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Sammanfattning 

Skogen är en förnyelsebar energikälla som möjliggör för ett minskat 

beroende av fossila bränslen. Ur ett politiskt perspektiv minskar såväl 

klimatpåverkan som beroendet av importerad energi från oroliga delar av 

världen genom att ta tillvara skogsbränsle lokalt. I Sverige är sågverkens 

biprodukter fullt utnyttjade och därför har skogsbränsle i from av grot 

(GRenar Och Toppar) en av de största potentialerna till ökat uttag.  

Barrträdens barr är en omstridd fråga i samband med tillvaratagandet av 

grot. Barren står för en liten del av biomassan, men för en stor del av 

näringen i ett bestånd. Därför är det önskvärt att så mycket som möjligt av 

barren lämnas på föryngringsytan. Om barrandel i färsk grot är känd kan den 

även användas för att beräkna hur mycket barr som egentligen lämnas kvar 

på hygget. Den energiomvandlande industrin vill inte heller ha för mycket 

barr i bränslet, då de anses skapa problem i förbränningen.  

 

Studien är ett fältexperiment genomförd på tio olika hyggen i södra Sverige 

under mars och april 2015. En grothög lastades på ett personbilssläp och 

transporterades till företaget Skogsbränsle Smålands flishugg för 

sönderdelning. Provmaterialet bearbetades sedan på Linnéuniversitetet där 

bl.a. fukthalt och barrandel bestämdes. 

Resultatet i denna studie genomförd i södra Sverige pekar på att medelvärdet 

för barrandelen i färsk grot från gran är 22,2 %, men där variationen mellan 

olika hygge kan variera stort (17,5–32,4 %). Medelvärdet ligger dock i nedre 

delen av det vedertagna intervallet motsvarande 20–30 %. Studien visade på 

ett medelvärde för fukthalt på 38,7 %, vilket är lägre än vad tidigare studier 

fastställt. Barrträd har lägst fukthalt under vårvintern, dvs. under 

genomförandet av denna studie vilket kan förklara en relativt låg fukthalt 

som annars generellt brukar vara 50–55 %.  

 

Denna studie har konstaterat att barrandelen för färsk grot från gran i södra 

Sverige är lägre än vedertaget intervall för hela Sverige. Det har även kunnat 

konstateras att det förekommer stora lokala avvikelser i barrandel, varför 

slutsatsen dras att det inte är rätt att anta ett generellt värde för barrandelen. 

Ett generellt antagande innebär t.ex. att bedömningen av hur mycket barr 

som lämnats kvar på föryngringsytan blir missvisade. Den ursprungliga 

barrandelen har en stor inverkan på hur mycket barr som lämnas kvar. 

Vidare har denna studie fastställt att fukthalten för grot från gran är lägre 

under vårvintern. 

  



 III 

Tanja Keisu 

 

 

Summary 

The forest is a renewable source of energy, enabling a reduction in 

dependence on fossil fuels. From a political point of view both climate 

impact as the dependence on imported energy from troubled parts of the 

world can be reduced by making use of forest fuel locally. In Sweden 

sawmill byproducts are fully exploited and therefore there is a potential to 

increase the proportion of forest fuels, particularly the removal of logging 

residues in form of branches and tops.  

Needles is a contentious issue in connection with the utilization of logging 

residues. The needles accounts for a small proportion of the biomass, but for 

a large part of the nutrients in a forest stand. Therefore, it is desirable that as 

much needles as possible is left in the harvesting area. If the needle 

proportion in fresh logging residues is known, it can also be used to 

calculate how much needles actually is left in the harvesting area. The 

energy converting industry does not want too much needles in the fuel, as it 

seems to create problems with combustion. 

The study is a field experiment conducted on 10 different harvesting areas in 

southern Sweden during March and April 2015. A pile of logging residues 

were loaded on a car trailer and then transported to Skogsbränsle Småland's 

chipper for decomposition. The test material was then processed at Linnaeus 

University, where needle and moisture content was determined. 

The results of this study conducted in the south of Sweden indicate that the 

average value of the needle content in fresh logging residues from spruce in 

southern Sweden is 22.2 %. The variation between different harvesting areas 

can vary greatly (17,5–32,4 %). This study showed a mean moisture content 

of fresh logging residues from spruce in southern Sweden of 38.7 %, which 

is lower than previous studies found. Softwood has the lowest moisture 

during early spring, during the implementation of this study, which may 

explain a relatively low moisture content which otherwise generally tend to 

be 50–55 %. 

