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Alternativ i hanteringskedjan från skogen till pellet
Det finns ett par olika basmetoder för hantering av energiråvaran 
från skogen. 
1. Hantering som rå flis – genom flisning av en färsk skördad råvara i skogen 

eller vid en skogsbilväg. 
2. Hantering som hel energiråvara, och flisning efter en naturlig torkning i fält.

Principerna för hanteringskedjor kan se ut på något av följande sätt 
för en mindre pelletproducent som också vill ta fram en kvalitets-
råvara som passar för pellet. Se också INFO 115.   (MTH=flerträdshantering)

Hanteringskedja för energived till pellets
Hanteringskedja eller logistiken för hantering av färsk energiråvara 
för småskalig pelletering. För en kvalitativ och rationell hantering av 
energiråvaran från skogen till pelletering ska man eftersträvar en 
hanteringskedja som är kvalitetssäker, ekonomisk och med 
utrustning och metoder som inte blir för sårbar för olika typer av 
störningar. 

Många olika metoder i hanteringen
Hanteringskedjan för energiråvaran från skogen fram till en små-
skalig pelletfabrik kan se ut på många olika sätt. Här ska några 
olika system som exempel på sådana hanteringskedjor översiktligt 
visas. De enskilda länkarna i hanteringen bestäms av tillgången på
utrustning och entreprenörer i varje enskilt område eller region. 



Flisning av rå flis
Hanteringskedja som byggs upp för att flisa rå flis ställer stora krav 
på att råvaran används inom en begränsad tid, speciellt under den 
varma årstiden. Mikroorganismerna sätter direkt igång sin 
nedbrytningsprocess, som medför en temperaturstigning, en ojämn 
uppfuktning och rikligt med mögeldamm. 
För tillverkning av kvalitetspellet ska kvistar och gröndelar lämnas 
kvar i skogen. Efter flisningen bör materialet kunna torkas i en 
effektiv tork för att därefter mellanlagras under tak innan flisen går 
till pelletfabriken.  

Hanteringskedjor i översiktlig beskrivning för skörd och hantering för att 
flisa pelletråvaran som rå utan naturlig torkning. 

Torkning av rå flis  
Torkning av rå med fukthalter mellan 45-55%, betyder att en 
mycket stor mängd vatten ska avlägsnas för att komma ner till en 
fukthalt under 15%. Det krävs en effektiv tork som kan nyttja 
spillvärme för att hålla torkkostnaderna nere. För en mindre  
pelletproducent betyder det ofta att torkanläggningen byggs i 
anslutning till en lokal fjärrvärmeanläggning. 
Olika typer av flistorkar finns att välja på, det kan vara lämpligt att 
se närmare på en roterande trumtork, silotork eller bandtork. 
Se också i INFO 110.

Flisning av den råa pelletråvaran, torkning måste ske i en effektiv tork 
innan träflisen får till pelletfabriken. 



Skörd för naturlig torkning av energiveden
För att få bra kvalité bå brännved har en bra naturlig torkning alltid 
varit av stor vikt. För att minska på kostnaderna för eftertorkningen 
av flis för pelletering är den naturliga lufttorkning en viktig del i 
hanteringskedjan. Se också i INFO 37, 64, 65, 73, 100 och 101.

Hanteringskedjor i översiktlig beskrivning för skörd och hantering när man 
vill utnyttja en naturlig fälttorkning för energiveden. 

Fördel för att hålla torkkostnaderna nere. 
En liten  pelletproducent kan ofta skaffa en begagnad tork som 
anpassas för flistorkning. En roterande trumtork, silotork eller en 
egen tillverkad, körbar planbottentork kan vara lämpliga alternativ. 
Se också i INFO 110.

Träflis från en förtorkad energived behöver  
eftertorkas  innan den går till pelletfabriken. 
Innan pelleteringen mals, siktas och blandas 
träflisen för att ha en jämn fukthalt och råvaru-
kvalité. På så sätt får man  också lättare en 
bra kvalité på träpelleten.
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Eftertorkning av flis  
Efter flisningen av den naturligt torkade energiveden är fukthalten 
ofta mellan 25-40%. Därför behövs en eftertorkning för att nå en 
fukthalt under 15%. En bra tork som kan nyttja spillvärme är en klar 


