskostnaden. Bedömningen var att marken 
 inte bar för flisekipaget utan skotning var ett bättre alternativ 
            

 
 
 

 
Bild 6. Skotning av energiskogspoppel. 
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Tabell III, omräknat till kr/ha samt tillägg för eventuellt gårdsstöd och investeringsstöd  
 

      
      
      
       
 
 
 

Intäkter           

Beskrivning 
Volym 
m3fub Pris Belopp 

 

Kr/ Ha & 
år 

Grotflis 201 226* 45 426 
 

  

     
  

Kostnader 
    

  
Avverkning 

  
6922 

 
  

Skotning 
  

5 909 
 

  
Arbetsledning 

  
1806 

 
  

Försäljningskostnad 
  

1957 
 

  
Summa 

  
16 594 

 
  

Beräknat gallringsnetto 2008 
  

      
    16 500     

 
         825 

Avverkningsnetto 
  

45 332 
 

2267 

     
  

Anläggningskostnad 
    

  
Plantor & plantering 816 8,1** 6 610 

 
  

Räntekostnad vid 5 % ränta 
  

2 380 
 

         119 
Avskrivning 20 år 

  
           331 

  
  

8 990 
 

       450     
 
Netto före stöd                                           

            
36 342                                1 817 

                                                                   
Övriga Intäkter 

    
  

Investeringsstöd*** 
  

   2 644 
 

         132 
Gårdsstöd**** region 4 

  
   29 440 

 
1472 

Stöd för hägn***** 
  

--------- 
 

  
  

  
32 084 

 
1 604 

     
  

Netto 
  

68 426 
 

3 421 
  

    
  

 
  

* I detta pris ligger flisningskostnaden. 
 

  
** Kostnad för plantor, klon OP 42, och plantering 2011 

*** Investeringsstöd om maximalt 40% upp till  5000 Kr 
  

  
**** Gårdsstöd om det är energiskog på åkermark, varierar med eurokursen 

  
  

***** Stöd för ev. hägn om 40% eller maximalt 12 000 kr, inte aktuellt i detta bestånd       
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Stubbbrytning 
Stubbrytning kan bli aktuellt vid några olika situationer. Dels om det finns behov av att byta 
markanvändning, odla upp till åker eller etablera andra trädarter eller kloner. 
Enligt Johansson T., 2012A, finns drygt en femtedel, ca 22 %, av biomassan i en 
poppelodling i stubbar och rötter från 50mm grovlek och grövre.  
Upptagning av stubbar utfördes med grävmaskin och grövre rötter samt stubbar vägdes. 
Motsvarande försök utfördes på ytterligare 5 olika platser i södra Sverige med likartade 
bestånd, totalt 6 platser. I genomsnitt skördades 45 kg TS och inkluderades rötter från 50 mm 
i diameter och grövre så blev mängden 59 kg TS per stubbe, Johansson T., 2012A.  
Med samma energiinnehåll som levererades från de ovanjordiska delarna så blir det 266 KWh 
per stubbe och grövre rötter.  
Om man beräknar efter den faktiska leveransen av energi från det skördade fältet, 348, 7 
MWh så blir det ca 98 MWh eller ca 4 900 KWh/ha år i stubbar och grova rötter. 
 
Stubbskörd enligt Johansson T., 2012A 
Medeltal 6 försöksplatser 
Stubbar plus rötter från 50 mm och grövre ca 59 kg/ träd och 22% av stamvikten 
Hökatorp: 
Beräknat i försök 
Ca 45 ton TS / ha från stubbar och rötter 
Ca 67 kg TS / träd från stubbe och rötter 
 
Skottskjutning 
I familjen videväxter, Salicaceae, återfinns släkterna populus och salix. Inom salixsläktet 
återfinns de arter som används till energiskog med kort omloppstid. Inom poppelsläktet 
återfinns poppel och asp. Flera arter av dessa har en stor förmåga att skjuta rot- eller 
stubbskott. Förmågan skiftar mellan olika arter och kloner. OP 42 är till exempel en klon som 
generellt sett ger mycket stubbskott vilket då kan indikera att det är denna klon som finns på 
försöksytan, Tord Johansson pers. kom. 
 