This study found that the needle content in fresh logging residues from 

spruce in the south of Sweden is lower than the established range of 20–30 

%. It has also been noted that there are large local variations in the needle 

content, therefore concluded that it is not right to adopt an overall value of 

the needle content. A general adoption of the needle content means e.g. that 

the assessment of how much needles left on the harvesting area becomes 

misleading. The needle content in fresh logging residues has a great impact 

on how much needles is left. Furthermore, this study found that the moisture 

content of logging residues from spruce is lower during early spring. 

 



 IV 

Tanja Keisu 

 

 

Tiivistelmä 

Metsä on uusiutuva energianlähde, jolla on mahdollista vähentää 

riippuvuutta fossiili polttoaineista. Poliittisesta näkökulmasta 

metsäpolttoaine vähentää sekä ilmastovaikutusta kuin tuontienergian 

riippuvaisuutta peräisin levottomista osista maailmaa. Ruotsissa sahan 

sivutuotteita hyödynnetään täysimääräisesti, siksi on iso mahdollisuus 

nostaa metsäpolttoaineiden osuutta, erityisesti hakkuutähteiden oksia ja 

latvoja. 

Havupuiden neulaset on kiistanalainen kysymys. Neulasten osuus on pieni 

osa metsän biomassasta, mutta suuri osa ravinteesta. On toivottavaa että niin 

paljon neulasia kuin mahdollista jätetään hakkuupaikalle. Energiateollisuus 

ei halua neulasia polttoaineeseen, koska se näyttää luovan ongelmia 

poltossa. Osuus neulasia tuoreissa hakkuutähteissä käytetään arvioimaan 

kuinka paljon neulasia todellisuudessa jää hakkuupaikalle. 

Tutkimus on kenttäkoe suoritettu kymmenellä eri hakkuupaikalla Etelä-

Ruotsissa maalis-huhtikuun aikana 2015. Yksi kasa hakkuutähteitä lastattiin 

auton perävaunuun ja kuljetettiin Skogsbränsle Småland:in hakkurille 

hajottamista varten. Testimateriaali käsiteltiin sitten Linnaeus yliopistossa, 

jossa muun muassa osuus neulasia ja kosteuspitoisuus määritettiin. 

Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että osuus neulasia tuoreissa 

hakkuutähteissä kuusesta Etelä-Ruotsissa on 22,2 %, mutta osuus eri 

hakkuupaikoilla vaihtelee suuresti (17,5–32,4 %). Yleinen arvo Ruotsissa on 

20–30 %. Tämä tutkimus osoittaa myös, että kosteuspitoisuus tuoreissa 

hakkuutähteissä kuusesta Etelä-Ruotsissa on 38,7 %, joka on vähemmän 

kuin aiemmissa tutkimuksissa todettu. Havupuilla on alhaisin kosteus 

kevättalvella, samaan aikaan kun tämän tutkimuksen kenttätyö. Tämä voi 

selittää suhteellisen alhaisen kosteuspitoisuuden, joka muutoin yleensä 

pyrkii olemaan 50–55 %. 

Tutkimuksessa todettiin, että osuus neulasia tuoreissa hakkuutähteissä 

kuusesta Etelä-Ruotsissa on alempi kuin koko Ruotsin yleinen arvo. On 

myös todettu, että on olemassa suuria paikallisia vaihteluja hakkutähteiden 

neulasten osuudessa. Siksi päätellään, ettei ole oikein käyttää yleistä arvoa. 

Alkuperäisellä neulasosuudella on suuri vaikutus siihen, miten paljon 

neulasia on jätetty. Lisäksi tässä tutkimuksessa todettiin, että kuusen 

hakkutähteiden kosteuspitoisuus on alhaisempi kevättalvella. 
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Abstract 

I Sverige finns en potential att öka andelen skogsbränsle, framförallt i form 

av grot (grenar och toppar). Barren utgör en liten del av biomassan, men står 

för en relativt stor del av näringen i ett bestånd. Frågan om barr i grot drivs 

av två anledningar. Dels bör så mycket barr som möjligt lämnas kvar på 

hygget, men barr skapar även problem vid förbränning hos den 

energiomvandlande industrin. Denna studie är ett fältexperiment som 

fastställt barrandel och fukthalt i färsk grot från 100 % ren gran i södra 

Sverige. Resultatet visar att barrandelen är lägre än vedertaget intervall för 

hela Sverige, men stora variationer förekommer. Därför är det inte är rätt att 

anta ett generellt värde för barrandel. Fukthalten är lägre än vad tidigare 

studier visar. Barrträd har lägst fukthalt under vårvintern, vilken är 

tidpunkten för denna studie. Därför konstateras att fukthalten i gran är lägre 

under vårvintern. 

