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Sammanfattning 

 

Vid all skogsproduktion sker en försurning av marken på grund av att 

anrikning av basiska näringsämnen sker i träden och sura näringsämnen i 

marken. Eftersom mycket av näringen sitter i trädets grenar och toppar och 

då främst i barren förstärks obalansen av näringsämnen i marken vid uttag 

av hyggesrester. 

För att återställa näringsbalansen i skogsmarken och lindra skogsägarnas oro 

för densamma kan man återföra askan man får efter förbränning av 

hyggesresterna. Askan innehåller alla näringsämnen förutom kväve. 

Beredning och spridning av aska är förenat med stora kostnader som 

påverkar intresset för hyggesrester negativt. 

Syftet med undersökningen är att ta fram en mer kostnadseffektiv metod för 

askåterföring utifrån de spridningsmetoder och beredningstekniker av aska 

som finns idag. 

Att sprida askan i form av pellets samtidigt som man markbereder med hjälp 

av en och samma maskin reducerar kostnaderna för askåterföring markant i 

form av lägre tidsåtgång och mindre transporter av både aska och maskiner. 

Transport av askan ut till hygget sker med timmerbil vilket innebär en högre 

utnyttjandegrad och förmodligen en bättre lönsamhet för den branschen.  

Undersökningen visar att det inte bara finns stor ekonomisk vinning utan 

även många andra fördelar med att använda den nya metoden. Inte minst de 

miljövinster som är effekten av mindre transporter. 
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Summary 
 

In all forest production there will be an acidification in the soil. This event 

occurs because of enrichment of basic nutrients in the trees and acid 

nutrients in the soil. Because of that a lot of the nutrition sits in the tree tops 

and branches and primarily in the needles will imbalance of nutrients occur 

when you make an extraction of logging residues. 

Too restore the nutritional balance in woodland and relieve forest owners 

concern about it you can return the ash you get after you burnt the logging 

residues. The ash contains all nutrients besides nitrogen. Preparation and 

distribution are associated with large costs that affect the interest of logging 

residues negatively. 

The purpose of the investigation are to develop a more cost effective method 

for ash recycling based on the diffusion methods and preparation techniques 

of ash available today. 

Spreading the ash in form of pellets while scarification is performed with 

one machine will reduce costs for ash recycling markedly. This will reduce 

costs in the terms of lower time consumption and less transport of ash and 

machinery. Transportation of the ash out to the logging area occurs with 

timber transport which means a higher utilization rate and probably a better 

profitability for that industry. 

The survey shows that there is not only large financial gain but also many 

other benefits associated with the new method. Not least the environmental 

effects of fewer transports. 
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Abstract 
 

Undersökningens resultat visar att det finns betydande kostnadsbesparingar 

att göra vid införandet av en ny metod för askåterföring. Den nya metoden 

medför betydligt mindre transporter vilket leder till ett reducerat utsläpp av 

koldioxid och andra ämnen som har en negativ miljöpåverkan. 

I den nya metoden utnyttjas i viss utsträckning timmerbilarnas lediga 

kapacitet för transport av aska ut till spridningsområdet vilket då ökar 

chansen till högre lönsamhet för åkerinäringen. 

Nyckelord: Askåterföring, Lönsamhet, Näringsuttag, Näringsbalans, 

Markförsurning 
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Förord 

 

Föreliggande undersökning är ett examensarbete om 15 hp. Examensarbetet 

är en obligatorisk del av skog och träingenjörsprogrammet vid 

Linnéuniversitetet i Växjö. 

Undersökningen är en del i en av tre större kommande projekt inom 

avdelningen för skog och träs verksamhet. 

Ett stort tack till vår handledare Thomas Thörnqvist för vägledning och 

värdefulla tipps. Tack också till Bengt Nilsson som kom med idén till 

undersökningen och till alla andra som bidragit på olika sätt som gjort 

undersökningen möjlig.  

 

Växjö 2013-06-03 

Johan Magnusson & Michael Lindblad 
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1. Introduktion 

1.1Bakgrund 

I omställningen av den Svenska energiförbrukningen från oljebaserad energi till 

biobränsle krävs en avsevärd ökning av förnyelsebar energi för att uppnå en tillräcklig 

minskning av koldioxidutsläppen. 

Av Sveriges totala energiproduktion år 2010 så kom 22 % från biobränsle och 31 % från 

oljebaserade bränslen. 

Sveriges åtagande 2013 till 2020 enligt EU:s ansvarsfördelning är att minska utsläppen av 

växthusgaser med 17 % jämfört med 1990 års nivå. (Energimyndigheten 2012) 

Riksdagen beslutade 2009 om en ytterligare skärpning av målet och att Sveriges 

klimatmål skall vara 40 % under 1990 års nivå. 

EU som helhet har som mål att minska utsläppen med 20 % från 1990 års nivå fram till år 

2020 (Energimyndigheten 2012). 

I Götaland utnyttjas i dag större andelen av det skogsbränsle som faller i samband med 

slutavverkning, medan det i Svealand och Norrland finns en stor potential kvar. 

Biobränsleanvändningen anses vara möjlig att fördubbla framöver och där det på kort sikt 

är avverkningsrester och andra trädbränslen som kan komma att stå för merparten av den 

ökningen.   

GROT är skogens tredje största sortiment efter timmer och massaved. Uttag av GROT 

regleras främst av skogsvårdslagen(SVL) och miljöbalken(MB) (Emilsson 2006). 

GROT tar man ut ur skogen i samband med någon form av avverkning, vanligast är vid 

slutavverkning men uttag kan även ske i samband med gallring och röjning. GROT-uttag 

är vanligast i grandominerade bestånd där volymen grenar och toppar utgör en större 

volym än till exempel i en ren tallskog (Energiaskor 2013). 

Det finns framförallt två fördelar för skogsbränsle mot fossila bränslen. Först och främst 

är GROTEN förnyelsebar och dessutom vill samhället minska beroendet av fossila 

bränslen (Egnell 2009).  
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GROT är en förkortning av grenar och toppar som är ett primärt skogsbränsle (Egnell 

2009) (Figur1). GROT började på nytt skördas i Sverige under 1970-talet och 1985 kom 

det regelverk för hur uttaget av avverkningsrester skulle hanteras (Hjerpe 2008). Sedan 

1998 är det lag på att man ska anmäla uttag av GROT i samband med sin 

avverkningsanmälan. Skogsstyrelsen gick ut med rekommendationer på vilka följder ett 

GROT uttag kan få på skog och mark (Hjerpe 2008). Sedan 2001 rekommenderas att 

GROT skördade områden även ska askåterföras och hur denna aska skall behandlas innan 

spridning (Hjerpe 2008). 

Avverkningsrester på hygge innehåller mycket kväve som utsöndras i nedbrytningsskedet 

(Vattenfall 1993). Genom att istället ta ut GROT i samband med avverkning minskar man 

det kväveöverskott skogsmark i vissa områden innehåller, framförallt Södra Sverige 

(Lundborg 1993). 

 

När man tar ut GROT kan markens näringsbalans påverkas och en metod för att undvika 

att det sker är att återföra askan till skogen. Aska innehåller alla de näringsämnen utom 

kväve som togs bort i och med GROT uttaget. Att askan inte innehåller kväve är oftast 

inget stort problem då stor skogsareal i framförallt Södra Sverige har ett kväveöverskott 

(Ericson 1994).  

 

På vissa marker kan dock askåterföringen behöva kompletteras med kvävegödsling för att 

balansen skall återgå till det normala (Björheden 2010). 

När man tar ut GROT ur skogen är det viktigt att tänka på att lämna ungefär 20 % av 

volymen. Denna volym ska helst vara död ved grövre grenar eller material av lövträ 

(Björheden 2010). 

GROT uttag gör att föryngringsåtgärder kan starta tidigare. Markberedning och 

plantering kan tidigareläggas och man har kunnat konstatera en högre plantöverlevnad 

efter GROT-uttag på de flesta marker (Energiaskor 2013). 

På svaga marker däremot kan ett GROT-uttag göra att återväxten får sämre villkor, 

ytskiktet torkar lättare ut och frostrisken ökar. På svaga marker där det ofta växer tall är 

det mindre vanligt med uttag av GROT, vilket leder till att problemet med återväxten 

torde vara mindre (Energiaskor 2013). 

De metoder som används vid GROT uttag idag brukar man dela in i Brunris och Grönris 

metoderna. 
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Figur 1 Förteckning över biobränslen (Källa: Egnell, 2009). 

Brunrisskotning 

Om man i samband med anmälan om föryngringsavverkning samtidigt bestämmer att 

GROT skall tas ut planeras avverkningen lite annorlunda. Skördaren använder en 

bränsleanpassad metod för att lättare kunna ta tillvara GROT. Den bränsleanpassade 

metoden går till så att skördarföraren lägger upp GROT i högar jämte körvägarna för att 

undvika att materialet kontamineras med grus och sten. (Egnell 2009).  

En del GROT material är alltid bra att ha i körvägarna för att minska åverkan såsom 

körskador och spårbildning. Detta material kan man inte använda till bränsle eftersom det 

då har blivit nertryckt i marken och innehåller föroreningar som lätt kan skada både 

flismaskiner och ställa till problem i värmeverken (Energiaskor 2013). 

GROT högarna blir kvar på hyggena över en sommar för att gynna torkning och 

barravfall innan materialet transporteras till avlägg i väntan på flisning.  

Grönrisskotning 

 

Vid grönriskotning sker skotningen av GROT direkt till avlägg i samband med 

avverkningen. Ofta samlas GROTEN ihop och läggs i vältor. Detta sker vanligen i 

anslutning till skogsbilväg för att underlätta flisning och vidare transport till värmeverk 

(Nilsson 2011). 

Även med denna metod är det viktigt att tänka på att inte förorena GROTEN utan att 

skördaren lägger högarna vid sidan om stickvägarna (Egnell 2009) (Figur2). Denna 

metod är effektivare ur logistik synpunkt då skotning av ris och gagnvirke sker samtidigt 

och man behöver inte transportera en maskin bara för att transportera GROT (Nilsson 

2011). Det kan finnas vissa skillnader i lastningssystem mellan rena- grotskotare och 

gagnvirkesskotare som kan göra att lastkapaciteten för GROT blir sämre med 

grönrismetoden men detta kan kompenseras med att man slipper den extra maskinen.  
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Figur 2 Bränsleanpassad metod (Källa: Egnell, 2009). 

 

 

 

 

 

 

Flisning 

 

Det finns mer eller mindre fem sätt att sönderdela GROT, vilka beskrivs nedan. 

Det vanligaste systemet är sönderdelning vid avlägg och innebär att en flismaskin flisar 

vid avlägg och det flisade materialet läggs i containrar för transport med lastbil till 

värmeverk (Björheden 2010). 

Lös GROT innebär att man lastar GROTEN vid avlägg på lastbil för transport till ett 

upplag där GROTEN sedan flisas. Denna metod är vanligast vid kortare avstånd och 

kostar mer i transport men kompenseras av att man inte behöver transportera ut maskiner 

i skogen. Problemet med denna metod är att riset är svårt att komprimera och man kan 

inte få fulla lass i ton räknat (Strömberg 2012). 

Huggbil är ett system där lastbilen har både flishugg och lastförmåga. Det är en bra 

metod vid mindre volymer och inte alltför långa transportavstånd. Den tunga flishuggen 

är integrerad i lastbilen och gör att lastvikten för GROTEN därmed reduceras (Björheden 

2010). 

Buntning innebär att GROTEN komprimeras i buntar på hygget. Metoden gör att 

skotarna och lastbilarna kan få med sig mer GROT i kilo per lass. Fungerar metoden är 

det den mest kostnadseffektiva men metoden kräver dyra och specialbyggda maskiner i 

hela kedjan och har inte slagit väl igenom än (Strömberg 2012) 
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Terrängflisning var den vanligaste metoden när man började använda GROT som bränsle 

under 70-talet. Terrängflisning innebär att skotaren har ett flisaggregat och en behållare 

monterat på maskinen. Skotaren kör runt på hygget och lastar och flisar GROT högarna 

där de ligger. När behållaren är full kör skotaren till avlägg och tömmer behållaren. 

Skotarens behållare är ofta höglyftande vilket innebär att tömningen kan ske direkt i 

utplacerade containrar. Med tiden har man mer och mer frångått metoden men den 

förekommer ibland sommartid för att öka maskinutnyttjandet (Björheden 2010). 

 

Figur 3 Flisning vid avlägg  
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Askåterföring 

Askåterföring kan ske både från marken och från luften och är i princip en sydsvensk 

företeelse beroende på att det är vanligast med GROT uttag i södra Sverige. 

Askåterföring började bedrivas i större skala i början på 2000-talet. 

Anledningen till att man började med askåterföring var främst för att minska risken för 

markförsurning och utarmning av olika näringsämnen i marken efter att man tagit ut 

hyggesresterna. Det är särskilt viktigt med askåterföring vid uttag av hyggesrester 

eftersom dessa näringsämnen till största delen är lagrade i trädets toppar och grenar 

(Hjerpe 2008).  

Vid en enskild mätning utförd av Thörnqvist(1984) väster om Iggesund i Hälsingland på 

en mark där fördelningen mellan trädslagen var ca 70 % gran och 30 % tall var 

näringsuttaget vid uttag av GROT följande. Kväve (N) 48kg/ha, Fosfor (P) 6kg/ha, 

Kalium (K) 26kg/ha, Kalcium (Ca) 44kg/ha, och Magnesium (Mg) 6kg/ha.  

Vid en äldre undersökning utförd av Kvist(1964) 40 km väster om Sundsvall i en 115 år 

gammal granskog erhölls följande värde vid uttag av GROT. Kväve (N) 52 kg/ha, Fosfor 

(P) 8kg/ha, Kalium (K) 28kg/ha. 

 Beräkningar av näringsuttag gjorda med Skogforsks program FLIS av FLIS på 

medelbördig mark i södra Sverige och med en tillvaratagandeandel av GROT på 75 % 

erhölls följande resultat enligt tabell nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemensamt för de båda alternativen är att det blir en tillväxtförlust på 10 % över en 

period på 15 år. Omloppstiden förlängs alltså med ett och ett halvt år. Kostnaden för 

markberedning sjönk med 15 % och planteringskostnaden med 5 %. 

