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Energiråvaror från skogen 
Det fortsatt ökande intresset för energiråvaror från skogen har också
bidragit till att teknikutvecklingen förts framåt. Från att man tidigare 
tog ut och använde klabbved och senare träflis, omfattar idag 
efterfrågan på energiråvaror av allt brännbart som kan tas från 
skogen. Det är främst de stor kraftvärmeverken som skapat en stor 
efterfråga på det som tidigare benämndes hyggesavfall, som kvistar, 
toppar och sly. Därför används idag också hellre benämningen 
hyggesrester framför hyggesavfall.  

Vid slutavverkning i granskog blir det ofta 
stora mängder hyggesrester i form av 
GROT (grenar och toppar), som 
intresserar de stora kraftvärmebolagen. 

Gröna och bruna råvaror
Benämningen gröna och bruna energiråvaror från skogen kommer 
från Sverige där man på så sätt  skiljer på färska och förtorkade 
hyggesrester. 
Av erfarenhet har man lärt sig att det är speciellt klorhalten man vill 
försöka minska, genom en naturlig förtorkning av råvaran. I stora 
kraftvärmeanläggningar kan man lättare hantera höga askhalter, 
näringsämne och föroreningar som kan finnas i energibränslet när 
man samlar och använder GROT från hygget. Näringsämnen finns 
främst i barr, löv och småkvistar. 
Mindre fjärr- eller närvärmeanläggningar väljer helst en bättre 
kvalité på träflisen för att minska på värmeanläggningens funktions-
störningar. Ofta är utgångsläget en kvistad, eller gruppkvistad, 
energived som får naturligt lufttorka 
över en sommarsäsong. 

Efterfrågan på energiråvaror från 
gallringar och röjningar har ökat. 
Många lokala energientreprenörer 
har fått arbete med att skörda 
energived för lokala värme-
kooperativ i Finland. 

Det finns idag flera tillverkare av 
grupp- eller buntkvistande skörde-
aggregat som passar väl i gallrings-
skog för att ta ut gagnvirke och för 
att skörda en bättre kvalité på 
energived.

Försök har gjorts med skördeaggregat 
som kan både gruppkvista och rand-
barka samtidigt vid skörd.



Många olika sätt för skörd av energived från skogen
Exempel på olika sätt för hantering av biobränsle från skogen kan ses i nedanstående tabellöversikt. Tabellen är inte heltäckande utan 
hanteringsalternativen kan vara många flera. (GROT=Grenar Och Toppar).



Olika typer av energiråvaror från skogen Slutavverkning 
Vid slutavverkning i grandominerade bestånd blir det ofta stora 
mängder GROT. Stora kraftvärmeverk är mycket intresserade av 
GROT som buntas eller flisas från en slutavverkning, speciellt om 
råvaran finns inom rimligt avstånd från deras CHP-anläggning.  
GROT frånslutavverkningar ska helst torka innan uppsamlingen. 
Hanteringen kan ske i GROTbuntar eller flisas direkt. 
Beroende på metod 
får man grönt eller
brunt flis. 
GROT duger inte för 
att göra bra träpellets.

Torkning av GROT från slutavverkning 
bör göras innan eller efter buntningen. 
Sönderdelningen sker oftast vid kraft-
värmeverket, men ibland invid en  
skogsbilväg. 
Löst GROT och GROTbuntar flisas invid 
skogsbilväg. 

3.

1. Stora förbrukare av ener-
giråvaror har ofta stora 
värme- eller kraftvärmean-
läggningar (CHP), som är 
utrustade med filtrering och 
tvättning av rökgaser. Det gör 
att de ofta kan bränna ”nästan 
vad som helst” och ändå
klarar utsläppskraven. 

2. Mindre anläggningar för 
fjärr- eller närvärme har inte 
en sådan förbränningsutrust-
ning, som klarar av att bränna 
för mycket gröndelar i flisen 
utan driftsstörningar. För att 
få en kvalitetsflis bör trärå-
varan vara gruppkvistad och 
förtorkad på ett bra sätt. 

