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Kvalitetspellets kräver kvalité i arbetet vid 
skörd, hantering, torkning och flisning
Den ökande efterfrågan på träflis av bra kvalité för pellettillverkning 
ställer samtidigt också större krav på hela hanteringskedjan för 
bränsleflis. För att uppnå och bibehålla en tillräckligt hög kvalité på 
energiråvaran för hög kvalité på pellets måste de olika arbeten i 
hanteringen, från skörd till pelleteringen, utföras på ett tillräckligt 
bra sätt. 

Allmänna tumregler
Kvalitén på den slutliga pelletråvaran som når pelletpressen 
påverkas av, förutom av kvalitén på skogsråvaran, kvalitén i arbetet 
i de olika delarna i hanteringskedjan. Några allmänna tumregler för 
hantering av energiråvara till pellets kan vara bl.a.;
- Undvik att energiråvaran smutsas ner av jord och damm och andra 

föroreningar vid skörd och transport
- Avlägsna näringsrika gröna delar vid skörd
- Skilj åt olika kvalitéer av råvaror i ett tidigt skede 
- Välj bra plats för den naturliga torkningen och lagringen, där nedsmutsning 

kan undvikas och torkningen kan ske på bästa sätt 
- Täck högarna med energiråvaran för naturlig torkning innan höstregnen  

Undvik att göra stora mängder fuktig träflis för långtidslagring, i fuktig flis 
startar lätt mögelbildningen och nedbrytningen av energin dessutom sprids 
mögelsporer lätt i omgivningen

- Minimera risken för mögelbildning i fuktig flis genom att i ett tidig skede 
starta eftertorkningen

- Skydda torkad energiråvara från nederbörd genom lagring under tak
- Minimera möjligheterna för att markfukten ska uppfukta en torkad flisråvara 

Ovan, Genom randbarkning av energiveden 
kan en del av barken avlägsnas, vilket 
också ger en minskad ”askmängd”. 
Randbarkningen kan också tänkas förbättra 
den naturliga torkningen.

Skörd
Kvalité på råvaran kan redan vid skörden i skogen säkerställas 
genom ett kvalitétsmedvetet arbetssätt. Vid skörd med ett MTH 
aggregat kan flera träd hanteras och gruppkvistas.
Se också i INFO 57, 63, 87, 104, och 105.

T.v. En liten drivare tar sig 
smidigt fram mellan 
träden i gallringsskog.

Nedan, Med ett MTH 
aggregat kan flera träd tas 
i samma grepp vid skörd, 
och gruppkvistas.



En större traktordriven 
flishugg som sköts av 
en van entreprenör 
ger ofta en bättre flis- 
kvaltité.

Naturlig torkning i fältlager 
En väl förberedd lagringsplats förbättrar förutsättningarna för en bra 
naturlig torkning av energiveden. Se också i INFO 37, 64, 65, 73, 100, 101.

Flisning
En bra hantering av 
energiråvaran vid 
flisningen ställer krav 
på föraren om stor 
noggrannhet och att 
flisningsutrustningen 
ger en bra sönder-
delning med en bra 
fliskvalité.

Transport 
Transporten av energiråvaran från skogen till lagringsplats för fält- 
torkning, samt flyttning av flis från platsen för flisningen till flislagret 
och eftertorkningen, måste ske utan inblandning av föroreningar. 
Inblandning med jord sker lätt  med lastutrustningen och från 
traktordäck.

Lastningen av 
energived kräver  
en noggrann 
förare som inte 
tar med jord i  
greppet. 

En naturlig 
torkning i 
fält på en 
öppen plats 
och i en 
engiveds- 
hög som 
täcks innan 
höstregnen 
startar.

Transport 
av flis i ett  
bytesflak av 
container- 
modell med  
traktor.
Flislasset 
bör  under 
transporten 
vara täckt 
med pre- 
senning.
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Lagring av torkad flis
Efter att träflisen har torkats måste den lagras torrt under tak, utan 
att vatten kan tränga in i lagerutrymmet. Sker torkningen i satser 
behövs ett större buffertlager innan pelleteringen. Vid en 
kontinuerlig torkning kan buffertlagret vara rätt litet när tokens  
kapacitet är rätt an-
passad till pellete-
ringsutrustningens
kapacitet. 

Eftertorkning av flis i 
en körbar flistork ger 
en torkning nedifrån 
och uppåt , med en 
ojämn fukthalt i flisen.

Kvalité
Hög kvalité hos bränsleflis för pelletering, betyder också att man 
har goda möjligheter att tillverka träpellets av hög kvalité. Faktorer 
som ger eller visar på en bra kvalité kan vara, bl.a.; 
- hög energiråvarukvalité ger en högre nettoenergi
- en bra hygienisk kvalité - flisen är ej förorenat med jord, mögel- 

svampar, damm, mm. En bra hygienisk kvalité ger en bättre säkerhet 
vid förbränningen

- en låg och jämn fukthalt i råvaran ger en
bättre hållfasthet på pelleten 

- en bra energikvalité betyder främst ett
högt energiinnehåll som väl kan nyttjas

- ett lågt innehåll av näringsämnen i
pelleten ger renare rökgaser

- en låg barkhalt ger en lägre askmängd  

Eftertorkning
I en välplanerad logistik för inläggning och uttag från torken 
underlättar en bra hantering. En eftertorkning som kan ske med små 
energiförluster och med en jämn slutfukthalt i flisen, ger samtidigt en 
högre kvalité på den torra flisen. Se också i INFO 73 och 110.

Eftertorkning i en kontinuerlig silotork 
med  spillvärme från en värmeanlägg- 
ning kan vara ett alternativ för mindre 
pelletproducenter.

Lagring av torkad flis 
ska ske under tak 
där det inte finns risk 
för att fukt eller 
vatten ska tränga in 
varken ovan eller 
underifrån.
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