De stora skillnaderna i näringsuttag mellan de två enskilda mätningarna och Skogsforsk 

program FLIS av FLIS skulle kunna förklaras med att olika mätmetoder används för att 

mäta näringsbortfallet. 

 Gran Tall 

Ståndortsindex G 30 T 24 

Ålder 70 år 100 år 

Stamantal 650 st/ ha 550 st/ ha 

Trädslagsblandning Gran 100% Tall 100 % 

Grundyta 43 m
2
/ ha 36 m

2
/ ha 

Näringsuttag kg/ha 

Kväve (N) 350 135 

Fosfor (P) 40 15 

Kalium (K) 160 60 

Kalcium (Ca) 220 70 

Magnesium 30 15 
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Askan 

Aska är en restprodukt som uppkommer i samband med förbränning och där askhalten 

varierar mellan olika ämnen. Den är per definition en fast oorganisk partikelformad 

förbränningsrest (Emilsson 2006).  

Askan innehåller alla näringsämnen förutom Kväve som avgår med rökgaserna vid 

förbränningen av hyggesresterna (Emilsson 2006). 

Det atmosfäriska nedfallet av kväve är betydligt större i södra Sverige jämfört med 

landets norra delar varför kväve bara behöver tillsättas den aska som skall spridas i norr 

(Emilsson 2006). 

Det finns dock anledning att fundera över vad askan som återförs bör innehålla för 

näringsämnen eftersom näringsinnehållet i trädmassan inte nödvändigtvis speglar trädens 

näringsbehov vilket då medför att vedaskans näringsinnehåll inte heller gör det (Egnell 

2012) 

Enligt Pedersen (2013) spreds det år 2012 ut 60 000 m³ aska men tillgänglig volym låg på 

350 000 m³ vilket betyder att knappt en sjättedel användes till askåterföring. Den största 

mängden aska spreds i Västra Götalands län (Bilaga 4). Resterande mängd används till 

vägbyggnation, som hårdgjort yta på planer och till att täcka deponier (Erikson 2013).  

Riskerna med att använda askan till att täcka deponier och liknande är att tungmetaller 

och andra gifter riskera att lakas ut i grundvattnet på grund av regnvattnet den utsätts för 

(Hakkila 1989). 

All aska som sprids i Sverige är härdad och den sprids främst i gallringsskog (Lomander 

2013). Askspridning regleras enligt miljöbalken 12:6 och ska ske i samråd med 

skogsstyrelsen (Lomander 2013). 

Mängden aska som skall spridas under en omloppstid behöver inte beräknas exakt. För 

boniteter under T23 och G23 räcker två ton aska (TS) per hektar och på bättre marker kan 

tre ton aska per hektar spridas (Emilsson 2006). 

Andelen oförbränt kol bör inte överstiga 2-3 % för att askan skall vara lämplig att härda 

(Emilsson 2006). 

Vid förbränning bildas två olika sorters askor, flygaska och bottenaska. Beroende på 

vilken typ av panna som används så skiljer det sig åt vilken sorts aska som har den lägsta 

andelen oförbränt kol. 

Flygaskan från fluidbäddar och bottenaskan från rosterpannor är den aska som är bäst 

förbränd och som då följaktligen har bäst förutsättningar att härdas (Emilsson 2006). 

Innan askan sprids i skogen så måste provtagning ske för att säkerställa att askan ligger 

inom skogsstyrelsens riktlinjer för vad askan bör och får innehålla. Det finns minvärden 
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för makronäringsvärden som skall uppnås och maxvärden för övriga skadliga metaller, 

giftiga ämnen och föreningar som inte får överskridas (Emilsson 2006) 

Det finns två olika standarder för hur provtagningen skall ske. Nordtests metod NT 

ENVIR 004 och Svensk standard SS 18 71 13 (Emilsson 2006). 

I dagsläget finns ingen standard för varudeklaration av askor varför det kunde vara av 

intresse att en sådan togs fram i samråd mellan de olika aktörerna i askåterföringskedjan 

(Emilsson 2006). Av deklarationen bör framgå varifrån askan kommer och en grov 

beskrivning av bränslet (Emilsson 2006). Totalhalter av näringsämnen och metaller, 

resultat från stabilitetstest samt partikelstorlek och fukthalt bör också ingå (Emilsson 

2006).  

I förhållande till självhärdande aska så är pellets 27 % billigare att producera medan 

granuler är 8 % billigare (Claesson 2013). Självhärdande aska har en densitet på 0,75 

kg/l, Pellets 0,98 kg/l och Askgranuler 1,0 kg/l (Bilaga 3). Högre densitet medför också 

lägre transportkostnader (Bilaga 3). Den blir också mera lätthanterlig vilket i sin tur 

underlättar spridningen (Berg 2013). 

Markspridning 
 

Förutsättningar för att kunna sprida askan på marken är att det finns stickvägar i 

beståndet alternativt glest bestånd samt att marken inte har för stark lutning och att dess 

bärighet är god (Mellbom 2006). Skotare och skördare med en modifierad spridare för 

jordbrukskalk påbyggd är de maskiner som har används och som används i dag för att 

sprida kalken på marken (Mellbom 2006). Den produktutveckling av spridare som skett 

sedan starten är i princip bara att man kan styra mängden aska som sprids på ett mera 

precist sätt (Glimtoft 2013). 

 

De metoder som används vid askåterföring är Sockenmetoden och Uttagsmetoden men 

det förekommer också varianter på dem metoderna. 

 

Figur 4 Markspridning (Källa: Lomander 2003). 
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Sockenmetoden  

Det är denna metod som Askungen vital och Sveaskog arbetar med på ungefär liknande 

sätt. Metoden går ut på att man samlar ihop många objekt i samma område och när man 

sedan har tillräcklig mängd härdad aska sprider man ut den över arealen. Därefter går 

man vidare till nästa större objekt. Fördelen med denna metod är att man kan hålla sig i 

ett område längre tid och får ett mer effektivt arbete utfört.  

Även om man arbetar koncentrerat i ett område kan ytorna hos olika fastighetsägare skilja 

mycket. Vissa markägare vill bara ha askåterföring på en liten del medan andra 

markägare passar på att sprida över i stort sett hela fastigheten. Det är mest i 

gallringsskog som åtgärden utförs och då sker den i förebyggande syfte inför en 

föryngringsavverkning.  

Askungen vital försöker arbeta med askåterföring året runt men mycket regn och 

tjällossning kan göra det svårare under vissa perioder och den klart största mängden aska 

sprids under sommarhalvåret (Askungen vital 2013). Den aska som sprids är härdad 

krossad lös aska och man sprider en giva av i genomsnitt 4 ton färdig aska per ha 

motsvarande 3 ton torrsubstans.  

Den största kostnaden för askåterföring står värmeverken för men även markägaren får 

betala en kostnad på 300 kr per hektar oavsett areal (Pedersen 2013). Markägarens avgift 

är främst för skogsstyrelsens planeringsarbete. Idén med metoden är att motverka 

försurning och kompensera för näringsuttag när GROT och i vissa fall stamved tas ut 

(Pedersen 2013). 

Askungens metod 

- Lastbilarna kommer med aska till skogen (33-35 ton) ställer av sina flak så nära 

spridningsområdet som möjligt placering och planering är viktigt för att 

skotningsavstånden ska kunnas hållas nere. Efter avlastning kör lastbilen tom till upplag 

och hämtar nya flak med aska.  

- Askspridningsmaskinen är oftast en ombyggd skotare med skopa och kran som lastar 

direkt från flaken. Att lasta fullt lass 5-6 ton tar ca 5 minuter 

- Skotaren kör till området där askan skall spridas och optimalt är om transportsträckan kan 

understiga 200 m för att få ett effektivt arbete. 

- Askan sprids i det planerade området och att tömma ett lass tar ca 20 minuter och vid 

askspridning kör skotaren med en hastighet mellan 2-2,5 kilometer i timmen. Hastigheten 

beror mycket på markens lutning och ytstruktur. Spridningsbredden är ca 25 meter och 

varvtalet på spridaren regleras efter hastigheten på maskinen, för att få en jämn spridning 

över arealen. 

- När lasset är slut kör skotaren tom tillbaka till flaken och lastar ett nytta lass och cykeln 

upprepas tills objektet är färdigt. 

När ett objekt är färdigt flyttar man till nästa och om avståndet understiger 20 km hjular 

maskinen själv. Överstiger avståndet 20 km flyttas maskinen med trailer mellan 

arbetsplatserna eftersom den inte är konstruerad för att köra längre sträckor på väg.  
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Sveaskogsmetod 

Sveaskogs askåterföring är bara koncentrerad till två områden i Sverige, i och omkring 

Trollhättan och Vimmerby. I dessa områden har Sveaskog avtal med värmeverk för att få 

tag i spridbar aska.  

Även om Sveaskog tar ut mycket GROT från sina marker så sker askåterföring endast på 

ovan nämnda områden och man anlitar inte entreprenörer i andra delar av landet för att 

sprida på en större areal än man gör nu. 

Sveaskogs metod liknar sockenmodellen och man försöker sprida över stora 

sammanhängande arealer när man är på plats. I och med att Sveaskogs fastigheter ofta är 

stora till arealen så kan de planera lättare och få en bra ruljans på askåterföringen.  

Askspridningen sker mest i gallringsskog och Sveaskog återför aska på ungefär halva 

arealen mot vad man tar ut GROT på. 

 Upplagen finns i närheten av värmeverken och för att undvika alltför dyra transporter 

håller man askåterföringen inom rimliga avstånd från upplaget. 

Sveaskog sprider en giva på i genomsnitt 3 ton per hektar och aska tippas från lastbilar på 

marken i skogen sedan lastas askan upp med skotarens kran vilken är utrustad med 

skopor. Varför man tippar på marken är av utrymmesskäl och man ser inte risken för 

kontaminering av grus och sten som ett större problem än att den krossade askan 

innehåller klumpar. Dessa stenar och askklumpar kan ge blästerskador på träd och bark 

vid spridning i uppvuxen skog. 

En annan fördel med att tippa på marken direkt är att man inte behöver ha flak stående i 

skogen och som tar plats och som kostar pengar man slipper även en extra hämtning av 

tomma flak. Vid tippning direkt på mark går det inte undvika en del spill men i och med 

att Sveaskog äger marken själva är det inga problem. Om entreprenörer som kör åt 

privatpersoner skulle göra på samma sätt skulle det vara känsligt då många inte vill ha 

kvarlämnad aska i sin skog. Därför lastar de flesta entreprenörer maskinen direkt från 

avställda flak i skogen för att undvika spill och även undvika kontaminering av grus och 

sten. 

Sveaskog har ingen egen askåterföringsenhet utan anlitar två entreprenörer som sköter 

återföringen. Båda entreprenörerna använder härdad krossad aska och som maskinsystem 

används ombyggda skotare för att kunna utföra spridningen. 

Uttagsmetoden 

Denna metod förespråkas av Södra och innebär att när man har tagit ut GROT på en 

fastighet skall aska återföras på samma fastighet som GROTEN togs ut ifrån (Gunnarsson 

2013), men det är inte nödvändigt eller alltid lämpligt att askan sprids exakt på samma 

yta som GROT uttaget gjordes. Vissa marktyper som tallmark vilka ofta är magrare 

skördar man sällan GROT och då behöver man inte heller återföra aska utan kan då till 

exempel sprida askan i en närliggande gallringskog av gran (Södra Partner 2013). Att 

sprida aska på områden med högre naturvärden (NS) rekommenderas inte och man bör 

lämna en askfri zon på 25 m från vattendrag, våtmarker och nyckelbiotoper 

(Skogsstyrelsen 2013). 
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 Även i denna metod vill man samla ihop många objekt inom ett någorlunda nära område 

innan man sätter igång.  Att ha en sammantaget större yta inom rimliga avstånd medför 

att man kan effektivisera arbetet och hålla ner transportkostnaderna och 

maskinflyttningskostnaderna. 

Man använder självhärdad aska i denna metod och en giva på 4 ton per hektar som 

motsvarar 3 ton torrsubstans per hektar sprids med hjälp av ombyggda skotare. De 

partiklar som sprids har en varierande storlek från en millimeter upp till några centimeter 

(Södra partner 2013). 

 

Helikopterspridning 

Helikopter är en ovanlig metod i Sverige och har hos skogstyrelsen bara använts vid 

försök (Erikson 2013). Att sprida aska med helikopter är betydligt dyrare och kräver god 

planering för att kunna utföra metoden effektivt. För att helikopterspridning skall gå att 

utföra behövs öppna ytor vid påfyllning av behållare detta för att helikoptern ska kunna 

arbeta säkert (Skogsstyrelsen 2006).  

I och med att både helikoptern och mellanlagringen kräver stora öppna ytor kan det ge 

längre avstånd för helikoptern att åka mellan fyllningarna vilket drar ner kapaciteten 

betydligt (Skogsstyrelsen 2006), vilket då medför att askspridningen blir dyrare.  

En helikopter lastar mellan 900-1500 kg per lass och spridningsbredden når upp till 45 m 

(Ericson 1994). Granulerat eller pelleterat material fungerar bäst då spridningsaggregaten 

är anpassade efter denna typ av material. Anledningen är att kompakterat material har 

större partiklar som inte drivs iväg med vinden lika lätt som självhärdad krossad aska 

med mycket finfraktion gör.  

Helikoptern sprider en behållare på någon minut och man kan komma upp i en kapacitet 

på 40 ton per timme (Emilsson 2006). Vid helikopterspridning använder man ofta två 

behållare, en på marken och en som helikoptern sprider med. Lastningen av behållarna 

måste ske fort och tillgången på aska får inte vara något problem. För att denna metod 

skall vara effektiv så måste helikoptern få material kontinuerligt (Skogsstyrelsen 2006).  

Även om man har ett effektivt system blir denna metod 1,5-2 gånger dyrare än 

markspridning, därför används den endast i väldigt kuperad terräng eller täta bestånd som 

inte kan spridas på marken (Ericson 1994).  

Helikopterspridningen blir mer lönsam om man ska sprida många mindre givor över stora 

områden. Det är då framförallt uppställningskostnaden av askan och inte helikoptern som 

är det kostsamma i metoden (Emilson 2006). 
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Figur 5 Helikopterspridning (Källa: Lomander, 2003). 

