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FÖRORD
Studien som redovisas i denna rapport har finansierats av
forskningsprogrammet ”Effektivare skogsbränslesystem: program 2007–
2010” som ingår i Energimyndighetens temaprogram ”Uthållig tillförsel och
förädling av biobränsle”. ”Effektivare skogsbränslesystem” finansieras av
Energimyndigheten, skogsbruket, bränsleanvändarna och Skogforsk.
Projektlots och värd för studien har varit Mats Johansson på Södra Skog.
Ett stort tack riktas till såväl finansiärer, projektlots och entreprenörer som
varit inblandade i studien. Vi vill även rikta ett stort tack till Jonas Hafmar och
Robert Eliasson som kryssade sig fram över stora delar av södra Sverige med
kort varsel för att samla in provmaterialet i samband med flisning av
skogsbränslet. Ett stort tack även till Daniel Nilsson, Erik Blomgren, Fredrik
Rosenqvist och Tobias Ingemansson som tillsammans separerade 1 029 817
stycken barr från övrig finfraktion med hjälp av såll, pincett och en stor
portion tålamod.
Agunnaryd 2011-04-29
Bengt Nilsson
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SAMMANFATTNING
I föreliggande studie har vi analyserat hur grotens barrandel påverkas av
grönrisskotning jämfört med traditionell brunrisskotning. En hypotes har varit
att den traditionella brunrisskotningen inte medför så stort barravfall som man
tidigare trott. Om grönrisskotning skulle accepteras skulle det öppna
möjligheter för nya tekniker, minskade kostnader, kortare ledtider samt ett
större totalt uttag från den enskilda avverkningstrakten. Observera att även
grönrisskotning ger ett torkat bränsle och inte skall förväxlas med färsk grot.
Vid grönrisskotning samlas nyavverkad grot (grenar och toppar) upp och
skotas direkt till större vältor ofta i anslutning till bilväg. Barravfallet på
hygget blir därmed minimalt. Med denna metod blir grottuttaget effektivare
och ger fler fördelar. I denna studie har fraktionsfördelningen och fukthaltens
förändring studerats vid två olika hanteringsmetoder: traditionell
brunrisskotning respektive grönrisskotning. Bestämning av
fraktionsfördelning och fukthalt har genomförts i det material som levereras
till den energiomvandlande industrin i anslutning till flisning av groten. I
studien analyseras inte var i kedjan från att träden fälls tills att groten flisas
som barren faller av eller hur val av hanteringsmetod påverkar
näringsbalansen i skogen.
Studien är genomförd på sex olika avverkningstrakter som Södra Skog
föryngringsavverkat i Götaland under hösten 2008 och våren 2009.
Avverkningarna har grotanpassats enligt Södra Skogs riktlinjer och såväl
avverkning som skotning har sedan genomförts av Södra Skogs ordinarie
entreprenörer i respektive område. På varje avverkningstrakt togs sedan
prover från en grönrisskotad välta och en brunrisskotad välta i samband med
flisning som genomfördes under vintern 2009–2010. Proverna samlades in i
container efter flisning och motsvarar således det material som levereras till
den energiomvandlande industrin.
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Resultaten visar att grönrisskotning medför en kraftig avbarrning och
innehåller betydligt mindre andel barr än färsk grot. Resultatet visar även att
traditionellt brunrisskotad grot innehåller en hel del barr. I praktiken innebär
det att grönrisskotad grot innehåller dubbelt så mycket barr (ca 8 % av grotens
total torrmassa) som den traditionellt brunrisskotade (ca 4 % av grotens total
torrmassa) vid leverans till den energiomvandlande industrin. Både
grönrisskotning och brunrisskotning ger en tillfredsställande torkning och
resultatet visar att det endast skiljer 5 procentenheter i medelfukthalt mellan
grönrisskotad (36 %) för och brunrisskotad (31 %) grot.
Förutom att barr och finfraktion i största allmänhet är ett problem vid
förbränningen finns en uttalad oro för att en ökande andel kväverika barr i
groten också skulle leda till ett ökat NOx-utsläpp i samband med
förbränningen. Det kan konstateras att NOx-emissionerna ökar om groten
grönrisskotas, men en ökad andel kväve i bränslet ger inte en proportionell
ökning av NOx-emissionerna.
Det har även kunnat konstaterats att groten behöver ligga större delen av
sommaren i små processorhögar för att uppnå den rekommenderade
avbarrningen. All grot som skotas ihop tidigare än augusti månad är därmed
att betrakta som mer eller mindre grönrisskotad. Slutsatsen blir att en stor del
av den grot som idag levereras till den energiomvandlande industrin snarare är
grönrisskotad än brunrisskotad och innehåller ca 5–10 % barr.

