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Bioenergi från skogsprodukter
Ett samarbete i Kvarkenområdet 

genom forskning, försök och 
uppföljning av dagens kunskaper

Arbetsprinciperna för projektet är,
Uppföljning av tidigare erfarenheter och 

forskningsresultat inom området 

Vissa pilotförsök inom oklara delar, för att utröna 
tillämpbarheten för Kvarken området

Göra en förberedande uppföljning av miljöns och 
markstrukturens påverkan 

Utvärdering av hur de olika hanterings och 
förädlingsprocesserna påverkar slutresultatet

Analysera teknologi som är tillämpbar för förädling 
av klena stammar till biobränsle 

Göra en förberedande utvärdering av logistiska  
lösningar för gårdsnivå som praktiskt  kan 
förverkligas i området

Analysera tekniklösningar för Kvarkenområdets 
särskilda  förhållanden och klimat

Bedömning av ekonomiska förutsättningar för  olika 
hanterings- och processystem
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mellan Mellersta Österbotten och Västerbotten 

Delar i projektet,
• Utvärdering av lämplig skördeteknik och testa 

maskinlösningar för gallringsuttag av små träd 

• Utveckla informationsverksamheten i bioenergi för 
skogsägare, entreprenörer, m.fl.

• Följa upp vissa delar av miljö- och ägaraspekter vid 
råvaruuttag

• Se övergripande på logistiken för hanteringen av 
trädbränsle för värmeföretagare

• Analysera metoder för att avlägsna de gröna träddelarna i 
hanteringen 

• Utvärdera metoder för en rationell hantering inom 
briketterings- och pelleteringstekniken

• Analys av biobränsle och förbränningstekniken för ett 
högvärdigt bränsle

• Utföra vissa pilotförsök i hantering och processning av 
trädbränsle 

Samarbetsparter,

• Keski-Pohjanmaan Maaseutuakatemia (FIN) 
Jarmo Matintalo

• Sveriges lantbruksuniversitet, SLU-BTK (SE) 
Rolf Olsson/Håkan Örberg

• Sveriges lantbruksuniversitet, 
SLU/skogsteknologi (SE)
Iwan Wästerlund/Tomas Nordfjell

• METLA (Skogsforskningsinstitutet METLA) 
(FIN) Juha Nurmi

• Jyväskylä universitet/Chydenius-Institutet 
(FIN) Ulf-Peter Granö

• Keski-Pohjanmaan Metsänomistajien Liitto 
(FIN) Manu Purola

För närmare uppgifter kring projektet kan du fråga, 

Finland, Ulf-Peter Granö på Chydenius-Institutet, tel. 06 8294239, eller Jarmo Matintalo på Lantbruksakademin i Kannus, tel. 050 5955283.

I Sverige kan du vända dig till Rolf Olsson på Sveriges lantbruksuniversitet/BTK, tel. 090 7869460, eller Iwan Wästerlund på Sveriges 
lantbruksuniversitet/skogsteknologi, tel. 090 7865855. 


