
Skogsägarna förädlar energiveden till bränsleflis
Ett praktiskt sätt till sidoinkomster från skogen är att via medlemskap i 
ett värmekooperativ ta ut trädbränsle ur den egna skogen. 
Skogsägaren ansvarar för huggningen och lagringen av 
trädråvarorna. Ofta sköts flisningen och transporter till värmeanlägg-
ningen av entreprenörer inom energikooperativet.   
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Energikooperativ säljer värme till kommunen
I Finland finns ett par hundra värmeentreprenörer som ofta är 
organiserade i form av energikooperativ (eller energiandelslag som 
de kallas i Finland). Kooperativen säljer ofta flisen som ”färdig värme 
i rören” till kommuner, åldringshem, radhus eller till bostads-
områden i landsbygdens tätorter.
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Energi kooperativet i Kälviä, i Mellersta Österbotten, har skogsägare som 
medlemmar. Kooperativet sköter kommunens fliseldade fjärrvärmeanläggning 
på 1,6 MW så att värmen finns i rören. Trädbränsleråvarorna kommer  från 
medlemmarnas egna skogar. 

I Kronoby kommun förser 
energiandelslaget fyra av 
kommunens värmean-
läggningar med flis som 
säljs som ”värme i rören”. 
Värmeanläggningarnas  
storlek är;
-Skolcentrum  1,0 MW
-Vårdcenter A 0,3 MW
-Vårdcenter B 0,3 MW
-Radhus          0,2 MW
T.h. Värmeanläggningen 
på 0,3 MW vid Vård-
center A, som skymtar i 
bakgrunden.

Energikooperativet i 
Lohtaja kommun 
värmer med flis i en 
anläggning på 0,3MW,
ett åldringshem, ett 
privat demensboende 
och ett radhus. 
På bilden syns den del 
där flisinlastningen till 
värmeanläggningen 
sker. Byggnadens tak 
kan rullas bakåt på räls 
vid inlastning av flis.



Kurskväll för värmeentreprenörer
Kunskapsutbyte med skogsägare genom kortkurser är viktiga inslag
för att få en växelverkan mellan forskare och värmekooperativ. Inom 
projektet har några kurstillfällen ordnats där också energi-
entreprenörer har kunnat delta. Skogsforskningsinstitutet METLA i 
Kannus har ansvarat för informationsutbytet. Bland kursteman kan
nämnas, ny skördeteknik, kvalité på energiråvaran och miljö-
påverkan vid energivirkesskörd.   

Seminarier för nyckelpersoner
Projektet ordnar två gånger per år seminarier för sakkunniga och
nyckelpersoner inom bioenergi, växelvist i Sverige och Finland. 
Genom seminarierna kan nya mellanresultat från projektet redovisas 
och fås till diskussion.

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

Ovan, deltagare i 
seminariet i Kannus, 
4 november 2004 

T.h. En del av 
seminariedeltagarna 
i Umeå  9 juni 2005. 

Ovan, deltagare i kursen 29/9 2005 
i Lestijärvi för energikooperativ och 
entreprenörer i Mellersta 
Österbotten. 

T.h. Juha Nurmi berättar om 
uppföljningen av lagringen av 
energiråvaror  hos  värme-
kooperativen, samt täckningens 
inverkan på fukthalten i flisen. 