iv

SUMMARY
This study has analyzed how the needle content in logging residuals (branches
and tops) affected by the forwarding operation and the following storage,
forwarded green method compared with traditional forwarded brown method.
One hypothesis is that the traditional forwarded brown method not has such a
large loss of needle as previously thought. If forwarded green method were
accepted it would open up opportunities for new technologies, reduced costs,
shorter lead times and greater total withdrawal from the individual final
harvesting area. Note that even forwarded green method gives a dried fuel and
should not be confused with fresh logging residuals.
When logging residuals are forwarded green the fresh branches and tops are
collected directly after harvesting and laid in large windrows. The loss of
needle at the harvesting area will thus be minimal, but using the forwarded
green method will the withdrawal be more efficient and also provide other
benefits. In this study, the change in fraction distribution and moisture content
studied at two different forwarding methods and following storage: traditional
forwarded brown and forwarded green. Determination of the fraction
distribution and moisture content have been carried out in the materials
provided to the energy converters industry shortly after communiuting of
logging residuals. The study not analyzed where in the chain from harvesting
until the logging residuals are comminuted the needles fall off or how the
forwarding method affects the nutrient balance in the forest.
The study was carried out on six different areas as the company Södra Skog’s
harvesting in Southern Sweden in autumn 2008 and spring 2009. The final
felling areas have adapted for withdrawal of logging residuals as Södra Skog’
s guidelines. The logging operation has been carried out by the Södra Skog’s
ordinary staff in each region. On each harvesting area was then taken samples
from one green windrow and one forwarded brown windrow when the
comminuting was carried out during the winter of 2009–2010.
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Samples were collected in the container after comminuting and thus reflect the
material delivered to the energy converters industry.
The results show that forwarded green imply a essential needle loose and
contains substantially smaller needle content than fresh logging residuals. The
results also show that traditionally forwarded brown logging residuals
contains a relative big amount of needles. In practice this means that
forwarded green logging residuals contains twice as much needles (about 8%
of logging residuals total dry mass) as the traditional forwarded brown
logging residuals (about 4% of logging residuals total dry mass) for the
delivery of the energy converters industry. Both forwarded green and
forwarded brown methods provide an adequate drying and the results show
that differ only five percentage points in average moisture content between
forwarded green (36%) and forwarded brown (31%) logging residuals.
In addition to needles and fine particles in general is a problem when burning
is an expressed concern that an increasing proportion of nitrogen-rich needles
in the logging residuals would also lead to increased NOx emissions
associated with combustion. It is noted that NOx emissions increase if the
logging residuals are forwarded green, but a greater proportion of nitrogen in
the fuel does not give a proportionate increase in NOx emissions.
It has also been able to make a conclusion that logging residuals need to lie
most of the summer in the small processor piles to reach the recommended
needle loose during the storage. All logging residuals collected earlier than the
month of August is thus considered to be more or less forwarded green. The
conclusion is that a large part of the logging residuals which now comes to the
energy converters industry rather are forwarded green than forwarded brown
and contains about 5–10 % needle.

vi

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
1

Inledning......................................................................... 1
Bakgrund .................................................................................... 1
Brunrisskotning.......................................................................... 1
Grönrisskotning ......................................................................... 3
Barrandel och fukthalt ............................................................... 4
2
Genomförande av studien ............................................... 7
2.1
Beståndsdata .............................................................................. 7
2.2
Försöksupplägg ..........................................................................8
2.3
Provtagning ................................................................................ 9
2.4
Klimatförhållande ..................................................................... 11
2.5
Statistik..................................................................................... 13
3
Resultat ..........................................................................15
3.1
Fraktionsfördelning ..................................................................15
3.2
Fukthalt .....................................................................................17
4
Diskussion..................................................................... 19
4.1
Fraktionsfördelning ................................................................. 19
4.2
Fukthalt ....................................................................................20
4.3
Kväveinnehåll och NOx-emissioner ......................................... 21
4.4
Grönrisskotning eller brunrisskotning? .................................. 22
5
Slutsats.......................................................................... 25
5.1
Resultatet i den genomförda studien visar.............................. 25
5.2
Grönrisskotning öppnar för ..................................................... 26
6
Rekommendationer ...................................................... 27
6.1
Förslag på kommande undersökningar................................... 27
Referenser ............................................................................. 29
Bilagor ................................................................................... 31
1.1
1.2
1.3
1.4

vii

viii

1 INLEDNING
1.1 Bakgrund
Södra Skog genomför inom ramen för Skogforsks bränsleprogram ESS studier
över tekniska och ekonomiska effekter av grönrisskotning. I den nu
presenterade studien har det varit av intresse att analysera hur grotens
barrandel påverkas av grönrisskotning jämfört med traditionell
brunrisskotning. En hypotes har varit att den traditionella brunrisskotningen
inte medför så stort barravfall som man tidigare trott. En acceptans för
grönrisskotning skulle öppna möjligheten för nya tekniker, minskade
kostnader, kortare ledtider samt ett större totalt uttag från den enskilda
avverkningstrakten.
I den nu genomförda studien ska fraktionsfördelningens och fukthaltens
förändring vid två olika hanteringsmetoder studeras. De två metoderna som
ska studeras är traditionell brunrisskotning och grönrisskotning. Resultatet
jämförs i det material som levereras till den energiomvandlande industrin
strax efter flisning av groten. I studien analyseras inte var någonstans på
avverkningstrakten barren faller av (kedjan från avverkning tills att groten når
den energiomvandlande industrin) eller hur val av hanteringsmetod påverkar
näringsbalansen i skogen.

1.2 Brunrisskotning
Principen för den traditionella brunrisskotningen innebär att groten läggs i
mindre högar på avverkningstrakten. Genom lagring i dessa små högar
eftersträvas en torkning och barravfall under de första sommarmånaderna,
Figur 1. Därefter skotas riset ihop till vältor som täcks med papp och på så vis
minskar återuppfuktning under den fortsatta lagringstiden. När det blir dags
att ta tillvara groten återkommer man en tredje gång med maskiner till
avverkningstrakten då man flisar groten, alternativt kör den oflisad till
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terminal. Detta system uppfyller i stor utsträckning de krav och önskemål som
den energiomvandlande industrin har på bränslet och systemet följer
Skogstyrelsens rekommendationer för uttag av grot som bl.a. anger att det på
avverkningstrakten bör lämnas minst 20 % av avverkningsresterna
(Skogsstyrelsen, 2008). Dock finns det ett uttalat önskemål om att
barrspridningen kunde bli bättre på avverkningstrakten, enligt Glöde (2000)
ger den traditionella brunrisskotningen en relativt dålig barrspridning där
merparten av barren lämnas koncentrerade på ca 15 % av ytan på
avverkningstrakten.