 

Nyckelord: Grot, barr, barrandel, fukthalt, gran, Picea abies, Sverige 

 

Keywords: Logging residues, needle, needle content, moisture content, 

spruce, Picea abies, Sweden 

Avainsanat: Hakkuutähteet, neulanen, osuus neulasia, kosteus, 

kosteuspitoisuus, kuusi, Picea abies, Ruotsi 
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Förord 

Livet tar oss ibland på de mest oväntade av resor. Det fick norrlänningen att 

lämna norrskenets dans och midnattssolens ändlösa nätter. Det fick henne att 

ge sig iväg från det hon egentligen älskar, för att lära sig att uppskatta det på 

nytt. Hungrande efter ny kunskap och möjligheten att fylla livet med nya 

perspektiv, 150 mil söderut. 

Denna uppsats är ett examensarbete på Högskoleingenjörsprogrammet i 

skog- och träteknik, vid Linnéuniversitetet i Växjö. Examensarbetet omfattar 

15 högskolepoäng. Idén till arbetet uppkom utifrån att författaren under 

studietidens gång fann ett stort intresse för frågor rörande skogsbränsle. 

Tusen tack till Skogsbränsle Småland med Fredrik Samuelsson och de 

duktiga chaufförerna; Fredrik Dahlberg, Robert Karlsson och Inge Isaksson, 

som hjälpt till med sönderdelning av grot. Tack även till Värendskog, 

Sveaskog, Vida, JGA och Sydved som försett arbetet med lämpliga hyggen. 

Alla skotarförare som lastat material; Tommy Israelsson, Nils-Eric 

Andersson, Petter Nilsson, Johan Paulsson, Andreas Svensson, Henrik 

Jönsson, Max Habbe, Markus Carlsson och Anders Persson. 

Jag vill rikta ett speciellt tack till Thomas Thörnqvist för din hjälp med 

genomförandet av fältarbetet. Jag är evigt tacksam för all kunskap du delat 

med dig av. Slutligen vill jag tacka Simwood som finansierat projektet, samt 

mina handledare Bengt Nilsson och Daniel Nilsson för att ni på bästa sätt 

hjälpt mig och alltid tagit er tid för mina frågor och funderingar. 

Tack Emil, tack familjen och framförallt tack till pappa, för barndomens alla 

skogsutflykter. 
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1. Introduktion 

När jag var liten trodde jag att den enorma skorstenen längs skolvägen 

producerade himlens alla moln. Efter både snöbollskrig och snöbad med 

storebror längs vägen, klev vi dyngsura in till värmen på Aspvägen. Det jag 

inte visste då, var att det jag trodde var en molnfabrik, i själva verket var ett 

fjärrvärmeverk, som torkade mina genomblöta ytterkläder. 

I fjärrvärmeverkens pannor finns möjligheten att använda sig av 

förnyelsebara energikällor, så som exempelvis grot (trädens GRenar Och 

Toppar). För att utvinna så mycket energi som möjligt, krävs ett bra bränsle. 

Du kanske någon gång har hört att endast torrt virke bör användas till att 

göra upp en eld? Samma gäller i värmeverket, där bränslets fukthalt bör vara 

lämplig för anläggningen. Barrträdens barr är en annan belyst faktor i 

bränslet. Till följd av sitt stora näringsinnehåll är det önskvärt att barren 

lämnas kvar på hygget. Dessutom är barren oönskade hos industrin, där de 

anses kunna skapa problem under förbränningen. Utifrån detta är det av 

intresse att se hur mycket barr och fukt helt färskt grot egentligen innehåller. 

 

1.1 Skogen som energikälla 

Skogen som energikälla är ingenting nytt, utan något som använts av 

människan sedan urminnes tider. Frågan om energi från skogen drivs 

politiskt sett av två primära anledningar. Dels den ekonomiska aspekten där 

man vill minska beroendet av importerad energi från oroliga delar av 

världen, men också miljöaspekten där kunskapen ökat om den 

klimatpåverkan som fossila bränslen utgör (Anon. 2009). Från Sveriges 

regering finns beslut gällande hur Sverige ska handskas med miljöproblem, 

bland annat finns 16 miljökvalitetsmål. Målet är att miljöarbetet ska mynna 

ut i bland annat en god hushållning med naturresurser och att andelen 

förnyelsebar energi ökar, samt att energianvändningen är effektiv med 

minimal påverkan på miljön (Anon. 2015a). Utifrån ett EU direktiv har 

regeringen format ett mål att andelen förnyelsebar energi ska motsvara minst 

50 % av den totala energianvändningen år 2020 (Anon. 2015b). 