Det finns flera intressanta funderingar om skottskjutning från avverkat bestånd. Dels om den 
blir tillräckligt omfattande för att räcka för ett nytt bestånd. Dels om det krävs skötsel i form 
av gallring med mera för att få upp ett nytt bra bestånd. 
Enligt Davidsson, W.H., 1983., så finns det ingen anledning att gallra stubbskott av 
hybridpoppel. Många skott dör naturligt under de första åren och efter 4 tillväxtsäsonger så 
var det ingen större skillnad mellan gallrat och ogallrat vare sig på antalet skott per stubbe och 
diameter på de kvarvarande skotten. I genomsnitt fanns det 17,5 skott per stubbe efter en 
tillväxtsäsong vilket reducerades efter fyra tillväxtsäsonger till 9 - 10 skott för det gallrade 
respektive ogallrade stubbarna, totalt 200 stycken uppdelade 100/ 100. Skottlängden var 
däremot signifikant längre, ca 125 cm, för det dominanta skottet från den ogallrade stubben, 
genomsnittslängden var 914 cm. En intressant iakttagelse är att året efter skottgallringen så 
var antalet skott fler, ca 276 % i de gallrade stubbarna än de ogallrade. Se tabell IV.  
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  Skott Diameter Höjd, cm 
  Gallrat 

 
Gallrat 

 
Gallrat   

1978 17 18 10 10 253 256 
1979 47 17 33 33 439 524 
1981 9 10 62 71 789 914 

              
Tabell IV. Från Davidsson, W.H., 1983., 
 
På Hökatorp räknades och gallrades skotten på tio stycken stubbar före växtsäsongen år 2013, 
alltså efter två växtsäsonger. Totalt var det på dessa stubbar 21,3 skott i medeltal, från 9 till 
som mest 39 skott efter två tillväxtsäsonger. Detta kan jämföras med Davidsson, W.H., 1983., 
där det var 17 skott per stubbe efter 2 tillväxtsäsonger. Också Johansson, T., 2012 B, 
konstaterade 21 skott per stubbe i genomsnitt för 20 stubbar på Hökatorp.  Johansson, T., 
2012 B redovisar i nationell genomgång för ettåriga skott mellan 18 till 37 skott, medeltal 29 
skott per stubbe och stubbar med 7-årsskott hade i medeltal 3 skott per stubbe, mellan 1-12 st.  

 
Bild 7. Kort taget i slutet av augusti 2011                                  Bild 8. Självgallring av stubbskott startar tidigt. 
 på poppelskott i det avverkade området 
 
Efter gallringen fanns det i genomsnitt 3,7 skott kvar, mellan 7 till 3 skott per stubbe. Det var 
en radikal bortgallring av skott, ca 83 % gallrades bort. Vid mätning av skotten efter 
ytterligare en tillväxtsäsong, 3 år efter avverkningen, var de dominerande skotten knappt 4 
meter, 394 cm. Skotten hade medeldiametern 26 mm. I medeltal hade 11,6 nya skott 
tillkommit 2013 efter gallringen men de var mycket små och klena, se tabell V. 
Detta kan jämföras med kontrolledet i det gödslingsförsök som också anlagts på ytan.  
Där fanns efter tredje växtåret 15 skott med höjden 290 cm och diametern 14 mm. Se tabell 
VI.  
Denna hårda gallring verkade ge resultat åtminstone för första tillväxtåret efter gallring. Både 
längd och höjd på de dominerade skotten var större än i det gödslade ledet. Men gallrar man 
inte aktivt bort skott så blir det en självgallring. Så gallringskostnaden måste läggas in för att 
kunna bedöma värdet av en manuell gallring. De gallrade stubbarna har i genomsnitt samma 
antal skott som redovisas för 7-års skott, Johansson, T., 2012 B. 
Från ett helt annat område i Skaraborg finns det exempel på enkelställning av stubbskott som 
idag är 13-14 år gamla, bild 10,13,14.  



