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Logistiskt sett har skogsbränsle hanterats på ett ganska dåligt sätt. 
Normalt borde varje lagringspunkt i ett materialflöde innebära någon 
typ av förädling. I fallet med GROT-hantering (GRenar Och Toppar) 
är risken snarast att varan försämras på varje lagringsplats. Vanligen 
körs GROTet direkt till köparen eller flisas ute på hygget. Dock 
innebär transportkostnaden och lagring i båda fallen förluster jämfört 
med ett optimalt system. En annan faktor är även kvalitén på
råvaran. Hög vattenhalt och hög askhalt (mycket alkali och kisel) är 
ett problem. Framförallt barr, men även bark och finkvistar har hög 
näringshalt (vilket medför hög askhalt), borde därför lämnas kvar i 
skogen.

• Resultat kommer efterhand i Interreg projektet 
men vägvalsfrågan bör diskuteras redan nu!

Vad vet vi om buntar
Buntning är en gammal idé (jfr tidigare info-nr) men först slutet 
på 90-talet kom ett par goda uppfinningar för att förpacka 
GROT.
Produktivitet och ekonomi verkar klart intressanta, men fler 
studier behövs.
Tidigare lagringsstudier indikerar att buntar torkar lika bra som 
löslagrat GROT och framförallt verkar de inte återfuktas lika 
lätt.
Materialförluster halverade jämfört med löslagring av GROT.
Två tekniska koncept på marknaden idag, med olika 
produktivitet och mängd material kvar i skogen. Vilken är bäst?

Framtidens skogsbränslehantering?

Nya frågor
Med buntning förbättras transportekonomin och bränslet kan bli 

bättre än löslagrad GROT. Hur påverkas totalekonomin?

Lagringsstudier gett olika resultat. Hur mycket förbättras 
energivärdet, fukthalten och minskar askhalten vid lagring av buntar? 
Hur mycket barr skall lämnas för att generera hög bränslekvalitet, och 
betydelselösa förluster av näringsämnen på växtplatsen ?

Kommer ett bättre bränsle att få högre pris?

Vägvalet
Vägvalet är snarare, skall barren ligga kvar på hygget och vad får 

det kosta (betalas), eller är det bättre tjäna pengar på att sälja barren 
till värmeverket och sen får de ta hand om askproblemet och 
förbränningsproblemet? Detta påverkar nämligen valet av 
buntningsteknik!
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