Figur 1.
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Vid traditionell brunrisskotning samlas groten i s.k. processorhögar. Där
får groten ligga kvar över sommaren, dels för att torka men även för att
barren skall falla av på avverkningstrakten (Foto: John Deere Forestry
AB).

1.3 Grönrisskotning
Vid grönrisskotning samlas den nyavverkade groten upp och skotas direkt till
större vältor ofta i anslutning till bilväg, Figur 2. Barravfallet på
avverkningstrakten blir därmed minimalt och med metoden blir grottuttaget
också effektivare. Kostnaderna reduceras och antalet tillfällen då maskiner
måste besöka avverkningstrakten blir färre. Det blir dessutom enklare att
samla in groten vilket ökar prestationen när väl maskinerna är på plats på
avverkningstrakten. Grönrisskotning ökar även det totala uttaget av grot,
Nilsson (2008) anger att grotuttaget skulle kunna ökas med ca 30– 40 % från
den enskilda avverkningstrakten om riset togs tillvara i grönt tillstånd.
Avverkningstrakten blir dessutom fortare tillgängligt för föryngring om det
grönrisskotas. Observera att även grönrisskotning ger ett torkat bränsle och
inte skall förväxlas med färsk grot.

Figur 2.

Grönrisskotad välta där all grot skotats ut i samband med skotning av
virke och sedan lagras i vältan över sommaren.
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1.4 Barrandel och fukthalt
Thörnqvist (1984a) och Flinkman m.fl. (1986) har visat att helt färsk grot
består av 33–45 % ved, 20–29 % barr, 12–18 % bark, 13–14 % kvist och 4–9
% finfraktion. Thörnqvist (1984a) har visat att om grot lagras i processorhögar
från april till juli förloras ca 10 % av torrmassan. Ytterliggare ca 15 %
försvinner om de får ligga kvar till oktober. Enligt Flinkman m.fl. (1986)
faller 50 % av barren av vid lagring i processorhögar från april till juni.
Lehtikangas (1991) menar att fyra månaders lagring i små högar under
sommarhalvåret ger en naturlig avbarrning med 24-42 % av den totala
ursprungliga mängden barr. Thörnqvist (1984b) visar att nyavverkad grot har
en barrandel på 20 %. Efter en sommars lagring i processorhög har andelen
barr sjunkit till strax under 10 % därefter händer inte speciellt mycket med
barrandelen förrän till nästa sommar då andelen sjunker ner mot 2 %. Värt att
notera är att om barrandelen inte minskar nämnvärt efter augusti månad
fortsätter ändå den totala substansförlusten i snabb takt och redan i oktober
överstiger den totala substansförlusten 25 %, Figur 3.
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Förändringen av barrandel i processorhögar under 2 år, samt hur den
totala substansförlusten ökar under samma tidsperiod (Thörnqvist
1984b).

Enligt Lehtikangas (1991) påverkas avbarrningen i processorhögar på
avverkningstrakten av hur stora högarna är. I stora högar fastnar barren istället
för att falla till marken. I en större välta däremot kan generellt sägas att det
finns mest finfraktion i de innersta delarna, där främst barr samlas i ett lager
(Lehtikangas och Jirjis, 1993).
Nurmi och Hillebrand (2001) har genomfört en studie kring grönrisskotning i
södra Finland. Denna studie visar att det sker en torkning av materialet oavsett
om det är brunrisskotat eller grönrisskotat och fukthalten efter ett drygt
halvårs lagring ligger på 35–40 % under vintern. Samma studie visar också att
barrandelen ligger på drygt 2 % av grotens totala torrmassa i både det
grönrisskotade och brunrisskotade materialet. Nurmi (1999) har även
genomfört en annan studie med grönrisskotat material som lagrats i ett år
(september till september). Resultatet visar en betydligt högre andel barr, hela
18,9 %.
Hur groten hanteras har också en stor betydelse för substansförlusterna. till
exempel faller stor del av finfraktionen av under hantering och flisning om
materialet då är torkat (Lehtikangas och Jirjis, 1993). Det har även visat sig att
flisning av fryst grot ger högre andel finfraktion (Lehtikangas och Jirjis, 1993;
Liss, 1991). Den totala andelen finfraktion torde man i stor utsträckning kunna
påverka vid flisning. Enligt Gärdenäs (1989) påverkas andelen finfraktion
mycket av såväl hur flisningen sker samt vilken trädslagsblandning som finns
i det som flisas. Andelen finfraktion vid flisning av grot kan t.ex. halveras
genom att skaka groten när den skotas (Lehtikangas och Jirjis, 1993).
Beträffande kväveinnehållet i groten har Thörnqvist (1984b) visat att barren i
färsk grot utgör ca 40 % av totala kväveinnehållet.
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2 GENOMFÖRANDE AV STUDIEN
2.1 Beståndsdata
Studien är genomförd på sex olika avverkningstrakter som Södra Skog
föryngringsavverkat i Götaland under hösten 2008 och våren 2009. Dessa sex
avverkningstrakter är fördelade på tre geografiska områden; väst- respektive
östkustläge samt inlandet. Alla avverkningstrakter utom ett har varit
grandominerade, endast avverkningstrakt 4 i Kalmar kommun har haft
övervägande del tall i beståndet, Tabell 1.
Tabell 1.