3. Pelletråvara från gallringar 
och röjningar. Då gäller det 
att få en hög kvalité på
träflisen. Trädens gröna delar 
ska lämnas i skogen. Sly, ris 
och skräp får inte följa med i 
sortimentet. Råvaran ska 
lufttorka naturligt, flisas jämnt 
samt eftertorkas, innan mal-
ning och pelletering kan ske.  Träpellets

Träflis

GROTbuntar

Vid slutavverkning i gran-
skog blir det ofta stora 
mängder avverknings-
rester i form av GROT 
(grenar och toppar), som 
intresserar de stora kraft-
värmebolagen. 



Flisning av grön GROT
Användningen av grön GROT för flisning ser ut att minska. Vid 
slutavverkning vill man idag helst att avverkningsresterna får torka 
på hygget. Torkningen minskar bl.a. på klorinnehållet i råvaran.

Brunt GROT
Avverkningsrester som fått torka på hygget eller i välta blir bättre, 
brunt GROT. Vattenhalten är något lägre och råvaran är lättare att 
hantera. Det är skäl att vara noggrann vid lastning, lossning och 
hantering, för att undvika att stenar och jord kommer in i materialet. 
Speciellt försiktig får man vara om en flishugg ska användas för 
sönderdelningen.  

En stor välta, eller 
en hög sträng, med 
brunt GROT invid 
en skogsbilväg som 
väntar på en flis-
ningsutrustning för 
sönderdelning till 
brunt bränsleflis. 

GROT körs ut till 
skogsbilväg med en 
skotare. 

Invid skogsbilväg kan flis-
ningen skötas av en mindre 
eller större entreprenör. 

Alternativt kan den tran-
sporterande lastbilen vara 
utrustad med en flishugg. 

En stor flishugg 
monterad på lastbil 
och försedd med 
egen motor, har en 
stor arbetskapacitet 
för att snabbt fylla 
en långtradare. 



Gallringar och röjningar
Både i Sverige och Finland finns stora arealer med skog som 
väntar på att röjas och gallras. Med olika nya, och rationella 
tekniska lösningar som kommit, samt det ökande intresset för 
bioenergi från skogen kan vi vänta oss ett ökat intresse för att ta ut 
energived från sena röjningar och tidiga gallringar.  Från omskötta 
skogar kan vi också räkna med en bättre kvalité på gagnvirket.

T.h. Granbestånd före och efter gallring, 
när energi- och massaved tagit ut.  

Nedanför. Tallbestånd före och efter en 
gallring och röjning med energivedsuttag

Direktskörd av grön skogsflis  
Intresset för att rationalisera och kombinera maskinoperationer har 
alltid funnits. En tänkbar lösning som ett alternativ i framtiden kan 
vara, att samtidigt som skördaren gallrar så flisas också materialet 
i skogen. Idag är tekniken under utveckling, men det finns kvar 
utmaningar och frågor att lösa, bl.a.;
- Hur kan en tillräckligt hög kvalité på en jämnstor flis fås ?
- Hur kan utrustningens framkomlighet med små markskador utvecklas ?
- Hur kan kapaciteten i förhållande till utrustningens pris förbättras ?
- Hur kan logistiken utvecklas för att minska på sårbarheten i olika led ? 

Med Valmet 801c 
BioEnergy skördas och 
flisas energiråvaran direkt 
vid skörden i skogen, en 
transport-skyttel kör ut 
flisen till skogsbilväg. För 
vidare transport till en stor 
kraftvärmeanläggning 
som kan hantera flis med 
50% fukthalt. 
T.h. Skördaren flyttar över 
flislasten till transport-
skytteln.



Skörd av hela träd
Uttag av hela energiträd i gallringar har utvecklats under åren, 
mindre drivare, som byggts om från skotare, har ökat i användning 
för energivedsuttag.  Drivarens kran kan vara utrustad med ett 
enkelt fällhuvud med gripfunktion, eller ett skördaraggregat som 
också kan gruppkvista och då samtidigt skörda massaved. 
Hela träd, med gröndelar, ger en flis som närmast är anpassad för 
större värme- eller kraftvärmeanläggningar. För pelletproduktion av

kvalitetspellet passar inte den 
kvalitén på träflisen. 

Ovan. Ett par mindre skotare som 
blivit drivare och utrustats med ett 
enkelt skördeaggregat för uttag av 
hela träd som energived. 