 

Askberedning 

Askan måste beredas innan den kan spridas och det kan göras på olika sätt. Vanligast är 

att askan härdas med hjälp av vatten för att sedan krossas till önskad storlek, så kallad 

krossaska (figur 6). Askan kan också beredas genom granulering eller pelletering. 

Krossaska 

- Stackning: Askan läggs upp i högar och packas ihop med hjälp av en maskin och av 

det självtryck som uppkommer inuti stora högar.  

- Härdning: Askan blandas med vatten, härdningen gör att ph i askan sänks och askan 

hårdgörs och denna härdning sker under en period av minst 3 månader. Efter härdning 

har askan en densitet på 750 kg/m³. 

- Provtagning: Efter härdning tas prover för att kontrollera att askan är härdad på rätt 

sätt och att askan inte innehåller otillåtna ämnen samt att inga gränsvärden överskrids 

för de ämnen askan får innehålla. Om askan inte blir godkänd transporteras den 

tillbaka till producenten för deponi. 

- Krossning: När det är dags att sprida askan i skogen krossas och siktas den för att få en 

jämn kornstorlek (stora klumpar i askan kan ge blästerskador på träden vid spridning) 

- Lastning: Efter krossning lastas askan på lastväxlarflak och transporteras ut i skogen 

för väntande askspridning. 
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Granuleringsmetoden 

Granulering innebär att man gör små kompakta kulor av material (figur 1). När man 

granulerar aska blandas askan med vatten i en behållare som kan liknas vid en 

cementblandare (Claesson 2013). När det i blandaren blivit rätt förhållande mellan vatten 

och aska bildas granuler med olika storlekar. Det kan vid granulering bli en stor skillnad i 

diameter på granulerna och för att motverka detta kan man använda knivar i blandaren. 

Knivarna slår sönder de stora granulerna och en jämnare storlek fås som underlättar den 

senare askspridningen (Skogsstyrelsen 2013).  

Den granulerade produkten får en högre densitet 1000 kg/m³ och partiklar mellan 0,4-4 

mm. Granulerat material får en stabilare form och behöver inte härdas lika länge som 

krossad härdad aska (Claesson). Granulerat material är mindre reaktivt vilket är bra med 

hänsyn till skogsproduktion och miljö (Cederberg 2013). Det finns metoder för att 

hårdgöra granulerna ytterligare och det kan göras genom ytbehandla med lignin och 

stearat eller att tillsätta cement. Att granulera material är dyrare än att självhärda aska då 

granulering kräver blandare för tillverkning och torkningsprocess och för att ge en rimlig 

tillvekningskostnad behövs en produktion på minst 5000-10000 ton årligen (Ericson 

1994). Men man kan låta granulerna självtorka, i förhöjd rumstemperatur, vilket ger en 

lägre tillverkningskostnad (Skogsstyrelsen 2013) 

Granulerat material har bara spridits på försök i Sverige men metoden är enkel att 

använda och spridningen kan ske med en vanlig konstgödselspri                                                                                       

dare (Claesson 2013). I och med att materialet är kompakt och i granuler kan det 

transporteras i bulk eller storsäckar vilket ger än smidig hantering både vid stora och små 

volymer (Claesson 2013). Granulerat material skulle vara ett bra alternativ på hyggen där 

växtlighet inte kommit upp eftersom sammanpressat material lakar ut på dubbla tiden mot 

lös krossaska (Claesson 2013).  
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Pelletering 

Pelletering av aska går till på så sätt att askan blandas med vatten och pelletten fås fram 

genom att pressas under en spårad vals (jämförelse köttkvarn (figur 6). Materialet hänger 

efter valsningen ihop i långa strängar vilka kapas till lämplig längd (Skogsstyrelsen 

2013). Pelleterat material behöver inte härdas lika länge som självhärdad aska (Claesson 

2013). Det pelleterade materialet är stabilare, har mer enhetliga bitar, ger högre kvalitet 

och har dubbla urlakningstiden mot självhärdad aska (Skogsstyrelsen 2013).  

Pelletering av aska kräver valsutrustning och torkmöjligheter vilket fördyrar 

tillverkningen men om man kan låta materialet självtorka kommer man att få en lägre 

tillverkningskostnad (Skogsstyrelsen 2013). Pelleterat material har som granulerat 

material inte använts mycket i Sverige men används flitigt i Finland där man också 

utvecklat bra tillverknings- och spridningsmetoder (Claesson 2013).  

Vid självtorkning av pelleterat material tar denna process en månad i rumstemperatur 

(Claesson 2013). Materialet är kompakt och får en densitet på 980 kg/m³ och längden på 

pelleten ligger mellan 1-1,5 cm. 

Man kan bygga en smidig tillvekningsmaskin för pelletering och maskinen kan 

transporteras i container och med denna typ av maskin är det möjligt att producera 5-10 

ton per timme (Rasmussen 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 6: Beskrivning av hur askan ser ut efter beredning i de olika alternativen 

Figur 6 

Granulerad aska                                 Pellerad Aska  Lös härdad 

    Krossaska 
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1.2 Problemformulering 

 Går det att sprida askan i samband med eller i anslutning till någon annan aktivitet på hygget för 

att på så sätt effektivisera askspridningsprocessen? 

 Har askans utseende och egenskaper efter härdningsprocessen någon betydelse för hur den kan 

spridas och transporteras på bästa sätt? 

 Finns det idag någon maskintyp på marknaden som kan integreras med befintliga skogsmaskiner 

för att klara att sprida askan på ett bra sätt eller behöver det utvecklas nya maskinenheter för att 

klara den uppgiften? 

 Finns det billigare och bättre alternativ för transport av aska än dagens containersystem? 

 Hur ska ett retursystem för tomsäckar fungera och vad är kostnaden för ett sådant system? 

 Vilket system är det mest kostnadseffektiva? Ett återvinningssystem där säckarna används flera 

gånger eller ett engångssystem där säckarna kastas efter att de används en gång?  

 

1.3 Syfte och mål 

Syftet och målsättningen med föreliggande undersökning är följande. 

 Att undersöka om det är möjligt att transportera askan till spridningsområdet och därefter 

sprida densamma på ett mera kostnadseffektivt sätt än dagens metoder.   

 Att undersöka i vilken form och tidpunkt askan bäst sprids med hänsyn tagen till de olika 

beredningsalternativ som finns för askan. 

1.4 Avgränsningar 

Undersökningen begränsas till att omfatta metoder och maskiner för hur askan efter 

förbränningen av hyggesresterna tas om hand och bereds för att sedan transporteras och 

sprids på hygget.  
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2. Teori 

Inom bioenergins kretslopp är askåterföring den slutgiltiga aktiviteten. För värmeverk 

och kraftvärmeverk är askan en restprodukt som man är tvungen att betala en avgift för 

att bli av med. Avgiften skall täcka kostnader som är förknippade med att ta emot aska 

för de aktörer på marknaden som sysslar med detta. I stället för att betala en fast avgift 

för att deponera askan kan värmeverken och kraftvärmeverken erbjuda 

askåterföringsentreprenören en ersättning för att ta emot densamma.  

Processen med askåterföring är förenad med stora arbetskostnader vid beredning och 

spridning av askan samt dyra transporter av både aska och askspridningsmaskiner. 

Det är därför viktigt att försöka minska både arbetskostnader och transporter för att 

förbättra lönsamheten med askåterföring. En ökad lönsamhet skulle sannolikt ha en 

positiv effekt på skogsägarnas vilja att ta tillvara hyggesresterna vilket i sin tur förbättrar 

möjligheterna för Sverige att öka produktionen av förnyelsebar energi. 

Beredning av aska kan ske på olika sätt vilket resulterar i olika produktionskostnader för 

beredningen och skillnader i densitet för slutprodukten. En ökad densitet möjliggör 

förutom lägre transportkostnader och spridningskostnader att askan med fördel kan 

spridas direkt på hygget då den bryts ned under en längre tid. Enligt Tommy Claesson, 

som är lektor och geolog vid LNU, så är det 27 % billigare att producera pellets jämfört 

med självhärdande aska. Pellets har dessutom betydligt högre densitet (0,98 kg/l) jämfört 

med den självhärdande askans densitet som är (0,75kg/l) Bilaga 3. Skillnaden i densitet 

medför att om man sprider askan i form av pellets så behövs 3 ton/ha jämfört med 4 

ton/ha för den självhärdande askan. 

I Kronobergs län spreds 2010 aska på en areal av 1 469 hektar (Skogsstyrelsen 2010) 

(Bilaga 4). Snittkostnaden för att sprida askan på hygget är 458 kr/ha (Svensson & 

Svensson 2011). Beräkningar ger då att kostnaden för att sprida askan i Kronobergs län 

2010 uppgick till 672 802 kr. Om det är möjligt för en och samma maskin att samtidigt 

utföra både markberedning och spridning av askan så finns förutsättningar för att kraftigt 

reducera kostnaden beträffande askspridning. 

Snittkostnaden för att transportera en askspridningsmaskin är 875 kr/h (Svensson & 

Svensson 2011). Den kostnadsbesparing som ges av att man slipper transport av 

askspridningsmaskinen är svår att beräkna eftersom delar av beräkningsunderlaget inte är 

tillgängligt men får trots allt anses vara betydande. 

Vid transport av aska ut till spridningsområdet använder man sig vanligtvis av lastbilar 

med växelflakscontainrar där lastbilarna får köra fram och tillbaka för att lämna och 

hämta fulla respektive tomma containrar.  

Ett alternativt och förmodligen mera kostnadseffektivt transportsätt för att få askan ut till 

spridningsområdet skulle kunna vara att man använder sig av den lediga kapacitet som 

finns hos timmerbilar när de är på väg ut för att lasta timmer. För att alternativet med 

timmerbilar skall vara genomförbart krävs en viss modifiering av lastbilens flak och släp 

för att de enheterna skall kunna fungera som lastbärare för både timmer och aska (Bilaga 

8). Eftersom modifieringen medför en viss viktökning så skall den gå att demontera under 

den del av året då askspridning inte sker. För att undvika returtransporter av olika slag 

transporteras askan i engångssäckar om 1 – 1,5 ton vardera. 
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Viktökningen som modifieringen av bil och släp innebär med en minskad lastkapacitet av 

timmer som följd skall ställas mot fördelen för åkerierna att fakturera för transport av 

aska. I Kronobergs län 2010 och med askan spridd i form av pellets skulle transport av 

4407 ton aska kunnat faktureras. Möjligheten för åkerinäringen att transportera askan på 

sträckor eller delar av sträckor som man annars hade kört tomma medför sannolikt en 

ökad lönsamhet där en del av den ökningen skulle kunna komma kunden till godo i form 

av billigare transporter och lägre taxor. Att transportera askan med timmerbil medför 

också en minskad negativ miljöpåverkan på grund av lägre utsläpp av koldioxid som är 

en följd av att man utnyttjar den lediga transportkapacitet som redan finns i systemet. 

Ytterligare en fördel med att transportera askan med timmerbil är att chaufförerna är vana 

att köra på skogsbilväg vilket medför säkrare transporter. 

Eftersom en minskad krona på utgiftskontot medför en ökad krona på vinstkontot så finns 

goda möjligheter framöver att markant öka lönsamheten beträffande uttag av 

hyggesrester och askåterföring. 
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3. Metod 

Metoden som använts i arbetet är den kvantitativa metoden vilket i det här fallet främst 

återspeglas genom att enkäter använts till att samla in information av olika slag. En del av 

den informationen har legat till grund för de matematiska beräkningar som gjorts i 

underökningen medan den resterande informationen har använts till att jämföra olika 

alternativ med varandra beträffande spridning och beredning av aska men har också 

hjälpt till att skapa en bild över hur marknaden ser ut och vilka aktörer som verkar där. 

Först undersöktes bakgrunden till varför man ska askåterföra och vilka metoder som finns 

för att sprida askan i skogen i dag genom en rad olika litteraturstudier samt 

telefoninterjuver med forskare och speciallister av olika slag på universitet och 

myndigheter. För att få en så heltäckande bild som möjligt över hur de fyra olika 

askspridningsmodellerna sockenmodellen, uttagsmodellen, Askungens metod och 

Sveaskogs metod fungerar samlades information in om respektive modell som sedan 

sammanställdes varefter en jämförelse mellan de olika modellerna gjordes.  

Vidare undersöktes på vilket sätt askan bereds på för att den skall vara spridbar i skogen 

samt vilka alternativa beredningssätt som det forskas på för att på så sätt kunna jämföra 

kostnadsposter som tillverkning och transport då de olika beredningsmetoderna resulterar 

i att askan får olika form och densitet. 

Data från åkerier och skogsbolag angående tidsåtgång och kostnad för olika aktiviteter 

samlades in varefter de beräknades och modellerna jämfördes med varandra.  

Olika maskinsystem för askspridning och markberedning undersöktes för att se om det är 

möjligt att kombinera de båda momenten i en och samma maskin. 

En egen modell arbetades fram under tiden som syftar till att minska arbetskostnaden för 

askspridning och effektivisera transporter av maskiner och aska. 

Undersökningen är baserad på ett slumpmässigt urval men är trots det till stor del 

strategiskt eftersom många av de företag, forskare och specialister av olika slag som har 

kontaktats är ledande inom sina respektive områden. 

Validiteten får anses som god eftersom det som avsågs mätas också har gjort det även om 

resultaten skiljer sig åt inom områden som produktionskostnad för krossaska och i vilken 

mängd olika näringsämnen följer med hyggesresterna. 

Om undersökningen skulle upprepas är det inte säkert att resultatet skulle bli detsamma 

beroende på att det finns olika uppfattningar på marknaden om kostnadsläget för olika 

aktiviteter, exempelvis beredning av aska. Eftersom olika bedömningar kan göras av 

vilket beräkningsunderlag som är relevant får reliabiliteten anses vara mindre god. 

Metoden som sådan anses vara logisk då alternativa metoder i realiteten saknas. Flertalet 

av de utfrågade i undersökningen är personer och företag med ekonomiska intressen i 

branschen varför undersökningens resultat bör tolkas med viss försiktighet. 
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4. Processbeskrivning av de olika metoderna 

 

4.1.1 Sveaskog  

  

Flödesschema beskriver hur Sveaskog arbetar med askåterföring. Processen börjar i den 

blåa rutan överst i bild. 

