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Forskning och utveckling i samarbetsprojekt
Projektet Bioenergi från skogen är ett bra exempel på ett fungerande 
samarbetsprojekt över landsgränsen, Sverige - Finland. Projektets 
huvudsakliga region för verksamheten är inom Kvarkenområdet och 
den praktiska forskningen har varit lokaliserad till Västerbotten och 
Mellersta Österbotten. Projektet har finansierats av EU-Interreg, 
Länsstyrelsen i Västerbotten och Mellersta Österbottens förbund.
Genom forsknings- och utvecklingssamarbetet har värdefulla 
kunskaper och erfarenheter fåtts fram kring förädling och 
användning av råvaror som tas fram vid gallringsuttag för pellet-
tillverkning. Resultaten har genom populärvetenskapliga INFO blad 
snabbt kunnat publiceras och läggas in på Internet. 

Flera bra samarbetsparter har medverkat
Inom projektet har sex samarbetsparters arbetat med olika uppgifter 
och ansvarsområden. Samarbetsparterna har varit;
Finland 
- Mellersta Österbottens landsbygdsinstitut i Kannus
- Skogsforskningsinstitutet METLA i Kannus 
- Karleby universitetscenter Chydenius (Chydenius-institutet) i Karleby  
- Mellersta Österbottens skogsägares förbund 
Sverige
- Sveriges lantbruksuniversitet, Biomassateknologi och Kemi 
- Sveriges lantbruksuniversitet, Skogsteknologi

Mellersta Österbottens landsbygdsinstitut i Kannus (KPMO)

Keski-Pohjanmaan maaseutuopisto (KPMO) eller på svenska, 
Mellersta Österbottens landsbygdsinstituts enhet i Kannus är 
belägen ca 45 km norr om Karleby. KPMO som är en del av 
Mellersta Österbottens utbildningskoncern har varit projektets ägare,  
och haft det ekono-
miskt administrativa 
ansvaret. Ansvarig 
för verksamheten 
inom projektet i 
Kannus har varit 
Jarmo Matintalo.

Skogsforskningsinstitutet METLA i Kannus
I Kannus, ca 45 km norr om Karleby, finns också Skogsforsknings-
institutet Metla. Juha Nurmi har koordinerats METLA:s olika försök 
inom projektet. Ett av  
av de intressanta 
försöken som 
METLA utfört är, 
skörd i gallringsskog 
med ett gruppkvist-
ande MTH- aggregat 
och att efter skörden
lämna en jämn ut-
spridning av kvistarna
i skogen. 

Kursgården Koivukartano 
på KPMO där projektets 
seminarier i Finland har 
hållits under åren.

Skogsforskningsinstitutet 
Metla, Kannus enhet http://www.metla.fi/ka/main.htm

http://www.kpedu.fi/?deptid=11470

http://www.metla.fi/ka/main.htm
http://www.kpedu.fi/?deptid=11470


Sveriges lantbruksuniversitet, Biomassateknologi och Kemi 

SLU-BTK:s fysiska placering är strax söder om Umeå. Projektets 
olika pelleterings- och förbränningsförsök har i huvudsak utförts på
BTK: s forskningsenhet 
BTC (Biobränsle Tekniskt 
Centrum).
Som ansvarig för den 
praktiska verksamheten 
och olika försök i BTC 
har Håkan Örberg haft 
hand om.

Karleby universitetscenter Chydenius
Karleby universitetscenter Chydenius är en fristående enhet under 
Jyväskylä universitet. Det tidigare namnet var Chydenius-institutet. 
För projektets övergripande koordinering och som ansvarig för 
projektets verksamhet vid universitetscentret Chydenius har fungerat 
Ulf-Peter Granö. 