14 

 

Nr Stubbe  
Skott 
kvar Medellängd Dominant Medel Diameter     % 

Nya 
skott 

1 grov 4 310 360 91,4% 19,00 71,9% 2 
2 klen 3 310 400 101,5% 27,67 104,8% 12 
3 grov 6 370 410 104,1% 23,83 90,2% 6 

4 
mkt 
grov 5 370 420 106,6% 24,00 90,9% 13 

5 klen 3 490 490 124,4% 37,33 141,3% 12 

6 
mkt 
grov 4 390 420 106,6% 34,00 128,7% 13 

7 klen 3 350 350 88,8% 21,33 80,7% 9 
8 klen 3 300 330 83,8% 20,33 77,0% 14 
9 klen 3 400 410 104,1% 31,33 118,6% 34 

10 grov 3 350 350 88,8% 25,33 95,9% 1 
    3,7 364 394   26,42   11,60 

Tabell V. Mätning tre säsonger efter avverkning och en säsong efter gallring. 
 
 

 
Bild 9. Stubbe med 2 år gamla skott.                           Bild10. Ca 12 år gamla enkelställda skott 
 
 

 
Bild 11. Skott sommaren 3dje växtsäsongen.               Bild 12. Skott 1 växtsäsong som jämfö 
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Skott
Antal/stubbe DBH, mm DBH % Höjd, cm

15 14 100% 290 100%

9 14 100% 291 100,3%

15 15 107% 303 104%

13 14 100% 296 102%

17 17 121% 317 109%

Kontroll 14 100% 290 100%
En giva 14 100% 294 101%
Två givor 16 114% 310 107%

                       150 kg, två givor

Jämförelse kontroll, en giva och två givor

Resultat efter två år (2013)
Gödsling av stubbskott hos poppel, Hökatorp

                  75 kg, två givor, 2012 och 2013

                      150 kg, en, giva

                          75 kg, en giva

                              Kontroll

 
Tabell VI, gödslingsförsök tre tillväxtår efter skörd.  
Från Tord Johansson, pers. kom 
 
Att ta en skottskörd några år efter avverkningen kan vara ett alternativ i stället för att 
enkelställa skotten. Enligt Johansson, T.,2012 B., så kan 7 åriga skott avkasta ca 37 ton 
biomassa per hektar och redan ettårsskott producerar ca 3,3 kg TS per stubbe. 
I gödslingsförsöket har skotten vägts, se tabell VII. 
 
 
 
 
 
 
                                                         
                                                 Tabell VII.Skottvikt 3 växtsäsonger efter skörd. Från Tord Johansson, pers. kom.    
                                                                                          

 
Bild 13. Enkelställt stubbskott ca 12 år.                                      Bild 14. Enkelställt skott ca 12 år. Måttband 10 cm 
 

 DBH, mm Vikt, kg/skott  
Kontroll 14 0,133 
  75 kg 1 giva 14 0,133 
  75 kg 2givor 15 0,155 
150 kg 1giva 14 0,133 
150 kg 2 givor 17 0,203 
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Kompletteringsplantering 
Av olika anledningar kom det relativt få nya skott på några områden i den södra delen av 
försöksytan. Tanken blev då att försöka komplettera med sticklingar. Det kan lyckas bra om 
man har bra sticklingskvalitet visar lantbrukare Torbjörn Bergman som själv tar sticklingar 
från sina poppelodlingar och planterar nytt med dessa. Han klipper dem 140 cm långa från 
grenar och gör hål och trycker ned dem ca 70 cm i backen.  
På Hökatorp klipptes 20 sticklingar från skott och planterades den 19 april 2013. Då fanns det 
fortfarande tjäle en bit ned i marken vilket gjorde arbetet lite tidsödande. Ett nytt försök 
gjordes drygt två veckor senare, den 7 maj och då hade tjälen släppt och det var relativt enkelt 
att trycka ned sticklingarna. Vid den första tidpunkten användes grövre sticklingar, drygt 1 cm 
i diameter, än vid den senare tidpunkten då de var knappt 1cm. Vid båda tillfällen tillverkades 
långa sticklingar om ca 140 cm. 
Efter första säsongen har 80 % eller 16 av 20 sticklingar från den tidigare planterings-
tidpunkten överlevt och skjutit nya skott under säsongen. Medan bara 25 % eller 4 av 16 för 
det senare tillfället har överlevt första året. Troligtvis är det sticklingskvalitén som är det 
avgörande på överlevnaden i detta lilla försök.  
 