 

 
Figur 7. Sveaskogs askåterföringsprocess  
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4.1.2 Beskrivning av Sveaskogs flödesschema 

 

-  Aska lagras. Askan ligger i lager hos värmeverket efter förbränningen.  

-  Transport. Transport av aska sker från värmeverket till upplag.  

Terminalaktiviteter.  

- Stackning. Askan placeras i stora högar.  

- Härdning. Vatten blandas med askan för att starta en hårdgörande reaktion.  

- Beredning. Askan krossas.  

- Provtagning. Prover tas på askan för att kontrollera att den innehåller rätt halter av olika 

näringsämnen och inte innehåller ämnen som inte ska ut i skogen.  

-  Planering. Askspridningsentreprenören åker ut i skogen och kontrollerar var 

containrarna ska placeras och var det är möjligt att sprida aska. 

 Transport.  

- Lastning. Aska lastas på en lastbil med flak vid upplaget.  

- Transport till skogen. Askan transporterar med lastbilen ut till skogen där den ska spridas.  

- Avlastning. Askan tippas på marken ute i skogen.  

 Spridning. 

- Lastning. Askan som är tippad på marken lastas i spridningsmaskinen behållare med 

hjälp maskinens kran med påmonterade skopor. 

- Spridning. Askan sprids i skogen från spridningsmaskinens behållare. Askan släpps ner i 

jämnt flöde på två snabbt roterande tallrikar som slungar iväg askan i jämn fördelning 

med en bredd av ungefär 25 m. 

- Påfyllning. När askan i spridningsmaskinen är slut kör föraren tillbaka till högen med 

aska och lastar mer aska i maskinen och så fortsätter proceduren tills objektet är färdigt.  
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4.1.3 Sveaskogs upphandling 

Sveaskogs upphandling sker på följande vis med och upphandlingen börjar i den blåa 

rutan överst. 

 
 

 

 
Figur 8. Sveaskogs upphandling  
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4.1.4 Beskrivning av Sveaskogsupphandling 

 

- Avtal. Avtal görs med värmeverk gällande en mängd olika punkter.  

- Planering. En planering görs och läggs in i ett GIS-program. Här bestäms även vilka 

resursbehov som finns.  

- Upphandling. Avtal görs med de inblandade parterna som är kopplade till 

resursbehoven.  

- Samråd & Fältplanering. Ett kartunderlag tas fram vilket sedan skickas till Skogsstyrelsen 

för granskning.  

- OK? Om Skogsstyrelsen godkänner att allt ät korrekt så skickar de tillbaka kartunderlaget 

till Sveaskog.  

- Operativ plan. Här finns en plan för hur utförandet ska genomföras.  

- Beställning. Askspridningsentreprenören tar kontakt med ett åkeriföretag och bokar 

transport av askan från upplag till skogen. 
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4.2.1 Askungen 

Askungen vital arbetar med askåterföring enligt figuren som redovisas nedan och 

Askungens process börjar överst i bild i blå ruta. 

 

 

 

 
Figur 9. Askungens askåterföringsprocess 
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4.2.2 Beskrivning av Askungens flödesschema 

- Aska lagras. Askan ligger i lager hos värmeverket efter förbränningen.  

- Transport. Transport av aska sker från värmeverket till upplagen. 

Terminalaktiviteter. 

- Stackning. Askan placeras i stora högar.  

- Härdning. Vatten blandas med askan för att starta en hårdgörande reaktion.  

- Beredning. Askan krossas.  

-  Provtagning. Prover tas på askan för att kontrollera att den innehåller rätt halter av olika 

näringsämnen och inte innehåller ämnen som inte ska ut i skogen. 

- Planering. Askspridningsentreprenören åker ut i skogen och planerar områden där aska 

ska spridas på samt var containrarna ska placeras. 

 Transport.  

- Lastning. Askan lastas upp på lastbilen i växelflaks containrar och/eller 

spridningsmaskinen lastas på trailertransport.  

-  Transport till skogen. Askan transporteras från upplaget upp till skogen där den ska 

spridas.  

- Avlastning. Containrarna med aska ställs av ute i skogen.  

Spridning. 

- Lastning. Askan lastas i spridningsmaskinen från containrarna, vilket utförs med hjälp av 

en kran med skopor som sitter på maskinen.  

- Spridning. Askan sprids med hjälp av en maskin ute i skogen på förutbestämda områden, 

askan sprids i skogen från spridningsmaskinens behållare. Askan släpps ner i jämnt flöde 

på två snabbt roterande tallrikar som slungar iväg askan i jämn fördelning med en bredd 

av ungefär 25 m. 

- Påfyllning. När askan i spridningsmaskinen är slut kör föraren tillbaka till containrarna 

och fyller på med mer aska.  

- Transport. Pålastning. När containrarna är tomma kommer en transportör och lastar på 

dem på lastbilen.  

- Transport till upplagen. Containrarna transporteras sedan tillbaka till upplagen. 
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4.2.3 Askungen Vitals upphandling  

 

Upphandlingen mellan Askungen vital och deras kunder sker på följande sätt och 

upphandlingen börjar med steget i blå ruta överst i bild. 

 

 

 
Figur 10. Askungens upphandlingsprocess  
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4.2.4 Beskrivning av askungens upphandling 

 

- Avtal. Askungen Vital AB tecknar avtal med olika värmeverk att de ska ta emot aska 

samt när det ska ske.  

- Rapportering. Askungen Vital AB rapporterar till Skogsstyrelsen hur mycket aska de har 

tillgängligt.  

- Beställning. Askungen Vital AB kontaktar en transportör och beställer leverans av 

transport via telefon.  

- Kontakt. Skogsstyrelsen kontaktar och informerar markägare om askåterföring.  

-  Information. Skogsstyrelsen ringer upp intresserade markägare och informerar 

ytterligare om hur askåterföringen kommer att gå till.  

 

- OK?  Markägaren ger sitt godkännande att spridning av aska kan ske på deras marker.  

- Fältbesök. En skogskonsulent på Skogsstyrelsen utför ett fältbesök där markerna 

kontrolleras, sedan utförs en askspridningsplanering och kartor tas fram.  

 

- Blankett. Planeringsblankett samt karta skickas från Skogsstyrelsen till markägaren.  

 

- OK?. Markägaren kontrollerar att kartor och övrig information är korrekt.  

 

- Återsändning. Planeringsblanketten skickas tillbaka till Skogsstyrelsen från markägaren.  

 

- Planering & Karta. Ett dokument med kartor och planeringsinformation över 

askspridningsområdena skickas från Skogsstyrelsen till Askungen Vital AB.  

 

- Beställning. Askungen Vital AB kontaktar en transportör och beställer leverans av 

transport via telefon. 

 

- Information. Askungen Vital AB skickar kartor som beskriver utförligt var aska har 

spridits till markägare samt till Skogsstyrelsen. 
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4.3.1 Uttagskopplade metoden 

 

Flödesschema över den uttagskopplade metoden ser ut på följande sätt med start i blå ruta 

överst i bild. 

 
Figur 11. Flödesschema uttagskopplade metoden  
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4.3.2 Beskrivning av den uttagskopplade metoden 

- Askan lagras. Efter att förbränningen av GROTen är utförd lagras askan på ett 

värmeverk.  

Transport.  

- Askan transporteras från värmeverket till upplaget.  

 Upplag.  

- Stackning. Askan placeras i stora högar.  

- Härdning. Vatten blandas med askan för att starta en hårdgörande reaktion.  

-  Beredning. Askan krossas i mindre delar.  

-  Provtagning. Prover tas på askan för att kontrollera att den innehåller rätt halter av olika 

näringsämnen och inte innehåller ämnen som inte ska ut i skogen. 

-  Planering. Askspridningsentreprenören åker ut i skogen och planerar områden där aska 

ska spridas på samt var containrarna ska placeras.  

Transport.  

-  Lastning. Askan lastas på i containrar på upplaget och/eller spridningsmaskingen lastas 

på trailertransport.  

- Transport till skog. Askan transporteras på lastbil ut till skogen där den ska spridas. 

-  Avlastning. Containrarna med aska lastas av på de planerade platserna.  

 Spridning.  

- Lastning. Askan lastas i spridningsmaskinen med hjälp av en kran som har på monterade 

skopor.  

- Spridning. Spridning av aska sker på de planerade områdena, askan sprids i skogen från 

spridningsmaskinens behållare. Askan släpps ner i jämnt flöde på två snabbt roterande 

tallrikar som slungar iväg askan i jämn fördelning med en bredd av ungefär 25 m.  

- Påfyllning. När aska i spridningsmaskinen är slut körs maskinen till upplaget och ny aska 

fylls på. 

 

  Transport.   

- Pålastning. De tomma containrarna ute i skogen lastas på lastbilen. 

- Transport till upplag. Containrarna transporteras från skogen tillbaka till upplaget. 
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4.3.3 Upphandling den uttagskopplade metoden 

 

Upphandlingen i den uttagskopplade metoden sker på följande sätt med start i blår ruta 

överst i bild. 

 

 

 
 

 

 

 
Figur 12. Uttagskopplade metodens upphandlingsprocess.  
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4.3.4 Beskrivning av uttagsmetodens upphandling 

 

- Avtal. Askspridningsentreprenören tecknar avtal med olika värmeverk att de ska ta emot 

aska samt när det ska ske.  

-  Rapportering. Askspridningsentreprenören rapporterar till skogsstyrelsen hur mycket 

aska man har tillgänglig.  

- Beställning. Askspridningsentreprenören kontaktar transportör och beställer leverans av 

transport via telefon.  

- Anmälan. Markägare som har sålt GROT anmäler detta till Skogsstyrelsen.  

- Fältbesök. En skogskonsulent på Skogsstyrelsen utför ett fältbesök där markerna 

kontrolleras, sedan utförs en askspridningsplanering och kartor tas fram. 
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4.4 Jämförelse och skillnader mellan de metoder som används för askåterföring 

(Tabell nedan) 
 Sveaskog Sockenmetoden Uttagsmetoden 

Aska lagras X X X 

Transport till upplag X X X 

Stackning X X X 

Härdning X X X 

Beredning X X X 

Provtagning X X X 

Planering X X X 

Lastning X X X 

Transport till skogen X X X 

Avlastning X   

Avställning av flak  X X 

Lastning på maskin X X X 

Spridning i skog X X X 

Påfyllning X X X 

Hämtning av flak  X X 

Retur transport av flak till 

upplag 

 X X 

 
Hur sker upphandlingen och hur skiljer sig upphandlingen åt i de tre metoderna 

(Tabell nedan) 
 Sveaskog Sockenmetoden Uttagsmetoden 

Avtal X X X 

Rapportering  X X 

Planering X   

Beställning  X X 

Upphandling X   

Anmälan   X 

Kontakt  X  

Information  X  

Samråd och fältplanering X   

Godkännande från 

markägare 

 X  

Godkännande från 

Skogsstyrelsen 

X   

Fältbesök  X X 

Operativ plan X   

Blankett  X X 

Markägare kontrollerar   X X 

Återsändning  X X 

Planering och karta  X X 

Beställning X X X 

Slutrapport X   

Information X X X 

Uppföljning X   

Redovisning X   

 

 

 



  
 

38 

 

Skillnader mellan metoderna 

 
De tre metoderna ovan är de mest använda i Sverige och alla tre metoderna 

använder sig av krossad härdad aska. Uttagsmetoden och sockenmetoden arbetar 

på liknande i de flesta moment och det beror på att det är samma entreprenör 

som har utfört askåterföringen i båda metoderna. Entreprenören är Askungen 

vital som arbetar efter sin egen sockenmetod men Askungen har även utfört 

askåterföring åt Södra som använde och vill använda uttagsmetoden. Det enda 

som skiljer dessa båda metoder åt är själva upphandlingen processen med askan 

från värmeverk till utspridd i skogen är likadan. 

Det som skiljer sig åt i upphandlingen är att sockenmetoden sprider aska i 

gallringsskog och uttagsmetoden vill sprida på eller i närheten av ett GROT 

skördat område.  

I sockenmodellen blir markägare kontaktade och informerade av skogsstyrelsen 

när det finns möjlighet att få aska spridd i anslutning till deras marker, är 

markägare intresserade inspekterar en skogskonsulent från Skogsstyrelsen om 

markerna lämpar sig för askåterföring. 

I uttagsmetoden anmäler markägaren till Skogsstyrelsen att man sålt GROT och 

en skogskonsulent inspekterar om det GROT skördade hygget eller ett 

skogsområde i närheten lämpar sig för askåterföring. 

Sveaskog sprider aska enbart på sina egna marker och den enda skillnaden på 

Sveaskogs metod och de andra två metoderna är att askan tippas på marken och 

det medför att inga flak blir stående i skogen, Sveaskog tjänar på detta vis 

kostnader för logistiken genom att inte behöva köra en extra gång för att hämta 

tomma flak.  

Sveaskog upphandling sker bara inom egna företaget och de behöver inte ta 

hänsyn till kunder, vilket uttags- och sockenmetoden behöver göra, utan kan 

styra vilka av de egna markerna man vill askåterföra på. När de gjort en 

planering över vilka områden Sveaskog bestämt att de vill askåterföra på skickas 

en anmälan till skogsstyrelsen för kontroll och godkännande detta görs på samma 

sätt även i uttags- och sockenmetoden. Sveaskog gör även uppföljningar att 

askan är jämnt spridd över ytan och skriver en slutrapport på var och hur mycket 

aska som spridits och denna slutrapport skickas till Skogsstyrelsen. 

I inledningen beskrevs tre olika sorters aska som finns tillgängliga för att sprida 

aska med krossad härdad aska, granulerad aska och pelleterad aska. I Sverige 

används bara krossad härdad aska granulerat och pelleterat material har bara 

använts på försök. Men i andra länder som Finland använder man i stort sett bara 

pelleterat material när man askåterför (Claesson 2013). Krossad lös aska kräver 

minst utrustning för att tillverka och det finna bara ett fåtal entreprenörer som 

arbetar med askåterföring i Sverige. 
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Detta ihop med att det ännu inte finns lagar och krav på att aska från GROT skall 

tillbaka från skogen kan ha att göra med att Sverige inte har utvecklat ett bättre 

system för att utföra askåterföringen. 