I takt med att samhällets behov av energi ökat, så har även den tillförda 

mängden energi ökat. Enligt Energimyndigheten (Anon. 2013) är en stor del 

av Sveriges energitillförsel import av kärnbränslen och fossila bränslen i 

form av olja och naturgas. Utöver detta används inhemska energikällor i 

form av vatten, vind och biobränsle. Oljekrisen på 1970-talet blev 

startskottet för ett stort arbete med att minska oljeanvändningen såväl inom 

näringslivet som inom samhället i stort. Energimyndigheten rapporterar att 

det under 2011 tillfördes 577 TWh energi, varav fossila bränslen stod för 

drygt en tredjedel. Biobränslen, torv och avfall stod tillsammans för drygt en 

femtedel. Biobränsleanvändningen har fördubblats sedan 1980-talet och det 

är inom fjärrvärmeanvändningen som den största ökningen skett (Anon. 

2013). 
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I dagsläget står skogsbränsle specifikt för ca 14 TWh av den årligt tillförda 

energin i Sverige. Enligt Energimyndigheten (de Jong et al. 2012) skulle 

denna siffra kunna ökas till minst 24 TWh. I Sverige finns kapacitet att öka 

uttaget av skogsbränsle och då framförallt i form av grot, huvudsakligen från 

barrträd. Detta skulle kunna genomföras utan att det ger negativa följder på 

de skogspolitiska miljö- och produktionsmålet. Samma studie pekar på att 

för Sveriges miljökvalitetsmål ”Begränsad klimatpåverkan”, skulle ett ökat 

uttag grot innebära ökade möjligheter för att på sikt uppnå målet. 

Miljökvalitetsmålen ”Levande skogar”, ”Bara naturlig försurning”, ”Ingen 

övergödning” och ”Giftfri miljö” är de mål som antas kunna påverkas av ett 

grotuttag. Studien menar dock att dessa inte skulle påverkas i större 

utsträckning av ett ökat uttag av specifikt grot från barrträd (de Jong et al. 

2012). 
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1.2 Definition av grot 

Biobränslen är alla bränslen i fast, flytande eller gasform som utvunnits 

såväl direkt som indirekt från olika typer av biologiskt material. Detta 

medför att det finns många olika typer av biobränslen. Skogsstyrelsen 

(Anon. 2009) beskriver sambanden mellan de olika bränslesortimenten som 

följer. Trädbränsle är bränsle med träd eller delar av träd utan kemisk 

omvandling som sin råvara. Trädbränsle kan därför vara skogsbränsle, 

energiskogsbränsle och återvunnet trädbränsle. Skogsbränsle är trädbränsle 

som inte använts tidigare, detta delas in i primärt och sekundärt 

skogsbränsle. Sekundärt skogsbränsle är biprodukter från industrin och 

primärt skogsbränsle är det bränsle som kommer direkt från skogen. Under 

det primära skogsbränslet hittar man avverkningsstubbar, tekniskt skadat 

virke, klena röjnings- och gallringsstammar samt grot (figur 1).  

 

Att ta ut skogsbränsle i form av grot, har såväl fördelar som nackdelar. 

Markberedning och plantering underlättas av att hygget är tomt på ris. Då 

skogsägaren får betalt för grotuttag kan nettot från avverkningen öka. 

Negativt är dock att ris skyddar marken från körskador och att man genom 

uttag av ris även tar ut näringsämnen från hygget (Anon. 2012). 