Trakt
1
2
3
4
5
6

Beståndsdata för de sex undersökta avverkningstrakterna som försöket
omfattar, TGL = andel Tall, Gran och Löv presenterat i tiondelar.

Kommun
Torsås
Kungsbacka
Ulricehamn
Kalmar
Ödeshög
Mjölby

Volym
[m3sk/ha]

Ståndortsindex

Ålder
[år]

TGL

250
328
350
220
320
425

G26
G30
G30
T22
G26
G30

65
75
105
100
115
85

181
190
0 10 0
640
271
190
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2.2 Försöksupplägg
Avverkningarna i studien har ”grotanpassats” enligt Södra Skogs riktlinjer,
såväl avverkning som skotning har sedan genomförts av Södra Skogs
ordinarie entreprenörer i respektive område. Inom varje grotanpassad
avverkning har trakten delats i två likvärdiga delar, där man sedan lottat halva
avverkningstrakten för grönrisskotning medan den andra halvan skotats ut
enligt traditionell brunrisskotning. På varje avverkningstrakt har halva
området således grönrisskotats i nära anslutning till avverkningstillfället, d.v.s.
i slutet av mars eller början av april. Resterande del av avverkningstrakten är
sedan brunrisskotad i slutet av juli eller början av augusti. Flisning av såväl
grönrisskotad som brunrisskotad grot genomfördes under vintern 2009-2010,
Tabell 2. Entreprenören har fått anvisningar att samtliga vältor skulle få en så
likartad exponering för sol och vind som möjligt för att kunna jämföra
torkningsförlopp och kvalitet. Vältorna var främst placerade i nord-sydlig
längdriktning.
Tabell 2.

Trakt
1
2
3
4
5
6
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Tidpunkt för avverkning, skotning samt flisning för de sex olika
avverkningstrakterna (2008-2010). Veckonummer presenteras
tillsammans med vilket år det gäller, ex. år 2009 och vecka 48 skrivs 948.

Kommun
Torsås
Kungsbacka
Ulricehamn
Kalmar
Ödeshög
Mjölby

Avverkning Grönrisskotning Brunrisskotning Flisning
[vecka]
[vecka]
[vecka]
[vecka]
836
912
931
948
906
911
927
951
905
911
927
1003
907
914
931
944
907
914
930
951
902
913
930
950

2.3 Provtagning
På varje avverkningstrakt togs sedan prover från en grönrisskotad välta och en
brunrisskotad välta. Studien omfattar således totalt tolv vältor. Provtagningen
genomfördes i samband med flisning av objekten under oktober 2009 till
januari 2010. I varje välta togs prover från tre olika nivåer; [1] toppen, [2]
mitten, samt [3] botten, Figur 4. Flisskördaren avvecklade sedan vältan i tre
steg, d.v.s. nivå 1-3. Proverna togs från container efter flisning och motsvarar
således det material som levereras till den energiomvandlande industrin.

Figur 4.

Skiss över hur vältorna delades in i tre olika nivåer i samband med
flisning, där varje nivå flisades i varsin container.

Ur containern med det flisade materialet togs med hjälp av en hink ut 5 prover
á 10 liter från varje nivå i vältan, Figur 5. De fem 10-litersproven blandades
väl på en presenning och spreds ut i ett ca 5 cm tjockt lager, varefter 5 prov á
2 liter tas ur varje 50-litersprov. Slutligen vändes en hink upp och ner över
materialet på presenningen, allt material innanför cirkeln som hinken skapar
ingick i det slutgiltiga 2-litersprovet.
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Figur 5.

När en nivå i vältan var flisad togs 5 st prov á 10 liter från containern
med hjälp av hinkar.

Varje 2 liters-prov vägdes direkt efter provtagning. Därefter torkades
materialet i 103°C +/- 2°C tills det var absolut torrt, varefter det åter vägdes
och fukthalten bestämdes. Efter torkning och vägning delas varje 2 liters-prov
på hälften varav ena halvan av provet sållas i ett skaksåll under 10 minuter för
att få en grovsortering. Skaksållet bestod av följande lager:
•
•
•
•
•