Pelleterat och granulerat material är både mer långsamlösligt och har högre 

densitet än krossaska vilket gör att både transport och spridning kan utföras till 

lägre kostnad och enligt beräkningar billigare att tillverka så kommer bara 

arealerna öka och fler entreprenörer finnas kommer säkerligen askåterföringen i 

Sverige effektiviseras. 
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5. Resultat och analys 

 
Resultat kombimetoden 

 
Utförande i skogen 

Utvärderingen av de olika metoderna som finns för att transportera och 

sprida aska sker i princip bara på ett sätt idag. Man använder krossad härdad 

aska och sprider ofta askan med en ombyggd skotare. Övriga metoder som 

finns beskrivna i bakgrunden används sällan och om de använts har det varit 

i samband med försöksverksamhet. 

I dagens metoder har skotaren en behållare som lastas med skotarens kran. 

Kranens grip har en påmonterad skopa (Pedersen 2013). Askan kommer till 

skogen i lastväxlarflak som antingen ställs av i skogen eller också tippas 

askan direkt på marken. Skotaren lastar därefter askan från flaket eller direkt 

från marken (Pedersen 2013, Gustavsson 2013). Askan rinner från 

behållaren ner på två roterande tallrikar som slungar iväg askan av en bredd 

på ungefär 25 meter från spridningsaggregatet om spridningen sker i öppen 

terräng. 

Efter att ha studerat befintliga maskinsystem och metoder och med hänsyn 

tagen till att askan påverkar marken på olika sätt beroende på om den är lös 

krossad, pelleterad eller granulerad pekar mycket på att kombinera 

askåterföringen med markberedningen skulle vara ett bättre alternativ. 

Denna nya metod inom askåterföring har vi valt att kalla kombimetoden.  

Att kombinera markberedning med askåterföring kan då ske på två sätt 

antingen kan man utföra askåterföringen samtidigt som man markbereder 

det vill säga att askåterföringen sker exakt samtidigt som markberedningen 

sker. Det andra alternativet är att man utför askåterföringen i samband med 

markberedningen det vill säga att askåterföringen av hygget sker antingen 

innan eller efter markberedningen utförs. 

Att kombinera askåterföringen med markberedning gynnar även 

grundtanken med uttagsmetoden. Uttagsmetoden vill i möjligaste mån 

återföra aska på redan GROT skördade områden (Södra 2013). Den GROT- 

skördade arealen ökar och i många fall kommer även markberedning på 

samma areal ske. Grundtanken med uttagsmetoden är att återföra aska på 

GROT skördade hyggen och då bör man kunna kombinera markberedning 

med askåterföring och få dessa två moment utförda samtidigt. 

För att metoden skall fungera kommer lite extra planering att behövas. 

Denna kombinerade maskin skall i första hand skickas på uppdrag där både 

markberedning och askåterföring skall ske för att utnyttja maskinen 

optimalt. Det är inte all skogsmark som är lämplig för askåterföring och det 

är därför man behöver planera så att rätt maskin hamnar på rätt ställe. 
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Man slipper på detta vis markbereda och därefter vänta flera år på att 

komma dit och askåterföra utan man kan utföra båda åtgärderna vid samma 

tillfälle. Att kunna utföra båda åtgärderna vid samma tillfälle kommer spara 

både miljö (genom färre maskintransporter) och minska risken för körskador 

i skogen eftersom man kör en gång mindre i bestånden. Tanken att 

askåterföra på hyggen innan plantor vuxit upp gör att det inte finns några 

uppväxta plantor som blir nerkörda eller riskerar att få blästringsskador. 

En maskin som kan utföra båda åtgärderna blir mer flexibel i 

maskinutnyttjande då markberedningen främst är en säsongssysselsättning 

som sker under sommarhalvåret. Med denna kombinerade maskin kan man 

utföra både markberedning och askåterföring under sommar halvåret och 

under vintertid kan maskinen ägna sig åt askåterföring eller annan typ av 

gödsling. 

En markberedare med midiflexsystem passar bra för denna kombination av 

skogsskötselåtgärder. Midiflexsystem innebär att markberedningsaggregatet 

sitter mellan fram och bakhjul på maskinen och lastdelen på maskinen är 

helt tom (Midiflex 2013).  

 

 

 

Figur 13.Källa: Midiflex (2013) 

Den tomma ytan som skotaren normalt lastar virke på ska i vårt fall utnyttjas 

för att baktill montera en konstgödselspridare och på den främre delen 

montera ett flak. Flaket ska användas för att kunna ha ett lager av storsäckar. 
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Konstgödselspridaren är en Bogballe M3plus med en lastkapacitet på 4050 

L/4000 kg som ger en spridningsbredd av 12-42 m.  

 

 

Arbetsvikt 636 kg vid en lastkapacitet av 4 050 L/4000 kg. Arbetsbredd 12-42 m  

Figur 14. Källa: Bogballe (2013) 

Det går bra att sprida komprimerad aska med konstgödselspridare enligt 

Claesson (2013) som har provat metoden . Konstgödselspridaren går att 

ansluta med hydraulisk drift (Saläng 2013) vilket passa bra när spridaren 

skall monteras i bakkant på skotaren. 

Om man vill minska arbetsbredden borde konstgödselspridaren kunna 

drevas om så att den endast sprider den bredd som markbereds, vilket är 

cirka 2 meter. Växellåda borde kunna monteras så att olika 

spridningsbredder kan uppnås. Alternativet är att markberedaren utrustas 

med GPS så att maskinföraren vet när konstgödselspridaren skall sprida och 

när den skall vara avstängd. 
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Figur 15. Källa: Bogballe (2013) 

Flaket är tänkt att täcka ytan där en skotare normalt lastar virke och skulle 

kunna se ut på ungefär detta sätt.

 

Figur 16. Källa: Svets och montage (2013) 

Men man lämnar den bakre delen där konstgödselspridaren skall sitta fri från 

flakpåbyggnad. Flaket är beräknat att kunna förvara fyra storsäckar samt 
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förvaring av tomma säckar och detta gör att man vid lastning får spridaren 

full plus att man har ett lass med sig som förråd. Fördelen med att ha med 

sig storsäckar ut på hygget är att man varje gång spridaren är tom slipper 

köra tillbaka till upplaget för att lasta utan man kan stå kvar på hygget och 

lasta spridaren ytterligare en gång. På detta vis sparar man in mycket tid på 

tomkörning fram och tillbaka till upplaget. Desto längre avstånd man har till 

upplag desto mer tid kommer man att spara på att kunna ha extra säckar med 

sig ut på hygget. Alla exempel och tabeller är beräknade med ett 

skotningsavstånd på 500 m enkel resa om inte något annat står angivet. 

 

Tabell 1 Kostnader för askåterföring vid olika skotningsavstånd för en 

maskin under ett års tid (enbart kostnad för spridning och transport till 

upplag). 

 

Kostnad för 

askåterföring vid olika 

skotningsavstånd 

utslaget på hela året  

Marberedning 

samtidigt som 

askåterföring 

storsäcks-alternativ  

 

Markberedning i 

samband med 

askåterföring 

storsäcks-alternativ  

 

Mark-beredning i 

samband med 

askåterföring 

lastväxlarflak 

 

Mark-beredning 

samtidigt med 

askåterföring 

lastväxlarflak 

 

Skotningsavstånd 200 

m enkel resa (kr) 

147098 147098 86837 86837 

Skotningsavstånd 500 

m (kr) 

195047 195047 186659 186659 

Skotningsavstånd 554 

m (kr) 

204694 204694 204694 204694 

Skotningsavstånd 1000 

m (kr) 

277130 277130 354236 354236 

 

Observera att vid ett skotningsavstånd på 554 m kommer alternativen gå 

jämnt upp utslaget på ett års produktion. Vid det med dagliga arbetet 

kommer avståndet se olika ut beroende på hyggesstorlek och att man ibland 

behöver köra tillbaka en extra gång för att bara fylla på några ton och vid 

sådana tillfällen gynnas metoden att lasta med skopor då den lastningen går 

fortare. 

Att ha ett flak gynnar bara metoden med storsäckar om man istället använder 

metoden med att lasta med skopor från lastväxlarflak kommer man att få 

köra tillbaka till flaket varje gång lasset är slut. Med denna metod kommer 

askan spridas i samband med markberedning eller i allra bästa fall samtidigt 

som markberedning sker så innebär det att det inte finns någon vegetation 

uppväxt på hygget när askspridningen sker varför den sprids i pelleterat 

form. Eftersom askan i den här formen är långsamlöslig betraktas risken för 

urlakning på hygget som ringa. Pelleterat material har flera fördelar, det är 

billigare att tillverka och materialet har högre densitet vilket gör att både 

transportkostnaderna och spridningskostnaderna minskar (Claesson 2013).  
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Tabell 2 Kostnad för att producera pelleterad aska 

Kostnader relaterade till att tillverka pellets av aska Kr/ton *Ts 

Kostnader för belagd hårdgjort yta  5,40 

Utrustning avskrivning 10 år 18 

Driftkostnader 20,7 

Administrativa avgifter 52,1 

Summa för att tillverka ett ton askpellets 96,2 

Summa tillverka en årsproduktion storsäck 527560 

Summa tillverka en årsproduktion lösfalk 538528 

Källa: Claesson (2013) (Euro kurs 8,99 13/-2013) *Ts=Torrsubstans 

 

Tabell 3 Jämförelsekostnad för tre olika typer av aska 

Tabell över jämförelse mellan tre 

olika typer av aska 

Askpellets Krossad 

självhärdad aska 

Granulerad aska 

Kostnad för att producera ett ton 

askpellets kr/ton Ts* 

96,2 156,4 183,4 

Fukthalt (%) 25 25  

Densitet (kg/l) 0,98 0,75 1,0 

Ton Ts* aska/ha (ton) 3 3 3 

Ton lös aska per ha (ton) 4 4 4 

Kostnad per ha (kr) 384,8 625,7 733,6 

Källa: Rasmussen (2013) *Ts=Torrsubstans 

 

Förhållande mellan pelleterad aska och granulerad aska mot lös krossad aska 

är 0,98/0,75=1,3 ton. Det går alltså åt 1,3 ton lös krossad aska för att gör ett 

ton pelleterat eller granulerat material. Pelleterat material är mer 

långsamlösligt i marken vilket är viktigt i detta fall då ingen vegetation ännu 

finns som kan utnyttja näringen (Lomander 2013).  

Det pelleterade materialet har mer enhetlig form och kommer spridas jämnt 

över arealen. Att sprida på hygge gör det lättare att få en jämn spridning 

över hela ytan då ingen vegetation ännu är uppvuxen. Ett pelleterat material 

står sig bättre mot regn då krossad lös aska vid häftiga regn lätt kan flyta 

iväg och lakas ur direkt (Claesson 2013). 

Efter diskussion med flera markberedningsföretag har årlig areal för en 

markberedare uppskattats till ungefär 500 ha (Johansson 2013). Dessa 500 

ha körs under sju månader på sommarhalvåret (Johansson), vilket ger en 

dagsareal på i genomsnitt 3,8 ha (bilaga 9). 

Under resterande del av året står maskinen stilla utan sysselsättning (Persson 

2013). Med vår metod kommer markberedaren kunna utnyttjas för 

ytterligare en arbetsuppgift. Genom att i samband med eller samtidigt som 

markberedning sker askåterföra kommer maskinen utföra två arbetsuppgifter 

istället för en. Det ultimata utnyttjandet skulle vara att kunna markbereda 

och askåterföra samtidigt och det skulle vara möjligt med dagens teknologi. 

Om man med hjälp av dagens teknologi skulle använda GPS-system som 
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visar hur markberedaren skall lägga upp sin körning och i samma program 

lägger upp en plan för hur askåterföringen skall ske. På det viset vet 

maskinisten när och var askåterföringsaggregatet skall slås på och av för att 

hela ytan skall täckas av aska.  

Det kommer inte gå att sprida aska och markbereda samtidigt hela tiden, 

utan att modifiera konstgödselspridaren vilket finns beskrivet på sidan 42, 

eftersom markberedaren markbereder ca 2 meter brett och 

askåterföringsaggregatet sprider med en bredd av 12-42 m utan ombyggnad. 

Men med en bra körplanering och viss modifikation av aggregatet bör det 

finnas möjlighet att kombinera dessa två arbeten och utföra dem samtidigt. 

Går det inte kombinera så kommer askåterföringen ske i samband med 

markberedningen antingen innan eller efter markberedningen.  

Tabell 4 Sammanställning över vilken areal alternativen kan 

markbereda per år 

 
Markbered-

ningssäsong 

Vanlig 

Mark-

beredare  

Marberedning 

samtidigt som 

askåterföring sker  

(samma maskin) 

storsäcksalternativ  

 

Markberedning i 

samband med 

askåterföring. 

Före/efter  (samma 

maskin) 

storsäcksalternativ  

 

Markberedning i 

samband med 

askåterföring 

lastväxlarflak 

avställda flak i 

skogen 

 

Markberedning 

samtidigt med 

askåterföring 

lastväxlarflak och 

tippa askan på 

marken 

 

Areal i ha 500 432 378 396 441 

Antal skift 132 132 132 132 132 

Areal per 

skift i ha 

3,8 3,3 2,9 3 3,3 

Åtgång i ton 0 1296 1134 1188 1323 

Daglig 

åtgång i ton 

0 9,8 8,6 9 10 

Antal st-

orsäckar 

totalt 

0 1296 1134 0 0 

Antal st-

orsäckar 

dagligen 

0 10 9 0 0 

Antal lass till 

skog totalt  

 132 132 132 132 

Antal lass 

med aska 

dagligen 

 1 1 1 1 

 

Om man arbetar efter den här metoden kommer den markbereda årliga 

arealen sjunka något om man inte vill utöka antalet arbetstimmar på 

maskinen. Sker askåterföringen samtidigt som markberedningen kommer 

arealen sjunka från 500 ha till mellan 441-432 ha, beroende på om man 

använder lastväxlarflak eller storsäckar, (bilaga 9) och det beror på att även 

om askåterföringen utförs samtidigt som markberedningen stjäl lastningen 
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av askan och transport för att fylla på askan tid och areal från 

markberedningen. 