 

  

Figur 1: Karta över olika sortiment av biobränslen (Anon. 2009) 
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1.3 Barrens vara eller icke vara 

Barren står för en liten del av biomassan, men för en stor andel av näringen i 

ett bestånd (Anon 2009). Enligt Lehtikangas (1999) består den naturliga 

askhalten av mineralämnen som i huvudsak finns samlade i de delar där 

granens livsfunktioner finns, alltså i bastbarken och barren. Frågan om 

barrens förekomst i grot ifrågasätts av två anledningar. Dels att näringen bör 

lämnas kvar på hygget, men även det faktum att värmeverken helst vill 

slippa barren. Studier visar att trots att man försöker lämna kvar barren på 

hygget, så lyckas man inte alltid. Ett uttag av grot innebär i praktiken dock 

inte att all grot och alla barr tas ut. Faktum är att mellan 20 och 40 % av den 

totala mängden grot blir kvar på hygget till följd av hantering och 20–30 % 

eller 40–50 % av barren beroende på vilken metod som används (Nilsson et 

al. 2013, Anon 2015c).  

 

1.3.1 Åsikter i branschen 

I en studie baserad på intervjuer, gjord av Söderström (2009), fångas åsikter 

om grot som bränsle från aktörer i Mellannorrland. Gällande 

fraktionsfördelningen menar intervjupersonerna att finfraktion bland annat 

skapar beläggningar i pannor. Gröna barr anses orsaka beläggning på 

överhettare och sintring av askan. Vad gäller bränslets fukthalt anser 

intervjupersonerna det viktigt med en jämn fukthalt, de menar att allt för 

torrt eller fuktigt bränsle sänker pannans effektivitet. Det finns med andra 

ord en negativ attityd till både finfraktion och barr i bränslet, då dessa anses 

vara ett problem vid förbränning. 

 

1.3.2 Barrandel i färsk grot 

Tidigare studier genomförda i norra och mellersta Sverige har visat att helt 

färskt grot har en barrandel inom intervallet 20-29 % (Thörnqvist 1984). 

Dessa studier är gjorda med hyggesrester från bestånd med ca 70 procents 

granandel och 30 procents tallandel. Gran har enligt Lehtikangas (1999) i 

jämförelse med tall, en större andel grenar och barr (figur 2). Enligt Nurmi 

(1999) är barrandelen i färsk grot från gran 27,7 %. I en studie gjord vid 

Linnéuniversitetet anges barrandelen till 17 % (Thorsén et al. 2011) och 

enligt Alakangas (1999) har barrandel på hela 39 % rapporterats. 
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1.3.3 Mineralämnen och näringsinnehåll i barr 

Barr innehåller en stor del näringsämnen per 

kg biomassa. Bland annat är kalcium (Ca), 

fosfor (P), kalium (K) och kväve (N) samt 

även natrium (Na) och magnesium (Mg) 

vanligt förekommande. Askan från 

trädbränsle domineras i sin tur framförallt av 

mineralerna kalcium (Ca) och kalium (K). 

Enligt Lehtikangas (1999) är 

kväveinnehållet hos gran ca 1,4 % i barr och 

0,2 % i stamveden, kalciuminnehållet är ca 

0,5 % i barr och 0,1 % i stamveden. Även 

bark innehåller betydligt mer näringsämnen 

än stamveden. 

I en studie gjord vid Svenska Miljöinstitutet 

(Akselsson et al, 2009) har näringsinnehållet i 

olika träddelar, från en rad försök sammanställts. 

I tabell 1 presenteras näringsinnehållet i olika träddelar och pekar på att barr 

innehåller mer näringsämnen än både stam, bark samt grenar. Barr är både 

kväverika och innehållande en stor andel mineralämnen som vid förbränning 

bildar naturlig aska. Av kvävet som finns lagrat i barren bildas vid höga 

temperaturer kväveoxider, så kallade NOx-utsläpp (Lehtikangas 1999). 

Enligt Zethraeus (2015) finns ett entydigt samband mellan bränslets 

kvävehalt och NOx-utsläpp, dock är inte sambandet linjärt. En fördubbling 

av kvävehalten i bränslet ger en ökning av NOx-utsläppen motsvarande 

ungefär 20-50 %. Han menar att barr och bark ökar kvävehalten i bränslet 

och även då gröndelarna byter färg och blir bruna så finns kvävet i huvudsak 

kvar.  

Tabell 1: Näringsinnehåll i olika träddelskomponenter presenterat i mg per gram. 

(Akselsson et al, 2009). 