Hål: 7 mm
Spalt: 3 mm
Hål: 3 mm
Hål: 2 mm
Bottenplåt

Efter grovsorteringen gjorde en manuell finsortering. De olika fraktionerna
klassificeras i tre olika klasser enligt nedan:
1. Ved, kvist och bark > 3 mm
2. Finfraktion (finmaterial från samtliga komponenter) < 3 mm
3. Barr (lösa barrtofsar och brutna barr som var mindre än 3 mm
klassificerades som finfraktion)
Efter klassificeringen torkades och vägdes de olika fraktionerna igen och
komponenternas procentuella andel av totala torrmassan i varje prov
bestämdes.
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2.4 Klimatförhållande
I avsikt att kunna beskriva klimatförhållandena under försöksperioden har
väderdata inhämtats från SMHI (Sveriges Meterologiska och Hydrologiska
Institut). I samråd med SMHI delades försökets sex avverkningstrakter in i tre
olika regioner; västkust (Borås), inland (Malexander) samt östkust (Kalmar),
där SMHI valde ut en väderstation per region som fick representera båda
avverkningstrakterna i varje region. De data som inhämtades var
månadsnederbörd (mm) och månadsmedeltemperatur (oC), samt normalvärden
baserade på data från 30-årsperioden 1961–1990.
Beträffande månadsmedeltemperaturen kan gemensamt sägas för de tre
försöksregionerna att förutom en något varmare vår 2009 samt en något
kallare vinter (december 2009 och januari 2010) följer temperaturen
normalkurvan. Det är dock större skillnader mellan försöksregionerna när
månadsnederbörden jämförs. Det första som kan konstateras är att
nederbörden är betydligt högre på västkusten än i de andra två regionerna.
Väderstationen i Borås uppmätte under 2009 (största delen av
försöksperioden) drygt 1000 mm nederbörd, ca 3 % mer än normalåret. Det är
närmare det dubbla mot väderstationerna i Malexander och Kalmar som låg ca
6–7 % under normal årsnederbörd under samma period, Figurer 6–8.
Den största väderberoende skillnaden i försöket torde vara under april t.o.m.
juli då det grönrisskotade materialet redan ligger i stora vältor medan det
brunrisskotade materialet ligger i små processorhögar. För samtliga tre
regioner kan sägas att april månad var betydligt torrare än normalt. Ingen av
regionerna fick mer än 5 mm regn, vilket endast är ca 10 % av normalvärdet
för april. Jämförs den totala nederbörden från april t.o.m. juli kan det
konstateras att det på västkusten kom drygt 20 % mer nederbörd än under ett
normalår (330 mm), i inlandet var nederbörden i det närmaste normal (ca 182
mm) medan den på östkusten var något under normal (154 mm).
Nederbörden under augusti 2009 till januari 2010 var dock tämligen normal
för samtliga regioner, med undantag för januari 2010 i regionen på västkusten
där nederbörden låg under det normala.
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Figur 6.

Månadsnederbörd i millimeter (nedre kurvan) samt
månadsmedeltemperatur i oC (övre kurvan) visas som (____ ), samt
normalvärden för desamma under åren 1961-1990 ( ----- ) för SMHI:s
väderstation i Borås (region västkust).

Figur 7.

Månadsnederbörd i millimeter (nedre kurvan) samt
månadsmedeltemperatur i oC (övre kurvan) visas som (____ ), samt
normalvärden för desamma under åren 1961-1990 ( ----- ) för SMHI:s
väderstation i Malexander (region inland).
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Figur 8.

Månadsnederbörd i millimeter (nedre kurvan) samt
månadsmedeltemperatur i oC (övre kurvan) visas som (____ ), samt
normalvärden för desamma under åren 1961-1990 ( ----- ) för SMHI:s
väderstation i Kalmar (region östkust).

2.5 Statistik
Alla resultat är statistiskt analyserat enligt Student´s t-tests i dataprogrammet
SPSS, signifikantnivån är 95 %.
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3 RESULTAT
3.1 Fraktionsfördelning
Resultatet visar att medelvärdet av barrandelen för samtliga grönrisskotade
vältor (G1–G6) utgör 8,3 % räknat på grotens torrmassa. Tittar man på de
enskilda grönrisskotade vältorna så ligger medelvärdet för barrandelen inom
intervallet 5,3 % till 14,4 % utav grotens totala torrmassa, Figur 9 samt Bilaga
1. Motsvarande värde för barrandelen i brunrisskotad grot är ett medelvärde
på 3,8 % för samtliga vältor (B1–B6) och de enskilda vältornas medelvärde
för barranden ligger inom intervallet 2,1 till 6,5 %.
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40%
30%
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Ved, kvist och bark > 3 mm

Figur 9.

B1

B2

Finfraktion < 3 mm

B3
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B5

B6

B Medel

Barr

Fraktionsfördelningen för varje enskild välta samt medelvärden för
samtliga grönrisskotade (G1–G6) respektive brunrisskotade (B1–B2)
vältor i försöket. Vältornas lokalisering är följande: 1 Torsås (östkust), 2
Kungsbacka (västkust), 3 Ulricehamn (västkust), 4 Kalmar (östkust), 5
Ödeshög (inland), samt 6 Mjölby (inland).
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Samtliga enskilda vältor uppvisar en signifikant skillnad med avseende på
barrandelen. Även det totala medelvärdet för samtliga vältor med avseende på
barrandelen uppvisar en signifikant skillnad, Bilaga 1. Jämför man
barrandelen i de olika nivåerna hos vältan statistiskt kan man notera att det
finns en signifikant skillnad mellan nivå 1 och nivå 3 för de grönrisskotade
vältorna, däremot finns det ingen signifikant skillnad om nivå 1 och 3 ställs
mot nivå 2. För brunrisskotade vältor ser man dock ingen signifikant skillnad
mellan de olika nivåerna alls.
Den grövre fraktionen (ved, kvist och bark > 3 mm) har ett medelvärde på
74,9 % av total torrmassa för grönrisskotad samt 79,8 % av total torrmassa för
brunrisskotad grot. Resterande del består av barr samt övrig finfraktion
mindre än 3 mm, Figur 10. Resultatet beskriver det material som finns i
containern vid leverans till den energiomvandlande industrin och säger
ingenting om var i kedjan från avverkning tills groten når den
energiomvandlande industrin som substansförluster har uppstått.

Figur 10.
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Ett typiskt exempel på ett 1 liters-prov innan det sållas för att kunna
bestämma fraktionsfördelningen.