Om man istället arbetar efter att askåterföringen sker i samband med 

markberedning kommer arealen sjunka från 500 ha till mellan 396-378 ha. 

Denna skillnad i areal beror på om man använder lastväxlarflak eller 

storsäckar, (bilaga 9) och att arealen minskar beror även här på att både 

spridning av aska och påfyllning av aska stjäl tid från markberedningen. 

Under vintersäsongen sker enbart askåterföring och arealen kommer öka 

betydligt under denna period. 

 

Tabell 5 Sammanställning över hur askåterföringen ser ut vintertid 

 
Vintersäsong då enbart 

askåterföring sker 

Askåterföring storsäcksalternativ  

 

Askåterföring 

lastväxlarflak 

 

Askåterföring 

lastväxlarflak tippa 

på mark  

Areal ha  1396 1425 1425 

Antal skift 95 95 95 

Dagsareal ha 14,7 15 15 

Åtgång ton vintertid 4188 4275 4275 

Daglig åtgång ton 44 45 45 

Antal storsäckar vintertid 4188 0 0 

Antal storsäckar dagligen 44 0 0 

Antal lass till skog vintertid 380 380 285 

Antal lass med aska 

dagligen 

4 4 3 

 

Under vintertid är endast tre alternativ aktuella eftersom man inte behöver ta 

hänsyn till om spridningen av aska ska ske i samband med något annat 

moment. 

Den markberedare som är tänkt att användas kostar 1200 kr per timme enligt 

Johansson (2013) och då tar det 1,85 h/ha att markbereda om man räknar på 

en effektiv arbetstid av 7 timmar dagligen. Eftersom man under 

markberedningssäsong kommer kombinera markberedning med 

askåterföring kommer den markberedda arealen sjunka och intäkterna av 

den åtgärden sjunka mot om man enbart utfört markberedning. 
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Tabell 6 Inkomstdifferens under markberedningssäsong mellan de olika 

alternativen 

 
Skillnad i 

intäkter under 

en markbered. 

säsong 

Markbered.   Marbered. 

samtidigt som 

askåterföring 

storsäck  

 

Markbered. 

i samband med 

askåterföring 

storsäck  

 

Markbered.  

i samband med 

askåterföring 

lastväxlarflak 

 

Markbered. 

samtidigt med 

askåterföring 

lastväxlarflak 

 

 Intäkt kronor 

Intäkt (kr) 1110000 959040 839160 879120 979020 

Differens i intäkt i kr mot ursprungligt alternativ 

Differens (kr) 0 -150960 -270840 -230880 -130980 

 

Vi ser i tabellen ovan att om man utför både markberedning och 

askspridning kommer intäkterna på maskinen att minska med mellan 

131000- 271000 kr beroende på vilket alternativ man väljer att arbeta med. 

Omsättningen sjunker minst om man väljer att använda skopor och lasta från 

lastväxlarflak och därefter kommer alternativet att använda storsäckar. 

Resultatet blir likadant oavsett om man kan sprida samtidigt eller i samband 

med markberedning och det skiljer inte så mycket mellan alternativen. 

Resultatet är beräknat på 500 m skotningsavstånd enkel resa och skulle man 

öka skotningsavståndet kommer resultaten närma sig varandra. Vid 

spridning samtidigt som markberedning och ett skotningsavstånd av 678 m 

enkel resa till upplag (bilaga 9) blir resultatet detsamma och går avståndet 

över denna gräns kommer storsäcksalternativet bli billigare. Vid alternativet 

att sprida i samband med markberedning blir skotningsavståndet till upplag 

627 m enkel resa till för att alternativen ska få samma kostnad (bilaga 9) och 

även här kommer storsäcksalternativet bli billigare när skotningsavståndet 

överstiger denna sträcka. 
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Transporter till skogen 

I detta arbete används transportavstånd på 5 mil från upplag. 5 mil är enligt 

Askungen Vital (Pedersen 2013) det längsta avstånd från upplag till 

spridningsområde man försöker hålla för att få vettiga transportkostnader. 

För att få ut askan till skogen har fyra olika alternativ beräknats. 

- Kranbil som lastar och lastar av storsäckar 

- Timmerbil med flak som lastar av och på storsäckar med skogskranen 

- Lastbil med lastväxlare som ställer av flak i skogen som skotaren sedan 

lastar med skopor ifrån 

- Lastbil med lastväxlarflak som tippar askan på marken som skotaren sedan 

lastar upp med skopor 

 

I dessa transporter kommer man att få betala tur och retur transport på 

lastbilarna och kranbilen medans om man använder timmerbil bara behöver 

betala på ena hållet eftersom timmerbilen är på väg för att hämta virke och 

får returlass i närheten. Alternativen med lastväxlarflak och kranbil har 

fördelen att kunna styras direkt till platsen utan omväg detta kan inte ske 

med timmerbilen då den i stort sett alltid kommer få behöva köra en omväg 

dels för att hämta säckarna på upplaget och dels en omväg för att lämna 

säckarna på avsedd plats i skogen. I detta arbete uppskattas den omvägen till 

2 mil per lass eller 40 % av körsträckan.  

Alternativet med att tippa askan direkt på mark innebär att lastbilens flak blir 

tomt direkt och man slipper betala för en extra hämtning av ett tomt flak som 

man behöver göra i alternativet när man ställer av flaket i skogen. När askan 

tippas direkt på marken kommer det bli en hel del aska som går till spillo.  

Tippar man askan direkt på marken kan man inte lasta upp all den askan 

utan att få med sig grenar, stenar och andra föroreningar utan man måste 

lämna kvar uppskattningsvis 1m³ per lass (bilaga 9). Man kommer även att 

behöva tillverka 1 ton pelleterad aska extra för varje lass som körs ut i 

skogen och den sammanlagda kostnaden för spill innefattar både 

tillverkningskostnaden och transportkostnaden. Sommartid ger det ett extra 

spill på 132 m³ och vintertid på 285 m³. Tillverkningskostnad och 

transportkostnad uppgår till sammanlagt 222,2 kr/ ton och spillet i skogen 

kommer kosta sommartid 28744 kr och vintertid 62060 kr (bilaga 9). 
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Tabell 7 Transportkostnader under markberedningssäsong 

 
Markbered-

ningssäsong 

Kranbil med 12 

storsäckar  

Timmerbil med 

12 storsäckar 

Latväxlarflak 10 

ton 

Lämna flak 

Lastväxlarflak 10 

ton tippa på mark 

Transportav stånd 

(km) 

50 50 50 50 

Returtransport 

(Km) 

50 0 50 50 

Hämtning av flak 

(km) 

0 0 100 0 

Extra körning till 

avställningspalts 

0 20 0 0 

Totalsträcka per 

lass (km) 

100 70 200 100 

Medelhastighet 

(km/h) 

65 65 65 65 

Tidsåtgång 

körning (h) 

1,54 1,08 3,08 1,54 

Timkostnad kr 1022 800 800 800 

Kostnad transport 

per lass (kr) 

1574 864 2464 1232 

Lastningstid (h) 0,28 0,28 0,17 0,083 

Lossningstid (h) 0,28 0,28 0,17 0,083 

Kostnad lastning 

och lossning av ett 

lass (kr) 

572 448 272 136 

Antal lass 

sommartid  

132 132 132 132 

Totalkostnad 

transport (kr) 

207768 114048 325248 162624 

Totalkostnad 

lastning och 

lossning 

75504 59136 35904 17952 

Sammanlagd 

kostnad transport 

till skog 

283272 173184 361162 180576 
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Tabell 8 Transportkostnader under vintersäsong 

 

Vintertid då enbart 

askåterföring sker 

Kranbil med 

11 storsäckar  

Timmerbil 

med 

11 storsäckar 

Latväxlarflak 11 

ton 

Lämna flak 

Lastväxlarflak 

11 ton tippa på 

mark 

Transport 

avstånd (km) 

50 50 50 50 

Returtransport (Km) 50 50 50 50 

Hämtning av flak 

(km) 

0 0 100 0 

Extra körning till 

avställningspalts 

0 20 0 0 

Totalsträcka per lass 

(km) 

100 70 200 100 

Medelhastighet (km/h) 65 65 65 65 

Tidsåtgång körning 

(h) 

1,54 1,08 3,08 1,54 

Timkostnad kr 1022 800 800 800 

Kostnad transport per 

lass (kr) 

1574 864 2464 1232 

Lastningstid (h) 0,28 0,28 0,17 0,083 

Lossningstid 0,28 0,28 0,17 0,083 

Kostnad lastning och 

lossning av ett lass 

(kr) 

572 448 272 136 

Antal lass vintertid 

(st) 

380 380 380 380 

Totalkostnad transport 

(kr) vintertid 

598120 328320 936320 468160 

 

 

 

Tabell 9 Totalkostnad för transporter under hela året 

 
Hela året Kranbil med 

storsäckar  

Timmerbil med 

 storsäckar 

Latväxlarflak ton 

Lämna flak 

Lastväxlarflak 

ton tippa på mark 

Sommartid kr 283272 173184 361162 180576 

Vintertid 815480 498560 1039680 519840 

Totalsumma 1098752 671744 1400842 700416 
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Tabell 10 Transportkostnad per ton  

 
Transport kostnad 

per ton 

Kranbil med 

storsäckar  

Timmerbil med 

 storsäckar 

Latväxlarflak ton 

Lämna flak 

Lastväxlarflak 

ton tippa på mark 

Total 

transportkostnad 

1098752 671744 1400842 700416 

Extrautrustning/ 

ombyggnad 

0 0* 6000 6000 

Storsäckskostnad 

kr 

219360 219360 0 0 

Totalsumma (kr) 1318112 891104 1406842 706416 

Antal ton 5484 5484 5598 5598 

Transportkostnad 

kr per ton 

240  162 251 126 

 
*Ombyggnadskostnaden för timmerbilen är ingen kostnad som kombimetoden 

bekostar utan det kommer den entreprenör som utför transporten att stå för 

därför är den upptagen till 0 kr. 

Det krävs en del materialinköp och ombyggnad av timmerbilen för att det 

alternativet ska fungera och timmerbilen kommer även att få sämre 

lastförmåga i och med påbyggnaden. Är det en konstruktion som 

timmerbilen har på hela tiden och kör 8 lass om dagen 4,5 dagar i veckan 46 

veckor om året kör timmerbilen årligen 1656 lass (Jarl 2013) då kommer det 

märkas på timmerbilens omsättning. Vid ett avstånd av 5 mil till industri har 

timmerbilen 43 kr per lastat ton (Forss 2013) och skulle 

påbyggnadskonstruktionen väga ett ton kommer alltså timmerbilen förlora 

43 kr för varje lass den kör till industri. Men å andra sidan kommer 

timmerbilen få returtransporer med aska och inkomster på det viset. Räknar 

man på vilken förlust timmerbilen får i inkomst och vad den kommer få i 

inkomst för transport av aska får det följande resultat. Vi har i detta exempel 

inte tagit med investeringen för flaket då det är en entreprenör vi anlitar och 

entreprenören som får stå för kostnaden av ombyggnationen. 

 

Tabell 11 Timmerbilens nettovinst för att transportera aska vid 

returtransporter 

 
Intäkt och förlust för timmerbil Timmerbil 

Förlust lastkapacitet (kr) -71208 

Inkomst för att transportera storsäckar (kr) 315077 

Resultat (kr) 243869 

 

Timmerbilen förlorar de timmar han lastar och lossar storsäckar men räknar 

man med samma timkostnad så blir det ingen skillnad i inkomst för 

timmerbilen mot att ha lastat timmer och de två milen han behöver köra 

extra för att komma till skogen får den också betalt för. 
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Timmerbilen får ett tillskott på ungefär 244000 kr årligen för att transportera 

aska under sina normalt tomma returtransporter. 

 

Tabell 12 Årlig Totalkostnad 

Investeringar Kranbil Timmerbil Lastväxlar flak Lastväxlarflak 

Inköp 

lastväxlarflak (kr) 

0  60000 60000 

Inköp lastväxlar 

flak utslaget på 

10 års 

användning (kr) 

0 ? 6000 6000 

Sämre 

lastförmåga pga 

ombyggnad (ton) 

0 1 0 0 

Kostnad för att 

kunna lasta ett 

ton mindre (kr) 

0 43   

Antal lass per år 

vid 50 km 

avstånd 

 1656   

Antal storsäckar 

sommartid 

1296 1296   

Antal storsäckar 

vintertid 

4188 4188   

Antal storsäckar 

totalt 

5484 5484   

Kostnad storsäck 40 40   

Totalkostnad 

storsäck 

219360 219360   

Årlig totalkostnad 

för de olika 

alternativen 

219360 219360 6000 6000 
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Tabell 13 Slutresultat när askåterföring sker samtidigt som 

markberedning 

Slutresultat med 

alternativet att kunna 

askåterföra medan man 

markbereder 

Metod med 

storsäckar med 

kranbil 

Metod 

storsäckar 

med 

timmerbil 

Metod med 

lösflak 

Metod med 

lösflak tippa 

på mark 

Inkomst markberedning 

(kr) 

959040 959040 979020 979020 

Totala intäkter 959040 959040 979020 979020 

Kostnad markberedning 

(kr) 

-852746,4 -852746,4 -870512 -870512 

 Kostnad transport  -1318112 -891104 -1406842 -706416 

Kostnad tillverkning -527560 -527560 -538528 -538528 

Kostnad spridning under 

markberedningssäsong 

-150234 -150234 -158450 -158450 

Spillkostnad (kr) 0 0 0 -90810 

Kostnad markberedning 

under vintersäsong 

-810920 -810920 -810920 -810920 

Totala kostnader -3659572 -3232564 -3785252 -3175636 

Resultat -2700532 -2273524 -2806232 -2196616 

 

Tabell 14 Slutresultat när askåterföring sker i samband med 

markberedning 

 
Slutresultat med 

alternativet att inte kunna 

askåterföra medan man 

markbereder 

Metod med 

storsäckar med 

kranbil 

Metod 

storsäckar 

med 

timmerbil 

Metod med 

lösflak 

Metod med 

lösflak tippa 

på mark 

Inkomst markberedning 

(kr) 

839160 839160 879120 879120 

Totala intäkter 839160 839160 879120 879120 

Kostnad markberedning 

(kr) 

-852746,4 -852746,4 -870512 -870512 

 Kostnad transport  -1318112 -891104 -1406842 -706416 

Kostnad tillverkning -527560 -527560 -538528 -538528 

Kostnad spridning under 

markberedningssäsong 

-225350 

 

-225350 

 

-233332 -233332 

Spillkostnad (kr) 0 0 0 -90810 

Kostnad markberedning 

under vintersäsong 

-810920 -810920 -810920 -810920 

Totala kostnader -3734688 -3307680 -3860134 -3250518 

Resultat -2895528 -2468520 -2981014 -2371398 

 

Resultaten varierar för att använda storsäckar mellan -2895528 kr och -

273524 kr och om man skulle få detta att gå plus minus noll behöver man 

från värmeverken få ett pris på mellan 528-414 kr/ton för att ta hand om 

askan. 



