
Användning av bioaska är en miljögärning. 
Bioaska kan man kalla den aska som bildas vid förbränning och 
bioförgasning av biomassa från jord- och skogsbruk, torv samt blandningar 
av dessa. 
I detta Infoblad granskas endast den bioaska som bildas vid förbränning av 
trä och en blandning av trä/torv. Det uppskattas att det årligen inom  
energiproduktion och skogsindustri bildas cirka 600 000 ton trä-, torv och 
blandaska, största delen av denna hamnar på avstjälpningsplatser eller på 
industrins lagringsområden. Mängden aska väntas öka i takt med en ökad 
användning av förnybara energikällor.

Vid Uleåborgs universitet undersöks som bäst inom ramen för HighBio- 
projektet den aska som uppstår vid bioförgasning av trä samt eventuell 
nyttoanvändning av denna aska.

Begränsningar för nyttoanvändning av aska anges i lagstiftning och 
tillståndsvillkor. Nyttoanvändning och slutdeponering regleras av 
förordningen om gödselfabrikat  (12/2007), förordningen om återvinning av 
vissa avfall i markbyggnad (591/2006), förordningen om 
avstjälpningsplatser ( 202/2006) samt förordningen om bedömning av  
markens föroreningsgrad och saneringsbehov (214/2007). Miljölagstiftning, 
tillståndsvillkor samt tillåtna användningsområden förändras kontinuerligt i 
takt med ökade forskningsresultat och internationell utveckling.

Bevis på långtidseffekter av gödsling med aska
Den aska som uppstår vid svedjebränning har i hundratals år använts av 
våra förfäder som ett naturenligt gödningsmedel utan några konstaterade 
biverkningar.

Skogsforkningsinstitutet (Metla) har vid enheten i Muhos utfört experiment 
med gödsling med aska sedan 1940-talet och resultaten är uppmuntrande 
eftersom de påvisar en positiv effekt av gödsling med aska samt att  
gödslingen inte har någon negativ effekt på ekosystemet. Användningen 
av aska speciellt vid gödsling av skog behandlades ur flera synvinklar vi 
det seminarium ”Tuhkasta timantteja” (Diamanter ur aska) som hölls 
8.6.2009 vid skogsforskningsanstalten i Muhos. Ett besök vid försöks- 
ytorna för gödslingsförsöken förstärker den positiva uppfattningen om aska 
som gödningsämne för skogbruk.

Material från seminariet ”Tuhkasta timantteja” finns på adressen:

http://www.metla.fi/mu/energiatoimisto/

Varför är användning av biobasead aska en miljögärning?
Användning är i dagsläget möjlig åtminstone som jordförbättringsmedel 
och som gödslingsämne vid skogsbruk men målsättningen är en  
betydande ökning av användningen genom forskning och nytänkande.

1. En inbesparing av icke-förnybar kalk för dess egentliga användning 
inom byggnadsindustrin. 

2. Användning av kalk förstärker växthusfenomenet i flera skeden:
- vid brytning och malning samt vid transporter samt 
- vid tillverkning CaCO3 => CaO + CO2 , till och med mera än 400 m3/t

3. Har en sysselsättande effekt, speciellt inom områden med hög 
arbetslöshet

4. Målsättningen är att utveckla askbaserade gödningsmedel/ jordför- 
bättringsmedel (gödsling + kalkning) samt olika ”cocktails” (exempelvis 
slam + aska) samt andra motsvarande tillämpningar för olika ändamål.

5. Ökar tillväxten av skog och ökar på detta sätt produktionen av förnybar 
energi
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Forskning som bedrivs vid Uleåborgs universitet angående nytto- 
användning av bioaska

1. Vid uleåborgs universitet gjordes åren  2006-2007 undersökningar av  
aska från Laanilan Voima Ab:s, Stora Enso Ab:s fabriker i Uleåborg och 
Uleåborgs energis kraftverk för att bedöma miljökonsekvensera av en 
slutdeponering (Oulun TUHKA-YVA) samt för sökande av miljötillstånd. 
Den årliga askmängden inom ramen för tillstånden är över 100 000 ton, 
motsvarande mängd under en tioårsperiod är 1,2 miljoner ton.

Prov av botten- och flygaska från kraftverken.

2. Inom ett forskningsprojekt vid Uleåborgs universitet har man under åren 
2008 – 2009 undersökt den aska som uppstår vid förbränning av träpellets, 
torvpellets samt flis i nordöstra Finland samt Jyväskylä området. En  
bedömning av askans miljöpåverkan för eventuell nyttoanvändning har 
gjorts.
Över forskningsresultaten har forskningsrapporter publicerats, de har  
presenterats i internationella vetenskapliga tidskrifter samt som poster- 
presentationer. Dessutom har olika föredrag hållits i anslutning till ämnet.

Prov av aska från träpellets, torvpellets och flis.

Forskningsresultaten stöder tanken på en eko-effektiv användning av aska 
baserad på skogsbiomassa som jordförbättringsmedel och gödningsmedel 
för försurade skogsmarker och landområden samtidigt som man får  
inbesparingar i deponikostnader. Det viktigaste är ändå att industriellt 
framställd kalk kan ersättas med en verkningsgrad på i det närmaste 
1:1 med ett aska som framställs kontinuerligt via förbränning och som i dag 
klassificeras som ett problemavfall. Vid modifiering av aska till kommersiellt 
gödningsmedel behövs en tillsats av kväve eftersom kväve avgår som 
kväveoxider (NOx -föreningar) i samband med förbränning av organiskt 
material. 

Som långsiktig målsättning för en hållbar utveckling är en situation där 
skogsbaserad biomassa används på olika sätt (exempelvis papper,  
cellulosa, bioenergi) varefter askan från en decentraliserad produktion  
returneras till det naturliga kretsloppet. En målsättning är därför att ändra 
bioaskans status från ett problemavfall som endast innebär kostnader till 
en användbar fraktion.
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