Mellersta Österbottens skogsägares förbund
Keski-Pohjanmaan Metsänomistajien Liitto eller översatt till svenska, 
Mellersta Österbottens skogsägares förbund, har sitt kontor i 
Karleby. Manu Purola har ansvarat för förbundets medverkan i 
projektet och Pentti Etelämäki har utfört de olika projektinsatserna. 
Förbundets insats har varit information och att fungera som länken 
mellan projektet och 
skogsägarna. Också
kontakten till energi-
kooperativen har 
varit förbundets
starka sida.  

Sveriges lantbruksuniversitet, Skogsteknologi 
SLU-Skogsteknologi är en enhet inom Skogsvetenskapliga fakul-
teten på universitetsområdet i Umeå. För samordningen av SLU 
skogsteknologis projektinsatser har Iwan Wästerlund fungerat. Flera 
av doktoranderna vid SLU har medverkat i projektarbetet. Skogs-
teknologi har bl.a. haft ansvaret för logistiken för energiråvaror inom 
projektets 
FoU arbete.

SLU-BTK:s forskningsenhet 
BTC på Röbäcksdalen i 
Umeå.

SLU-skogs-
teknologi finns 
på universitets-
området i 
Umeå.

Karleby Universi-
tetscenter 
Chydenius flyttar 
till det nya huset 
hösten  2007.

Keski-Pohjanmaan 
Metsänomistajien 
liitto har sitt kontor i 
Karleby

http://www.btk.slu.se/

http://www.resgeom.slu.se/swe/avdelningar/Planeringoteknik/http://www.mhy.fi/keskipohjanmaa/

http://www.chydenius.fi/svenska/presentation.html

http://www.btk.slu.se/
http://www.resgeom.slu.se/swe/avdelningar/Planeringoteknik/
http://www.mhy.fi/keskipohjanmaa/
http://www.chydenius.fi/svenska/presentation.html


En översikt över arbetsfördelningen mellan samarbetsparterna inom projektets FoU arbete



Produktion av INFO material
Produktionen av populärvetenskapliga INFO blad eller broschyrer 
har varit rätt livlig. De har gjorts lättlästa och försetts med bilder för 
att lättare beskriva innehållet. Totalt har ca 140 olika INFO blad 
producerats under projektperioden, de har lagts in på Internet. 

Projektets målsättning  
Den primära målsättningen med 
projektet har varit att genom 
forsknings- och utvecklingsarbete 
(FoU), utveckla metoder och teknik 
för användning av trädråvaror från 
gallringar för pelletering.

Seminarier
Inom projektet har ordnats seminarier två gånger per år för nyckel-
personer inom projektregionen. Projektresultat som redovisats på
seminarier har ofta också gjorts till lättlästa INFO blad. (se mera t.h.)

Läs mera 
Material från projektet finns på flera Internetadresser. INFO bladen 
hittas på adresserna;
http://www.btk.slu.se/
http://publikationer.slu.se/nybib.cfm?pubst=t&pubv=&pubtyp=6&publar=&puballa=true

Projektinformation finns på,
http://www.chydenius.fi/svenska/foretagstjanster/bioenergi.htm (Svenska)
http://www.chydenius.fi/yrityspalvelut/bioenergia.htm (Finska)
http://www.chydenius.fi/english/business/bio_eng.html (Engelska)
http://www.kpedu.fi/?deptid=11749 (Finska) 

Över 600 sidor med 
information från projektet 
finns på Internet

Projektets FoU arbete har visat 
att det går att tillverka träpellets av råvara 
från gallringar. För at få en tillräckligt bra kvalité på pelleten måste man se till att 
råvaran är av bästa kvalité. Se närmare i INFO 115, 116 och 132.

Seminarium i Kannus våren 2007 (nedanför)
och i Umeå våren 2006 (t.h.)

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

Information finns också på adresserna,
http://www.interact-
eu.net/604900/604903/0/project?id=2127

http://www.sustenergy.org/tpl/page.cfm?pagID=
15&id=738&submod=details

Projektet i Kvarkenområdet
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