 
Bild 15. Stickling hösten år 1.                                    Bild 16. Stickling strax efter plantering 
 
 
 
Diskussion 
Erfarenheter av poppelodling från olika håll ger vid handen att det är ett mycket intressant 
alternativ för enenergiskogsodling. Poppel används i stor skala på olika håll i världen, även 
som ren energigröda. I Sverige är odlingen ökande troligtvis på grund av erfarenheter från de 
flera lyckade planteringar som anlades under omställning 90 i slutet av 1980-talet och i början 
av 1990-talet. Personligen hade jag förmånen att anlägga flera skogsplanteringsytor på 
åkermark under den tiden. Även den yta som redovisas i denna rapport.  

Flera fördelar kan urskiljas med poppel för energiändamål. Dels kan träd utnyttjas för att 
förbättra arrondering på åkermark, för små otillgängliga områden ej lämpade för 
jordbruksdrift men där ordinarie skogsbruksteknik kan utnyttjas. Även enstaka träd eller 
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grupper av träd ger god avkastning per arealsenhet. Sedan finns en betydande flexibilitet i 
fråga om antal plantor per hektar och av skördetidpunkt. En annan flexibilitet är möjligheten 
att sköta beståndet. Det går att avverka motormanuellt eller anlita normal skogsteknik. 

Även för etablering finns flera alternativ. Från att plantera skolade plantor till att plantera 
sticklingar.  Det finns möjlighet att odla poppel för att skörda egenproducerade sticklingar. 
Personligen har jag prövat både korta sticklingar, någon decimeter långa till långa sticklingar 
på ca 140 cm. Bägge alternativen fungerar väl om bara diametern på sticklingarna är 
tillräckligt grov. Det verkar behövas minst 10 mm i diameter för att fungera hyggligt. Långa 
sticklingar verkar fungera bättre på bevuxen mark. 

Erfarenheterna från etablering och tillväxt från det aktuella beståndet är att poppeln inte är så 
viltbegärlig som t.ex. hybridasp. Trots att viltstammarna i början av 1990-talet i området var 
mycket täta av både älg och rådjur. Beståndet var inte hägnat och har nog klarat relativt sett 
bra på grund av att det ligger intill en väg. Hade det varit mer avlägset beläget hade det 
troligtvis skadats mer. Råbockar verkar vara mycket förtjusta i lukten av poppel och fejade 
hornen på poppelplantorna fram till plantorna var mellan 5-10 cm i diameter. Från plantering 
till det stadiet var den övervägande delen av plantavgången, alltså de första 3-4 åren. Efter det 
har bara något enstaka träd dött.   
 
 

 
Bild 17. Fejningsskada, Rådjur                                                        Diameter, dbh, mm 
                                                                Figur 1. Volym, kubikmeter per träd för poppelstammar vid olika diameter 
                                                                               Från Hjelm, B., 2011B                                              

 

En aspekt med poppelplantering på åkermark är att området faktiskt är tillgängligt för 
människor. Dels finns siktmöjligheter som visuellt ger ett trevligt landskap dels kan man röra 
sig i beståndet mellan träden. Detta försvinner efter avverkningen om man inte aktivt gallrar 
bort de stubb- och rotskott som kommer. Då, under de första åren efter avverkning liknar 
poppelplanteringen mer en salixodling. Om planteringen ska gallras eller inte beror på 
kostnad kontra effekt på landskapet och tillväxt. Att enkelställda skottskjutna områden kan se 
trevliga ut syns på bild 10. Något som ofta diskuteras är andra användningsområden för 
poppel. Som till exempel som massaved. Enligt Johansson, T.,2013., så får man räkna med att 
alla stammar har mörkfärgad kärna, I alla fall upp till halva trädhöjden, se också bild 3. 
Hushållningssällskapet i Sjuhärad avverkade ett mindre bestånd 2012 och de fick 60 % inmätt 
som aspmassa, den volym som inte hade missfärgad kärna och resten som övrigt löv, Ek, 
personlig kommunikation. 
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