3.2 Fukthalt
De grönrisskotade vältorna uppvisar ett medelvärde för fukthalt på 36 %
(inom intervallet 24 till 48 %). För den brunrisskotade groten var motsvarande
medelvärdet 31 %, inom intervallet 22 till 36 %. Figur 11 visar medelvärdet
för samtliga grönrisskotade respektive brunrisskotade vältors fukthalt i
samband med den kommersiella inmätningen. Enligt Hafmar och Eliasson
(2010) ligger det kommersiella medelvärdet på 36 % för den grönrisskotade
och 33 % för den brunrisskotade groten. Fukthalten för vältor från samtliga
avverkningstrakter utom avverkningstrakt 3, uppvisar en signifikant skillnad i
fukthalt mellan grönrisskotad och brunrisskotad grot för varje enskild
avverkningstrakt, Bilaga 1.
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Medelfukthalten för varje enskild välta samt medelvärden för samtliga
grönrisskotade (G1–G6) respektive brunrisskotade (B1–B6) vältor i
försöket. Medelvärden för den kommersiella inmätningen för samtliga
grönrisskotade respektive brunrisskotade vältor redovisas även i detta
diagram. Vältornas lokalisering är följande: 1 Torsås (östkust), 2
Kungsbacka (västkust), 3 Ulricehamn (västkust), 4 Kalmar (östkust), 5
Ödeshög (inland), samt 6 Mjölby (inland).
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4 DISKUSSION
Bra kvalitet på skogsbränsle skulle kunna definieras som att uppfylla kundens
krav. När det gäller skogsbränslets kvalitet med avseende på
fraktionsfördelning och fukthalt lyfts det allt oftare fram att bra kvalitet är
liktydigt med jämn kvalitet. Den minsta spridningen i fraktioner och i fukthalt
skulle absolut erhållas om grot eldades nästintill färsk. Flera olika källor t.ex.
Thörnqvist (1984a) och Flinkman m.fl. (1986) anger att barrandelen för färsk
grot är mellan 20–30 % av den total torrmassa och fukthalten för grot ligger
omkring 50 %.

4.1 Fraktionsfördelning
Resultaten i denna studie visar att grönrisskotning medför en kraftig
avbarrning och innehåller betydligt mindre andel barr än färsk grot. Resultaten
visar även att traditionellt brunrisskotad grot innehåller en hel del barr. I
praktiken innebär det att grönrisskotad grot innehåller dubbelt så mycket barr
(8 %) som den traditionellt brunrisskotade (4 %) vid leverans av grot till den
energiomvandlande industrin. Barrandelen kan givetvis påverkas av flera
andra faktorer än hanteringsmetoden, t.ex. bonitet och trädslagsfördelning på
de olika avverkningstrakterna. Även lokalt på varje enskild avverkningstrakt
har de båda hanteringsmetoderna jämförts och resultatet pekar där på en
dubblerad barrandel för grönrisskotad grot.
Det är den grövre fraktionen av främst ved och kvist (ved, kvist och bark > 3
mm) som är mest värdefull. Den utgör ca 75 % av total torrmassa för
grönrisskotad grot och ca 80 % för brunrisskotad grot. Skillnaden är således
endast 5 procentenheter mellan de olika hanteringsmetoderna med avseende
på den grövre fraktionen. Övrig fraktion, 20 respektive 25 % räknat på grotens
torrmassa, utgörs av finfraktion, inklusive barr. Jämför man andelen
finfraktion för de olika avverkningstrakterna ser man att variationen är stor
och att grönrisskotad grot från en avverkningstrakt mycket väl kan innehålla
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en mindre andel finfraktion än brunrisskotad grot från någon annan
avverkningstrakt. Sett ur det perspektivet är skillnaden mellan de olika
hanteringsmetoderna försumbar. En hög barrandel i grot framhålls ofta som
ett problem vid eldning. Eldningstekniskt kan man dock spekulera i om inte
finfraktion i största allmänhet är ett lika stort problem som barren i sig. Även
annan finfraktion torde t.ex. följa med rökgaserna innan den hunnit brännas
upp.
Beträffande de olika fraktionernas fördelning i vältornas olika nivåer kan
konstateras att för det grönrisskotade materialet finns en koncentration av
främst barr i den nedre delen av vältan. För brunrisskotad grot är skillnaden
mellan fraktionerna betydligt mindre, Bilaga 1. Detta beror troligen på att den
större mängden finfraktion som finns i grönrisskotad grot ansamlas och till
slut bildas ett lager av finfraktion som samlar till sig ytterliggare mängder
finfraktion. I den brunrisskotade groten finns däremot inte samma mängd
finfraktion i utgångsläget, vilket gör att det inte lika lätt bildas ett lager utan
den finfraktion som lossnar faller troligen enklare till marken.
Det är svårt att jämföra resultaten från denna studie med tidigare studier av
grönrisskotning, t.ex. Nurmi (1999) samt Nurmi och Hillebrand (2001), två
studier som i sig visar två olika resultat med barrandel på 2,1 % respektive
18,9 % i grönrisskotat material. Det kan dock konstateras att studierna inte har
samma upplägg för lagringstid, sönderdelning samt provtagning. Resultaten i
föreliggande studie representerar dock det material som verkligen levereras
till den energiomvandlande industrin eftersom proverna tagits från det flisade
materialet i containern. Groten har således fram till själva provtagningen
hanterats enligt sedvanlig metod för hantering av skogsbränslet.