  
 

55 

 

Resultatet varierar för att använda lastväxlarflak mellan -2981014 och -

2196616 och om man skulle få detta att gå plus minus noll behöver man från 

värmeverken få ett pris på mellan 533-392 kr/ton för att ta hand om askan. 

 

Räknar man på det mest ekonomiska alternativet då man kan sprida 

samtidigt som man markbereder är det 77000 kr dyrare att använda 

storsäckssystem mot att använda lastväxlarflak och tippa på mark. Detta 

resultat ger att det blir 14 kr dyrare per ton att använda storsäckar (bilaga 9). 

Räknar man på det alternativet när spridning sker i samband med 

markberedning blir skillnaden 97000 kr till lastväxlarflaksmetodens fördel. 

Detta resultat ger att storsäckar är 18 kr dyrare per ton (bilaga 9). 
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Fördelar med stortsäck jämfört med att askan tippas löst i skogen. 

- Kortare transporter gynnar miljön 

- Mindre körning till upplag i skogen skotaren kommer ta mindre bränsle 

- Spill från askhögar undviks i skogen 

- Man undviker att askan blandas med stenar från marken 

- Kontaminering med stenar kan ge blästerskador 

- Kontaminering av stenar kan skada gödselspridaren 

- Det är svårt att tippa av lagom mängd i skogen lättare att ställa av rätt antal 

säckar  

- Ett flak kräver utrymme i skogen att ställas av på och skotningsavstånden till 

upplag kan öka 

- Storsäckar kan lättare ställas av på trånga ytor och man kan därmed minska 

skotningsavstånden lättare 

- Använder du storsäckssystem kan du som producent sälja storsäckar med 

aska till skogsägare som vill sprida själva med sin traktor och egna 

konstgödselspridare. 

- Använder du lastväxlarflak kanske du behöver ha flera för att kunna arbeta 

smidigt särskilt vintertid då det går åt större mängder aska 

- Behöver du fler flak får du antingen köpa in fler flak eller hyra vilket extra 

pengar 

- Använder du storsäckar kan säckarna ställas ut i förväg på de platser som 

askåterföring skall ske på 
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6. Diskussion  

 

Som resultatet visar spelar det ingen roll om man sprider askan medan man 

markbereder eller om man gör det i samband med markberedningen 

alternativet med att tippa askan på marken är kostnadsmässigt billigast i 

båda alternativen medan att ställa flak ute i skogen är dyraste alternativet i 

båda fallen.  

Men att tippa på marken har flera nackdelar mot att köra ut askan med 

timmerbil. Storsäcksalternativet är 77000 dyrare per år om man kan sprida 

aska samtidigt som markberedning sker och 97000 kr dyrare om man sprider 

askan i samband med markberedning. 

 I alternativet med storsäckar kommer det spridas 5484 ton och det ger en 

kostnadsökning på 22 kronor per ton eller 7 kr per ha. Slår man ut det per 

ton blir inte summan så stor och eftersom man blir en storkonsument av 

storsäckar borde det inte vara omöjligt att få rejäla rabatter på säckarna. Med 

en rabatt på säckar plus att skotaren drar mindre diesel kommer de båda 

alternativen att närma sig varandra kostnadsmässigt.  

I beräkningarna ingår en omväg på 2 mil för varje lass som timmerbilen kör 

aska och har man ett bra logistiksystem så kan säkert denna sträcka kortas 

ner och pengar sparas.. Storsäckarna är av engångstyp men är man försiktig 

kan det gå att återanvända säckarna och då har man genast fått en rejäl 

kostnadsbesparing. Att använda flergångssäckar sågs inte som något 

alternativ då man måste använda dem tre gånger för att det ska bli lönsamt. 

Då är det bättre att använda engångssäckar och är de i fortfarande gott skick 

efter en leverans bör det gå att återanvända en del av dem. Om säckarna 

kostar 40 kr styck och det blir en fördyring av 22 kr per ton räcker det att 

varannan säck går att återanvända en gång så kostar storsäcksalternativet 

med timmerbil mot alternativet att tippa askan på marken mindre plus att 

man kan spara in pengar på de andra nämnda alternativen. 

Om man sprider pelletrad aska och har ett transport avstånd på 5 mil enkel 

resa kommer askåterföringen kosta mellan 392-414 kr/ ton beroende på om 

man kan askåterföra samtidigt eller i samband med markberedning.  
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Jämförelse har gjorts mellan de två studierna: Askåterföring- olika 

logistiklösningar av (Svensson & Svensson 2011) och Ash products and 

their economic profitability (Rasmussen, Sarenbo & Claesson 2011) och den 

här studien. 

Att jämföra dessa resultat rakt av går inte då man i alla tre arbeten tänkt och 

räknat på olika sätt men resultaten kan ge en fingervisning om hur 

kostnaderna ser ut inom askåterföring. Det man kan konstatera är att 

pelleterat material blir billigare att både tillverka och återföra och att det 

finna andra alternativa arbetsätt för att utföra askåterföring än de som 

används idag.  

Studien av (Rasmussen, Sarenbo & Claesson 2011) kom fram till att det 

kostar 333 kr/ ton att återföra ett ton pelleterat material och 455 kr/ha att 

återföra ett ton självhärdad aska (2011 års penningvärde). 

Studien av Svensson & Svensson (2011) som studerat enbart självhärdad 

aska kom fram till en kostnad på 457 kr/ ton för uttagsmetoden och 459 

kr/ton för sockenmetoden (2011 års penningvärde).  

7.  Slutsats  

 

Spridning av aska i form av pellets av en kombimaskin som markbereder 

och sprider samtidigt är det ekonomiskt mest lönsamma alternativet. 

Att transportera askan ut till spridningsområdet men hjälp av timmerbil är ett 

mera fördelaktigt alternativ jämfört med de metoder som idag står till buds. 

Alternativet med att tippa askan direkt på marken är förvisso billigare men 

har andra nackdelar och dessutom är utvecklingsmöjligheterna för den 

metoden starkt begränsade. 
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Bilaga 1 

Skogsstyrelsen Hillevi 

 
Vilken askåterföringsmetod tycker du är bra? 

Vilka metoder används i Sverige idag? 

På hur stor areal sprids aska i Sverige årligen? 

Hur stor areal borde spridas? 

Finns det tillräckligt med aska för att kunna sprida den avsedda arealen? 

Varför deponeras eller används askan till andra saker än återföring till 

skogen? 

Vad händer i marken vid GROT uttag? 

Vad händer i marken vid askåterföring? 

Varför måste askan härdas innan återföring? 

Skulle det vara en bra metod att sprida i enbart markberedningsspåren i 

samband med markberedning? 

Påverkar askåterföring tillväxten? 

Varför praktiserar man inte fler metoder av askåterföring i Sverige? 

Förekommer pelletering eller granulering i Sverige idag? 

Är helikopterspridning något som praktiseras? 

Hur många entreprenörer som utövar askåterföring finns det i Sverige idag? 

På vilka marktyper sprider man aska på idag? 

Hur ser du på att mycket aska deponeras istället för att spridas i skogen? 

Efterföljs anmälningsplikten på 6 veckor innan spridning väl? 

Hur mycket får värmeverken betala för att entreprenörer skall ta hand om 

askan? 

Vad är totalkostnaden för att återföra aska per ton och per hektar? 

 

Sveaskog Kjell Gustavsson 

Vilken askåterförings metod använder ni? 

På vilka marktyper sprider ni aska? 

Vilka områden i Sverige sprider ni på? 

Varifrån kommer askan ni sprider? 

Anlitar ni entreprenörer eller har ni egen verksamhet inom askåterföring? 

Har ni egna upplag för att kunna härda askan? 

Hur går er askhärdningsprocess till? 

Hur ser flödet ut från GROT uttag till att askan kommer tillbaka till skogen? 

Hur stor giva per hektar sprider ni? 

Vilka spridnings- maskinsystem använder ni? 
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Hur transporteras materialet ut i skogen och hur lastas det i skogen? 

Arbetar i med små eller stora arealer när ni sprider aska? 

 

Tommy Claesson Lnu 

Beskriv Granuleringsmetoden? 

Har den utvecklats i äldre teori står det att granulering och pelletering är 

dyrare att framställa? 

Går det transportera i storsäck? 

Densitet på granulerat material? 

Giva per hektar? 

Kostnad/m
3 

vid framställning? 

Vad är fördelen mot Askungens modell? 

Beräknad kostnad/ha vid spridning? 

Kommer askan att räcka i framtiden. 

Spridningssystem? Fabrikat storlek på behållare? 

Fördel med lägre densitet? 

Fördel med längre urlakningstid gentemot härdningsaska? 

Askungen vital AB 

Beskriv härdningsprocessen i detalj? 

Hur ser cykeln från GROT uttag till askåterföring ut? 

Kostnad/m3 vid framställning? 

Tillgången på aska, har ni avtal med kraft och värmeverken? 

Är ni ISO certifierade? I så fall i vilken grad 9001, 9002. 9003? 

Är ni miljöcertifierade? 

Hur stort är ett genomsnittligt hygge? 

Hur lång tid(mantid) tar det att sprida askan/ha? 

Beräknad kostnad/ha vid spridning? 

Storrlek och behållare på era maskiner i ton eller m³ 

Hur länge räcker att lass innan på fyllning? 

Vilket arbetsområde i Sverige har ni? 

Hur lång tid tar det att fylla på askspridaren? 

Kostnad per timme för spridaren? 

Kostnad per timme för era lastbilar? 

Lastar nu upp mellan spridningsområden eller rullar maskinen? 

Vid vilken sträcka lastar ni upp respektive kör maskinen? 

Tim kostnad för transport med trailer? 

Har ni upplag intill värmeverken? 

Vem bestämmer var ni ska sprida? 

Är Skogsstyrelsen inblandade i er verksamhet? 
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Hur många hektar sprider ni årligen? 

Vilken kapacitet kan ni komma upp i dagligen i ton? 

Hur många hektar kan ni sprida per dag? 

Med vilken hastighet kör skotaren vid askspridning? 

Varför askåterför ni? 

På vilka typer av marker askåterför ni? 

Finns det tillräckligt med aska för er verksamhet?  

Hur mycket får markägaren betala för att få sin mark askåterförd? 

 

Södra Kim Gunnarsson  

Vilken askåterförings metod använder ni? 

På vilka marktyper sprider ni aska? 

Vilka områden i Sverige sprider ni på? 

Varifrån kommer askan ni sprider? 

Anlitar ni entreprenörer eller har ni egen verksamhet inom askåterföring? 

Har ni egna upplag för att kunna härda askan? 

Hur går er askhärdningsprocess till? 

Hur ser flödet ut från grotuttag till att askan kommer tillbaka till skogen? 

Hur stor giva per hektar sprider ni? 

Vilka spridnings- maskinsystem använder ni? 

Hur transporteras materialet ut i skogen och hur lastas det i skogen? 

Arbetar i med små eller stora arealer när ni sprider aska? 
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Bilaga 2 

Askungen vital AB 

Företaget startades år 2000 och har sin bas i Markaryd men jobbar över ett 

område från Trelleborg och till Karlstadtrakten. Företaget som är ett 

familjeföretag är idag 8 anställda och grundades av Bo Pedersen som själv 

började med askåterföring 1994 (Askungen vital 2013). Företaget har avtal 

med ett 40 tal värmeverk och har 15 egna upplag där askan lagras och härdas 

innan återföring (Henrik Pedersen 2013).  

Askungen vital AB är certifierade enligt 9001 och 14001. Företaget är även 

PEFC -certifierade.  

2011 fick Askungen vital fick 2012 ta emot utmärkelsen framstegstämpeln. 

Framstegsstämpeln är en utmärkelse som ges till företag som är starka 

förebilder och tar sitt ansvar för sin klimatpåverkan (Klimatkommissionen 

2013). 

Askungen vital är en entreprenör som är obundna åt kör åt alla som vill ha 

askåterföring, både privata markägare och skogsbolag. Askungen vital är 

Sveriges klart största aktör inom askåterföring med en spridningsvolym år 

2010 på 28684 ton (Askungen vital 2013) och totalt i Sverige spreds det 

47028 ton samma år (skogsstyrelsen 2013).  

Askungen vitals stora arbetsområde beror på att det är askbrist och utbudet 

av askåterföring överträffar utbudet av tillgänglig aska som det ser ut nu. 

Denna situation beror på en att stor andel av den aska som skulle kunna 

användas till askåterföring istället används till vägbyggnation, som hårdgjort 

yta på planer och till att täcka deponier(Erikson 2013).  

Enligt (Pedersen) spreds det år 2012 60 000 m³ aska men tillgänglig volym 

låg på 350 000 m³ vilket betyder att knappt en sjättedel (17 %) användes till 

askåterföring.4 
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Södra 

Södra är en ekonomisk förening som ägs av sina 51000 medlemmar. Södra 

har 3800 anställda och dessa arbetar med allt från skogsskötsel, 

inredningsdetaljer, miljövård, ekonomi, produktutveckling och försäljning 

(Södra.se 2013) 

Södras medlemmar har ett betydande skogsinnehav och medlemmarna äger 

ungefär hälften av skogsarealen i Södras verksamma område.  

Södra är verksamma inom fyra verksamhetsområden 

- Inredningsdetaljer 

- Sågade och hyvlade varor 

- Biobränsle 

- Pappersmassa  

Södra är även ett företag med mycket miljötänk och är idag landets största 

producent av grön el från biobränsle (Södra 2013). Grön el är el som är 

producerad från förnyelsebara källor som vindkraft, vattenkraft eller 

biobränsle (wikipedia 2013). 