Näringsämne Stam och bark 

(mg/g) 

Grenar      

(mg/g) 

Barr           

(mg/g) 

Ca 1,5 3,2 5,3 

Mg 0,18 0,54 0,89 

Na 0,009 0,087 0,099 

K 0,61 1,6 4,3 

N 1,1 4,5 11,5 

P 0,11 0,58 1,3 

Figur 2: Andel av tall och gran som 

 går till olika delar (Petterson, 2007) 
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1.4 Bränslekvalitet 

Bränslekvalitet kan vara annat än andelen barr. Därför beskrivs även andra 

viktiga kvalitetsfaktorer som fristående eller i relation till barrandelen 

påverkar bränslekvaliteten i grot. Vad som är bra bränslekvalitet är svårt att 

definiera då det handlar om kundens egna krav på bränslet. Men gällande 

faktorer så som fukthalt och fraktionsfördelning menar Nilsson et al. (2013) 

att en bra kvalitet är en jämn kvalitet. Gardenäs (1989) beskriver i sin tur 

hög bränslekvalitet som jämn och låg fukthalt med en låg andel finfraktion. 

Trots svårigheterna i att fastställa vad bra skogsbränsle är, kan man dela in 

skogsbränslekvalitet i påverkbara och ej påverkbara faktorer (Thörnqvist 

1985). En påverkbar faktor är bland annat bränslets effektiva värmevärde. Ej 

påverkbara faktorer är bland annat torr-rådensitet, dvs. kvoten av torr massa 

och rå fastvolym som varierar såväl geografiskt som mellan trädslag och 

trädets olika delar (Thörnqvist 1985). Inte heller det kalorimetriska 

värmevärdet går att påverka. Detta värmevärde är för nyavverkade 

hyggesrester mätt i MJ/kg torrmassa enligt Thörnqvist (1985) för ved 20,24–

20, 63, för barr 21,11–21,20, för bark 20,55–21,46  och för smågrenar 

21,76–21,82. Nedan presenteras de viktigaste kvalitetsfaktorerna för denna 

studie. 

 

1.4.1 Aska 

Enligt Lehtikangas (1999) innehåller trädbränsle två delar, en brännbar 

organisk del och en del med obrännbara oorganiska restprodukter, så kallad 

aska. Askhalt är kvoten av askans massa och materialets torrsubstans före 

förbränning och har en väsentlig påverkan på bränslets värmevärde. En 

ökning av askhalten i bränslematerialet ger en motsvarande sänkning av 

värmevärdet (Anon. 2015d). Skogsbränslets askhalt kan enligt Thörnqvist 

(1985) delas in i naturlig askhalt och föroreningsaskhalt. Den naturliga 

askhalten består av bränslets oorganiska substanser, medan 

föroreningsaskhalten består av föroreningar som tillförts bränslet vid 

hantering. Dessa föroreningar består till största del av sten, grus och sand. 

Den naturliga askhalten är den opåverkbara faktorn, föroreningaskhalten är i 

sin tur påverkbar. 

Enligt Thörnqvist (1985) har både olika trädslag och olika 

träddelskomponenter skillnader i naturlig askhalt. Lägst värde återfinns i 

stamvedens nedre del och högst i granens bark och barr. Askhalten i procent 

av torr massa i olika komponenter för nyavverkade hyggesrester anges inom 

följande intervall: stamved 0,46–1,0 %, bark 4,0–4,4 %, barr 4,4–5,0 % 

(Thörnqvist 1985; Lehitkangas 1999; Hakkila 1989). 
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Boström et al (2011) har tittat på askbildning i fem olika delar av granen; 

ved, bark, kvist, skott och barr. Risken för slaggning (asksintring) som kan 

ske på grund av smält aska, kan enligt studien framförallt ske på grund av 

granens barr. Enligt Strand (2015) är det inte främst askhalten som ger 

problem med slaggning, utan askans sammansättning. Framförallt kalium, 

som hittas främst i de levande cellerna så som barr och bastbark, har en 

tendens att sänka askans smältpunkt. I veden däremot, tvättas de lösliga 

kaliumsalterna ur med vattentransporten. Lehtikangas (1999) menar att för 

höga halter aska inte är önskvärt i bränsle då det inte är en aktiv del av 

förbränningen. Istället påverkar den bränslet negativt genom att minska 

energiinnehållet per kg bränsle, slita på förbränningsutrustning, medföra 

slaggningsproblem och öka kostnader i from av transport, hantering och 

deponi. Bränslets naturliga askhalt definieras som en ej påverkbar faktor. 

 

1.4.2 Fukthalt 

Fukthalten som Lehtikangas (1991) definierar som vattenmängdens 

procentuella andel av materialets råa massa, har enligt Thörnqvist (1984) en 

stor betydelse för värmevärdet vid förbränningen. Det effektiva värmevärdet 

blir högre vid en lägre fukthalt och på så sätt kan en värdeökning i bränslet 

uppnås genom torkning av bränslet. 