4.2 Fukthalt
Både grönrisskotning och brunrisskotning ger en tillfredsställande torkning
där resultatet visar att det endast skiljer 5 procentenheter i medelfukthalt
mellan grönrisskotad (36 %) för och brunrisskotad (31 %) grot. Den
kommersiellt inmätta medelfukthalten av samma material visar dessutom på
en än mindre skillnad. På vissa avverkningstrakter är till och med
grönrisskotad grot torrare än brunrisskotad, det tyder på att vältans placering
på avverkningstrakten har större betydelse för fukthalten än fukthalten i
materialet när vältan läggs upp. Resultatet visar också att såväl grönrisskotade
som brunrisskotade vältor på västkusten har högre fukthalt än vältor från
övriga regioner, vilket kan förklaras med större mängder nederbörd. Endast en
välta uppvisar en fukthalt över 40 %, nämligen den grönrisskotade vältan G6
(inland) som har en fukthalt på 48 %. Orsaken till den höga fukthalten är svår
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att ange eftersom den brunrisskotade vältan på samma avverkningstrakt hade
en fukthalt på 32 % och således har torkat väl och inte borde bero på de lokala
klimatförhållandena. Dålig täckning av vältan eller att vältan låg sämre
placerad på avverkningstrakten kan vara förklaringar. Noterbart är även att
jämföra de uppmätta medelfukthalterna med medelfukthalter för samtliga
leveranser som är genomförda under ett helt år i de berörda
skogsbruksområdena. Enligt Hafmar och Eliasson (2010) levererade de
berörda skogsbruksområderna inom Södra skog under 2009 grot som hade en
medelfukthalt på ca 36 % (en spridning på 28-40 %), vilket är exakt samma
medelfukthalt som uppmättes för all grönrisskotad grot i studien. Att
grönrisskotning medför högre fukthalt går inte att fastslå. Det har snarare
ingen praktisk betydelse hur skotningen genomförs då det verkar som att
fukthalterna jämnas ut över den totala lagringstiden, d.v.s. hur lagringen utförs
är viktigt. Enligt Nurmi och Hillebrand (2001) ligger fukthalten på 35-40 %
för grönrisskotad grot efter ungefär ett halvårs lagring när det flisas under
vintern, vilket stämmer väl överens med resultaten i föreliggande studie.

4.3 Kväveinnehåll och NOx-emissioner
Förutom att barr och finfraktion i största allmänhet är ett problem vid
förbränning finns dessutom en uttalad oro för att en ökande andel kväverika
barr i groten också skulle leda till ett ökat NOx-utsläpp i samband med
förbränning. Enligt Zethraeus (2011) är det inte möjligt att koppla barrens
kvävehalt direkt till mängden bildat kväveoxid vid förbränningen. Ungefär 70
% av bränslets kväve kan ombildas till kväveoxid, men en väl fungerande
stegförbränning reducerar dock detta värde till en bråkdel. Zethraeus (2011)
menar även att man generellt kan påstå att en högre andel kväve i bränslet
leder till en förhållandevis lägre andel bildad kväveoxid. Det kan konstateras
att NOx-emissionerna ökar om groten grönrisskotas, men en ökad andel kväve
i bränslet ger inte en proportionell ökning av NOx-emissionerna. Det innebär
alltså att exempelvis en dubblering av bränslets kväveinnehåll vanligen leder
till ökade emissioner av NOx – men inte till en fördubbling.
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4.4 Grönrisskotning eller brunrisskotning?
Skall den traditionella brunrisskotningen skötas enligt teorin skall all grot
ligga i små processorhögar ute på avverkningstrakten under hela torkperioden
under sommarhalvåret innan den skotas ihop i större vältor. Skotningen bör
alltså inte genomföras för tidigt då barren inte hunnit falla av på
avverkningstrakten, men inte heller för sent då höstens fuktigare väderlek
infinner sig och annan biologisk nedbrytning av materialet accelererar,
Diagram 1. Det faller således på sin egen orimlighet att all grot skall skotas
under några få månader i en intensiv period på sensommaren eller tidig höst
med de maskinresurser det skulle kräva. Grot behöver alltså ligga större delen
av sommaren i små processorhögar för att uppnå den rekommenderade
avbarrningen. All grot som skotas ihop tidigare än augusti är därmed att
betrakta som mer eller mindre grönrisskotad. Slutsatsen av detta är att en stor
del av den grot som idag levereras till den energiomvandlande industrin
snarare är grönrisskotad än brunrisskotad och innehåller ca 5–10 % barr.
En acceptans för grönrisskotning skulle öppna möjligheten för nya tekniker,
minskade kostnader samt ett större totalt uttag från den enskilda
avverkningstrakten. Detta till följd av att barren inte hinner falla av, men även
att man skulle kunna få med sig mer av den totala potentialen av grot från
avverkningstrakten. Detta eftersom färsk grot är lättare att samla in samt att
det skulle bli en bättre kvalitet på bränslet eftersom det minskar risken för
föroreningar.
Skogsstyrelsens rekommendationer att lämna 20 % av groten bör ändå kunna
klaras genom att det alltid kommer att uppstå substansförluster i samband med
hantering samt behov av ris som bärlager i skotarvägarna. Grönrishanteringen
skulle dessutom kunna ge utrymme för bättre spridning av de kvarlämnade
näringsämnena eftersom man skulle kunna bedriva ett medvetet slarvigare
uttag och lämna grot över hela avverkningstrakten och ändå få med sig samma
mängd torrsubstans. Grönrisskotning skulle även kunna korta ledtiderna, men
förutsätter dock att den energiomvandlande industrin kan tänka sig att ta emot
grotsortiment innehållande barr. I samband med att materialet från detta
försök levererades till den energiomvandlande industrin protesterade ingen
aktör för att det skulle vara ett sämre bränsle. Det stärker tesen om att det
redan idag förekommer grönrisskotning och att den lilla skillnad i barrandel
och fukthalt som uppstår mellan grönrisskotning och brunrisskotning är
försumbar.
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I denna studie har hänsyn inte tagits till var på avverkningstrakten (i kedjan
från avverkning tills groten når den energiomvandlande industrin)
avbarrningen har skett och således inte heller hur detta resultat påverkar
näringsbalansen. Det kan dock med blotta ögat konstateras att det både vid
grönrisskotning och brunrisskotning ligger kvar en stor andel finfraktion
(främst barr) efter flisningen av vältan. Denna finfraktion är då koncentrerad
till ytan under vältan och därmed kommer den inte skogsmarkens
näringsbalans till del eftersom det skulle kräva en bättre spridning över hela
avverkningstrakten, Figur 12.