T.h. Täckta högar med energived är 
bättre skyddade mot höstregnen.

Gruppkvistning av energived 
Erfarenheter från förbränning av flis i mindre anläggningar visar att 
ett bättre resultat nås när man har kvistad energived som flis-
råvaran. Den naturliga torkningen på rätt sätt är alltid viktig för ett 
bra bränsle. 
För att ha en möjlighet att tillverka kvalitetspellets från en färsk 
råvara från gallringar, då gäller det också att kvistar lämnas kvar i 
skogen. Gruppkvistning med ett MTH-skördaraggregat i samband 
med skörd ger ett bra utgångsläge för en kvalitetsflis som också
kan förädlas till pellets.

Flera olika modeller och varianter finns av flerträdshanterande och gruppkvista-
nde skördaraggregat som passar för uttag av kvalitetsråvara för pelletering. Den 
skördade energiveden kräver en väl ordnad, naturlig fälttorkning för att bibehålla 
kvalitén och få en bra träflis som kan vidareförädlas  till pellets.



Energiskog med kort rotation – kort omloppstid
Ett tänkbart framtida alternativ för en effektiv produktion av energi-
ved kan vara björkodlingar med glasbjörk på torvmarker. Björken 
växer snabbt och kan ge en god energivedsskörd redan vid 15-20 
års ålder. Glasbjörken trivs på fuktiga marker och passar bra för 
energiskogsodling på torvmarker, t.ex. efter en avslutad torv-
brytning. 

Odling av björk för energived ger redan efter ca 20 år en bra träflis. 
Glasbjörken växer snabbt på fuktiga torvmarker. Skörd av björk med ett grupp-
kvistande MTH-skördeaggregat.  
Efter en naturlig fälttorkning över en sommarsäsong fås en bra flisråvara från 
björk som kan eftertorkas och pelletteras. 

Salix för energiflis odlas främst i mellersta och 
södra Sverige. Odlingsarealen kunde vara 
betydligt större än vad den är idag.  

Salixodling
Snabbväxande salix har provats på många håll under några 
årtionden. Bra praktiska resultat har man i Holland. 
Den snabbväxande salix kräver egna typer av maskiner för en 
rationell hantering och skörd till bränsleflis. 
Odlingar med salix anläggs genom att plantera sticklingar i rader, 
biobränsle i form av flis kan skördas efter ett par år. Odlingen av

Skörd av salix med självgående flishugg Claas Jaguar 850.  Bild, Claas, Tyskland. 

 

salix kan kombi-
neras och samtidigt 
fungera som ett bio-
filter man gödslar 
med avloppsvatten. 
För att växa bra 
behöver salix ha 
mycket vatten. 
Kvalitetspellets för 
villabrännare kan 
inte tillverkas av 
salix, askhalten blir 
onödigt hög.



Stubbryckning
Under de senaste åren har 
stubbryckningen åter fått ett nytt 
uppsving i mellersta och västra 
Finland, i närheten av biobränsle-
eldade kraftvärmeverk. Främst på 
näringsrika granmarker finns ett 
intresse för bioenergin i stubbar. 
Det krävs en rejäl 
utrustning för att 
rycka och klyva 
stora granstubb-
Ar, så stenar och 
jord kan fås bort. 

Stubbkrossning på Alholmens Kraft Ab:s 
terminal i Jakobstad, Finland. 

Ulf-Peter Granö
Tel.: 00-358-6-8294239

Vid stubbryckningen 
kräver att stubbarna 
klyvs och skakas 
rena från stenar och 
jord. 
Samtidigt med 
ryckningen görs ofta 
en markberedning 
för sådd eller 
plantering av det 
skördade området.

Ovanför. Stora 
granstubbar är ett 
attraktivt energi-
bränsle för stora 
kraftvärmeverk.  

Klyvna stubbar läggs i 
högar och får torka en 
tid innan de transpor-
teras till ett mellanlager 
intill en skogsbilväg där 
de får fortsätta att torka, 
för att sedan sönder-
delas på plats eller tran-
sporteras till kraftvärme-
verkets terminal för 
krossning. 

En ny biobränslekälla finns i stubbar