Fukthalten för ett växande träd varierar med årstid och för barrträd är 

fukthalten som lägst under vårvintern. Detta till följd av att transpirationen 

startar då marken många gånger fortfarande är frusen. Trädets gröna delar så 

som barr med kvistar och grenar har den högsta fukthalten (Lehtikangas 

1991). Filbakk et al. (2011) visar att fukthalten i färsk grot är högre under 

hösten än våren. Fukthalten i nyavverkad grot sjunker snabbt och framförallt 

sommartid är sänkningen märkbar (Thörnqvist 1984). 

I flera tidigare studier presenterade av Thörnqvist (1984) har inte fukthalten 

bestämts i direkt anslutning till avverkningen, utan inom en månad efter 

avverkningen. Därför antas dessa värden vara något lägre än för nyavverkat 

grot. I studierna har fukthalten fastställts under oktober månad och därför 

uppskattas torkningen som skett, att endast vara måttlig. Studien som är 

gjord i norra och mellersta Sverige visar en variation i fukthalt mellan 55 

och 60 %. I en studie gjord av Nurmi (1999) fastställdes fukthalten i färsk 

grot från gran i september månad till 56 %. Lehtikangas & Jirjis (1995) 

mätte under december, januari och februari en genomsnittlig fukthalt i färsk 

grot motsvarande 55 %. Enligt Lehtikangas (1991) ligger fukthalten för 

nyavverkad grot inom 50 till 55 %. Fukthalten definieras som en påverkbar 

kvalitetsfaktor. 
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1.4.3 Komponenter 

Flis från hyggesrester kan delas upp i olika komponenter, så som ved, bark, 

kvist och barr. Dessa komponenter har enligt Thörnqvist (1985) olika 

kemiska och fysikaliska egenskaper, som i olika grad påverkar 

energiinnehåll och pannverkningsgrad. Vid hanteringen sönderdelas dock en 

del av materialet till så fin fraktion, att det inte är möjligt att avgöra vilken 

av de fyra komponenterna materialet tillhör. Detta material kallas därför för 

finfraktion och är i regel allt material < 3 mm med barr undantaget. 

Thörnqvist (1984) och Flinkman (1986) menar att det i helt färskt grot finns 

33–45 % ved, 12–18 % bark, 13–14 % kvist 20–29 % barr och 4–9 % 

finfraktion. Komponenter definieras som en påverkbar kvalitetsfaktor. 

 

1.4.4 Fraktionsstorlek 

Skogsbränslets fraktionsstorlek är av betydelse för driftsäkerheten och 

verkningsgraden i de flesta pannor. Riktigt stora fraktioner kan leda till 

driftstörningar i värmeverkens transportanordningar, medan en stor andel 

finfraktion medför problem vid förbränning, t.ex. att stora mängder 

oförbränt följer med rökgaserna ut ur pannan (Thörnqvist 1985, Lehtikangas 

& Jirjis 1995). Vidare menar Thörnqvist (1985) att fraktionsstorleken samt 

dess spridning runt medelfraktionsstorleken utöver metod för sönderdelning, 

även beror på råvaran. Vid flisning av hyggesrester matas materialet sällan 

in med samma vinkel, vilket i sin tur görs med massaved. Barr bidrar till en 

större andel mindre fraktioner och smågrenar kan gå igenom huggen utan att 

sönderdelas. Fraktionsstorleken definieras som en påverkbar kvalitetsfaktor. 

 

1.5 Hantering av grot 

För hantering av grot skiljer man främst på två metoder. Den traditionella 

metoden kallas brunrisskotning eller hyggestorkning och då torkas grot i 

skördarhögar på hygget och skotas ihop vid ett senare skede. Alternativet är 

grönrisskotning (välttorkat), groten skotas då till vägkant direkt efter 

avverkning, där materialet sedan lagras i vältor (Lehtikangas 1999). Oavsett 

metod så är syftet med hanteringen av groten att materialet ska torka och 

barra av innan nästa steg i processen – sönderdelning (Nilsson et al. 2013). 