 

Sveaskog 
Sveaskog är landets största skogsägare och äger 4,1 miljoner ha skogsmark 

varav 3,1 är produktiv och man är verksam i hela landet.  

Med denna stora areal äger de 14% av den totala skogsmarken i Sverige och 

är femte största skogsägaren i Europa. Sveaskog arbetar för att utveckla 

naturen och gynna fiske, jakt och naturupplevelser.  

Sveaskog är en oberoende aktör på virkesmarknaden och har sin 

kärnverksamhet inom skogsbruket. Sveaskogs verksamhetsområden är 

skogsbruk, logistik, försäljning av biobränsle och virke samt produktion. 

Inom Sveriges gränser är Sveaskog uppdelat i tre marknadsområden syd, 

mitt och nord med huvudkontor Växjö, Örebro och Piteå. 
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Bilaga 3 
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Bilaga 4 

Askåterföring per län 2010     

 

Askåterföring per län 2010   

Län Areal, ha Mängd torrsubstans, län 

Skåne 1 004 4 749 

Kalmar 1 099 4 272 

Kronoberg 1 469 5 766 

Jönköping 941 3 764 

Halland 0 0 

Västra Götaland 2 794 9 548 

Östergötland 37 74 

Södermanland 74 298 

Örebro 1 304 2 608 

Västmanland 431 1 274 

Värmland 405 1 618 

Gävleborg 300 700 

Dalarna 125 250 

Jämtland 175 350 

Summa hektar resp. ton torrsubstans (ts) 10158 35271 

Summa "fuktiga" ton  47028 

 

4 7494 272

5 766

3 764

0

9 548

74 298

2 608

1 2741 618
700 250 350

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

Mängd torrsubstans, per länTon

 



  
 

72 

 

Bilaga 5 

Skogsstyrelsens gränsvärden 

 

 
Tabell 2. Rekommenderade minimi- och maximihalter av ämnen i askprodukter 

avsedda för spridning i skogsmark. Rekommendationerna avser torrsubstanshalter i den 
askprodukt som sprids i skogen, dvs. efter eventuell tillsats av växtnäringsämnen och 

bindemedel. De angivna riktlinjerna avser inte andra restprodukter än askor. 

    

Rekommenderade halter 

Element Lägsta Högsta 

Makronäringsämnen g/kg TS 

Kalcium 125    

Magnesium 15    

Kalium   30   

Fosfor  7   

Spårämnen, mg/kg TS 

Bor   800 

Koppar   400 

Zink 500  7000 

Arsenik   30 

Bly   300 

Kadmium   30 

Krom   100 

Kvicksilver   3 

Nickel    70 

Vanadin    70 

Källa: Rekommendationer vid uttag av avverkningsrester och askåterföring 
(meddelande 2/ 2008) ISSN1100-0295 BEST NR 1562 Skogsstyrelsens förlag 
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Bilaga 6 

 

Från Energiaskog.se lite om kostnader för aska 

   

  

Sv Energiaskor gjorde 2004 en utredning av askans 

värde i skogen. Där ingick en uppskattning av 

kostnader. Följande i intervju framtagna kostnader 

bör/kan inkludera både kalk och aska: 

 

Skogsvårdsstyrelsen i Växjö hanterar och sprider 

årligen ca 5000 ton aska. Fukthalten i askan är 35 %. 

Totalt uppgår kostnaden till 450 kr/ton, vilket 

motsvarar 692 kr/ton TS.  

Kostnaderna fördelas enligt följande: 

Kostnader vid värmeverket  60 kr/ton 

Sållning 100 kr/ton 

Transport till skog  80 kr/ton 

Spridning      160 kr/ton 

Lagerkostnad och administration  50 kr/ton 

Summa 450 kr/ton  
 

  

Aska återförs till skogen 

  

Tillkommer att Skogsstyrelsen i Växjö erhöll 50 kr/ton aska, (77 kr/ton TS), som ersättning 

från markägarna. Dvs ca 770 kr/ton TS totalt år 2004. 

 

Askägare: Växjö Energi ABKonsult: Skogsstyrelsen 

Entreprenör. Askungen  
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 Bilaga 7 

BELAB och ALS samarbetar för att göra tester på aska 

Man undersöker värden på metaller och har satt ihop ett paket MG-2 som 

innehåller nödvändig provtagning för att få en bra analys av sin aska. 

Både flyg och bottenaska undersöks. 15 dagars provsvarstid. 

 Metod 

Uppslutning: För bestämning av As, Cd, Co, Cu, Hg, Ni, Pb, S och Zn 

torkas provet vid 50°C och lakas i 7M salpetersyra i sluten teflonbehållare i 

mikrovågsugn. (Halterna korrigeras till TS 105°C.) Övriga ämnen bestäms 

efter smältning med litiummetaborat följt av upplösning i utspädd 

salpetersyra. 

De grundämnen som testas är  

MG-2 Grundämnen i aska (efter syrauppslutning/smälta) 

Analys av ämne: Rapporteringsgräns: 
 

Al2O3   
 

CaO   
 

Fe2O3   
 

K2O   
 

MgO   
 

MnO   
 

Na2O   
 

P2O5   
 

SiO2   
 

TiO2   
 

summa oxider 
1
   

 
LOI 

1
   

 
As, arsenik 3 mg/kg torrsubstans 

 
Ba, barium 2 mg/kg torrsubstans 

 
Be, beryllium 0.5 mg/kg torrsubstans 

 
Cd, kadmium 0.1 mg/kg torrsubstans 

 
Co, kobolt 0.08 mg/kg torrsubstans 

 
Cr, krom 10 mg/kg torrsubstans 

 
Cu, koppar 1 mg/kg torrsubstans 

 
Hg, kvicksilver 0.01 mg/kg torrsubstans 

 
Mo, molybden 5 mg/kg torrsubstans 

 
Nb, niob 5 mg/kg torrsubstans 

 
Ni, nickel 0.5 mg/kg torrsubstans 
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Pb, bly 1 mg/kg torrsubstans 
 

S, svavel 
1
 80 mg/kg torrsubstans 

 
Sc, skandium 1 mg/kg torrsubstans 

 
Sn, tenn 20 mg/kg torrsubstans 

 
Sr, strontium 2 mg/kg torrsubstans 

 
V, vanadin 2 mg/kg torrsubstans 

 
W, volfram 50 mg/kg torrsubstans 

 
Y, yttrium 2 mg/kg torrsubstans 

 
Zn, zink 4 mg/kg torrsubstans 

 
Zr, zirkonium 2 mg/kg torrsubstans 

 
Pris: 1650 SEK / prov 

 
Standard svarstid: 15 arbetsdagar 

 
Provtyp: Bränslen, aska och rökgaser 

 
Analystyp: Laktester 

 
Provmängd: min. 5 g torrsubstans 

 
Provkärl: 100 ml plastburk 

 
Anmärkningar: 

 1
 Parametern är ej ackrediterad 
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 Bilaga 8 

 Idé till flaklösning för transport av storsäck med timmerbil. 

Tanken är att med hjälp av en enkel och robust konstruktion monterat på en 

timmerbil kunna transportera både timmer och aska på ett optimalt sätt. Idén 

som inte är ett färdigt förslag presenteras nedan i form av text och ett par 

skisser. 

För ett färdigt förslag krävs vidare undersökningar och framtagande av 

fullständigt ritningsunderlag vilket inte låter sig göras inom tidsramen för 

detta arbete.  

De öppna områden i ramen täcks med golvplåtar som är nedsänkta något 

under ramens nivå. Under golvplåtarna krävs viss förstärkning för att golvet 

skall klara belastningen från storsäckarna. Att inte hela ramen kläs med 

golvplåt beror främst på mindre materialåtgång samt att golvet ligger mera 

skyddat om det ligger nedsänkt i ramen. 

På utsidan av stöttorna är en sidogavel monterad. Underdelen av sidogaveln 

består av rundjärn som löper fritt i hylsor monterade på stöttorna varför man 

kan variera avståndet mellan stöttorna om så önskas. Sidogavlarna går då 

följaktligen att fälla ner så att de inte är i vägen vid på och avlastning av 

timmer. I uppfällt läge låses sidogavlarna fast i överkant med hjälp av en 

låsanordning som är anpassad till sidogavelns överkantsprofil fäst på varje 

stötta för att därmed behålla flexibiliteten.  

Sidogavlarna skall vara fixerade i framkant så att de inte följer med om 

stöttornas position ändras. 

Om det visar sig att ekipagets totala maxbredd överskrids på grund av 

sidogavlarna kan konstruktionen fällas in i stöttorna varför urtag behöver 

göras i desamma. För att kompensera för minskad hållfasthet i stöttorna kan 

förstärkning ske runt uttaget och då förslagsvis genom att en 

förstärkningsplåt svetsas fast kring urtaget. 

 

 



  
 

77 

 

Figur 17. Skiss av flak med golv och sidogavlar monterat.

Figur 18. Visar rundjärnets löpning i hylsan. 
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Bilaga 9 

 

1. För att räkna ut och jämföra vid vilket avstånd metoderna att sprida aska 

samtidigt eller i samband med markberedning har följande formler använts.  

S=V×T 

S= längd (m) 

V= hastighet (km/h) 

T=tiden (h)  

2X+ Y(20/12)+Y+Z(20/12)= 3X+ A×2,5 

Vänstra sidan är storsäcksalternativet och högra sidan lösflakssystemet. 

Eftersom spridningstiden är samma för båda alternativen behöver den inte 

vara med i beräkningarna. 

X= Tid i minuter för att köra en tur och retur till upplag 

Y= Antal säckar 

Z= Antal säckar som förråd på flak 

A= Antal lastningar i behållare med skopor 

2. Hur lång tid tar det för en skotare att köra till upplaget vid olika avstånd 

(X*2)/3*60=Y 

X= avstånd i km enkel resa till upplag 

Y= Antal minuter det tar att köra en tur och retur resa 

3= den beräknade hastighet i km/h som skotaren kan kör i fram till upplaget. 

3. Antal hektar en markberedningsmaskin kör per säsong 500ha på 7 

månader räknat med 21 skift per månad – 3veckors semester 15 dagar. 

Antal hektar per skift 500/(7*21-3*5)= 3,8 ha per skift 

4. Antal timmar det tar att markbereda ett hektar har räknat med en effektiv 

arbetstid på 7 timmar då en del tid försvinner på transporter, raster och 

underhåll. 

7/3.8=1,85 timmar tar det att markbereda ett ha i snitt. 

5. Kostnad för en markberedare är 1200 kr/h och för att få ett ha markberett 

kostar det 2220 kr per ha. Och kostnaden är uträknad enligt uträkningarna 

nedan. 
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500/132=3,79 ha per dag 7/3,79=1,85h per ha att markbereda och 1200 kr/ 

h. kostnaden per ha blir därför 1,85×1200=2220 kr per hektar 

6. En skogsmaskin kostar ca 1067 kr/timme enligt Svensson och Svensson 

(2013) och det är den kostnaden som används för både markberedning och 

askåterföring. Kostnaderna för att markbereda räknas ut på följande sätt. 

95 dagar sommartid arbetstid 8 timmar om dagen och en timkostnad på 1067 

kr/timme 

95*8*1067=810920 kr 

7. Uträkning för att se vad det kostar extra att spridas askan samtidigt eller i 

samband med markberedning under markberedningssäsongen. 

Enligt formeln (X/60)×1067*132=Y 

X= antal extra minuter askåterföringen tar dagligen 

60= att dela på 60 gör att tiden får i antal timmar 

1067= timkostnad  

132 antal arbetsdagar 

Y= total kostnad 

På sommaren om spridning kan ske samtidigt med storsäck tar det 

(64/60)*1067*132=150234 

På sommaren om det kan ske samtidigt med flak tar det 

(67,5/60)*1067*132=158450 

På sommaren om det inte kan ske samtidigt tar det 

(96/60)*1067*132=225350 

På sommaren om det inte kan ske samtidigt med flak tar det 

(99,4/60)*1067*132= 233332 

8. Andel av total marberedningsareal och askåterföringsareal som maskinen 

behöver för att kunna utföra detta arbete året om. 

Alternativen markbereder mellan 378-441 ha och i Götaland markbereddes 

33616 ha räknar med att hälften av dessa ha behöver askåterföring. Andelen 

av arealen som maskinen behöver under markberedningssäsong blir mellan 

(378-441)/(33616*0,5)*100=2,2 -2,6 % 

Under vintertid utför maskinen askåterföring på mellan 1396-1425 ha och i 

Götaland finns det 11811 ha tillgängliga som är GROT-skördade och räknar 

man även här på att hälften är lämpliga att utföra askåterföring på så blir 

andelen av den arealen som maskinen behöver vinter tid så blir den (1396-

1425)/(11811*0,5)=24%. 
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9. När man tippar ett lass aska i skogen blir det en hög som upptar en area av 

10 m² och för att undvika kontaminering av grenar, stenar och andra 

föroreningar uppskattas att man behöver lämna ett kvar ett lager på 10 cm 

aska. Detta ger 0,1*10= 1 m³ kvarlämnad aska per lass och i altenativet med 

att tippa askan direkt på marken kördes 417 per år vilket ger 417*1= 417 m³ 

spill årligen. Kostnad för att tillverka ett ton är 96,2 kr/ton och att 

transportera ett ton 126 kr/ton totalt 222,2 kr för att få ut ett ton aska i 

skogen. Vid ett spill på 417 och ett pris på 222,2 ger det en årlig spillkostnad 

på 417*222,2= 92657 kr 

10. Timmerbilen kör 8 lass om dagen 4,5 dagar i veckan 46 veckor om året 

8*4,5*46=1656 lass årligen. Vid ett avdrag på ett ton och 43 kr/ton kommer 

timmerbilen få en minskad intäkt på 43*1656=71208 kr om året om flaket är 

på hela tiden. 

Men timmerbilen kommer även få inkomster för returtransporten 512 lass 

och med ett avstånd på 5 mil genomsnittshastighet på 65km/h och en 

timpenning på 800 kr/h ger det en intäkt årligen på 512*5/6,5*800=315077 

kr. Detta ger nettot 315077-243869kr 

 

 