Figur 12.

Barr och annan finfraktion ligger kvar på marken efter flisning även vid
brunrisskotning.
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5 SLUTSATS
Resultatet visar att skillnaden mellan grönrisskotad och traditionellt
brunrisskotad grot är marginell. Grot skotas dessutom ofta ihop innan
avbarrningen är klar. Det man idag kallar för traditionell brunrisskotning
liknar därför i verkligheten ofta grönrisskotning och skillnaden mellan de
olika systemen kan vara svårdefinierad. Generellt skulle man kunna säga att
all grot som lagrats över sommaren har en barrandel på ca 5-10 % utav
grotens totala torrmassa, oavsett om den är brunrisskotad eller grönrisskotad.

5.1 Resultatet i den genomförda studien visar
•
•
•

•

•

Både grönrisskotning och brunrisskotning ger en kraftig avbarrning,
då ca 70–85 % av barren har fallit av.
Grönrisskotning innehåller dubbelt så mycket barr som
brunrisskotning, ca 4 % respektive 8 % av räknat på grotens
torrmassa, vilket trots dubbleringen får ses som en liten skillnad.
Brunrisskotad grot innehåller troligen mer barr vid leverans till
energiomvandlande industri än vad man förväntat sig, medan
grönrisskotad grot innehåller en mindre andel barr än vad farhågorna
pekat på. Grönrisskotad grot torde därför vara acceptabelt som
bränsle. Tittar man på andelen finfraktion inklusive barr är skillnaden
mellan grönrisskotning och brunrisskotning helt försumbar.
Både grönrisskotning och brunrisskotning ger i allmänhet en fullgod
torkning (30-40 % fukthalt) av groten. Skillnaden är att grönrisskotad
grot är ca 5 procentenheter fuktigare vid leverens till den
energiomvandlande industrin.
NOx-emissionerna ökar om groten grönrisskotas, men en ökad andel
kväve i bränslet ger inte en proportionell ökning av NOxemissionerna. Det innebär alltså att exempelvis en dubblering av
bränslets kväveinnehåll vanligen leder till ökade emissioner av NOx
– men inte till en fördubbling.
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5.2 Grönrisskotning öppnar för
•
•
•
•
•

Figur 13.
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Möjlighet att öka uttaget biomassa från en enskild avverkningstrakt,
samt med mindre risk för föroreningar i bränslet.
Möjligheten att utveckla nya effektivare och billigare tekniker för
uttag av grot.
Möjlighet till kortare ledtider, enklare logistik och snabbare
föryngring på avverkningstrakten.
Möjlighet till utjämning av en ojämn säsongskurva med avseende på
maskinresursernas användning.
Möjlighet till en jämnare spridning av näringsämnen genom att aktivt
lämna en viss mängd grot spritt över hela avverkningstrakten istället
för det barravfall som sker under processorhögarna vid traditionell
brunrisskotning.

Grönrisskotning skulle kunna ge flera fördelar för framtidens
grothantering. (Foto: John Deere Forestry AB).

6 REKOMMENDATIONER
6.1 Förslag på kommande undersökningar
•
•
•
•
•
•
•
•

Var på avverkningstrakten hamnar barren?
Är barr eller finfraktion problemet vid förbränning?
Hur skall ett effektivt system för grönrisskotning utformas?
Hur mycket kan uttaget från varje avverkningstrakt öka om
grönrisskotning tillämpas?
Hur stor del av grotuttaget är redan idag grönrisskotat?
Kan askåterföring ersätta den ökande bortförseln av näringsämnen
vid grönrisskotning?
Kan grönrisskotad grot vara ett acceptabelt bränsle för den
energiomvandlande industrin?
Hur väl stämmer slutsatserna på andra geografiska regioner?
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Bilaga 1 – Medelvärden för alla vältor
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Bilaga 2 – Medelvärden för enskilda vältor
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Bilaga 2 – Medelvärden för samtliga vältor
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Bilaga 2 – Medelvärden för samtliga vältor
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Bilaga 3 – Statistisk analys
Medelvärden [%]

Alla

Ved =
Finfraktion =
Barr =
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Fet=sign skillnad (95 %)
Fukthalt
Ved Finfraktion
1 G
25.34
23.53
60.25
B
24.92
30.64
68.59

Barr
14.42
6.49

2 G
B

40.47
34.07

80.31
84.81

12.84
12.37

6.85
2.83

3 G
B

38.13
35.67

85.80
91.94

8.80
5.99

5.40
2.07

4 G
B

27.73
22.42

78.55
84.92

10.53
9.86

10.92
5.22

5 G
B

39.87
26.23

79.35
78.35

15.37
18.78

5.28
2.86

6 G
B

48.07
32.20

64.23
70.44

29.09
25.85

6.68
3.71

G
B

36.17
30.57

74.87
79.83

16.86
16.36

8.28
3.80

Ved, kvist och bark > 3 mm
Finfraktion = Finfraktion (finmaterial från
samtliga komponenter) < 3 mm
Barr = Barr (lösa barrtofsar och brutna barr
som var mindre än 3 mm klassificerades som
finfraktion)

Beställ från
Institutionen för teknik
Linnéuniversitetet