Enligt (Thorsén et al. 2011) är grönrisskotningens fördelar att groten i färskt 

tillstånd är enklare att lasta, vilket ger en högre prestation, mer av groten på 

hygget kan tillvaratas och säsongen förlängs. Dessutom kan samma skotare 

även användas till att köra ut grot på mindre objekt och hygget friläggs 

tidigare vilket underlättar för plantering. Samtliga fördelar bidrar till sänkta 

kostnader. Nackdelar som uppmärksammas är att färsk grot jämfört med 

hyggestorkad har en högre fukthalt, troligen bidrar till högre NOx-halter vid 

förbränning samt att behovet av motåtgärder på hygget ökar. 
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Routa et al. (2013) beskriver flera metoder för sönderdelning av grot, dvs. 

flisning. Skillnaden mellan de olika metoderna grundar sig i var i kedjan 

flishugg eller kross placeras. Detta i sin tur bestämmer i vilken form groten 

transporteras samt hur maskinerna i kedjan är beroende av varandra. Ur 

logistiksynpunkt skiljer man på hett och kallt hanteringssystem, där 

maskinerna i ett hett system är beroende av varandra. I ett kallt system är de 

inblandade maskinerna oberoende av varandra och detta eliminerar 

fördröjningstider. Sönderdelningen kan ske på avverkningsplatsen där 

materialet flisas direkt ur hyggeshögarna på hygget eller ur vältan vid väg 

(figur 3). Detta kan också göras vid terminal (figur 4) eller anläggning (figur 

5). När sönderdelningen sker vid avverkningsplatsen transporteras materialet 

vidare sönderdelat. För terminal eller anläggning transporteras groten 

antingen ”lösa” eller buntade. Buntning används i dagsläget i större 

utsträckning i Finland än Sverige (Routa et al. 2013). 
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Figur 5: Värdekedja över sönderdelning av grot vid 

anläggning (Routa et al. 2013) 

Figur 3: Värdekedja över sönderdelning av grot vid 

avverkningsområde (Routa et al. 2013). 

Figur 4: Värdekedja över sönderdelning av grot vid 

terminal (Routa et al. 2013). 
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1.6 Näringsbalans vid uttag av grot 

Ett ökat uttag av grot för energiomvandling kan ersätta fossila bränslen och 

på så sätt bidra till att minska den mänskliga klimatpåverkan. Ett för 

intensivt uttag av skogsbränsle kan dock resultera i försurning av mark och 

avrinnande vatten. Utan motåtgärder så som exempelvis askåterföring kan 

uttag av grot vara rent olämpligt på en del platser. Ansvaret för att det inte 

ska uppstå skador på markens långsiktiga näringsbalans ligger enligt 

Skogsvårdslagen hos markägaren (Anon. 2008). 

 

1.6.1 Försurning och näringsutarmning 

Ett växande träd tar via sina rötter upp näringsämnen från marken. För att 

behålla sin jonbalans avger trädet en försurande vätejon vid upptag av varje 

positivt laddat näringsämne. Vid upptag av negativt laddat näringsämnen 

avges istället en basisk hydroxidjon. Men eftersom att upptaget av positivt 

laddade näringsämnen normalt är större än det för negativt laddade, medför 

detta att marken långsamt försuras. Om skogen lämnas orörd blir 

nettoförsurningen liten till följd av att näringsämnena åter frigörs när trädet 

dör och bryts ned. När detta naturliga kretslopp bryts i form av uttag av 

biomassa, påverkas balansen. En stor del av näringen återfinns i trädens 

grenar och toppar, därför ökar risken för markförsurning och utarmning av 

näringsämnen, vid uttag av grot i samband med uttag av stamved (Anon. 

2008). 

 

1.6.2 Skogsstyrelsens allmänna råd 

I allmänna råd till skogsvårdslagens 30 § (Anon. 2011) anges att:  

”I barrskog kan skador på näringsbalansen vid uttag av träddelar utöver 

stamvirke begränsas om merparten av barren lämnas kvar, så jämnt spridda 

som möjligt över det avverkade området. Ovan nämnda skador kan även 

undvikas eller begränsas genom tillförsel av mineralnäring (t.ex. aska). 

Utan tillförsel av mineralnäring bör uttag inte ske mer än en gång under ett 

bestånds omloppstid. Vidare bör uttag inte ske på starkt försurade marker 

utan tillförsel av mineralnäring. På marker med hög kvävebelastning kan 

uttaget även omfatta barren, under förutsättning att tillförsel av 

mineralnäring sker. Utan tillförsel av mineralnäring bör uttag inte ske på 

torvmarker.” 
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1.6.3 Skogsstyrelsens rekommendationer 

För att bevara den biologiska mångfalden bör träd, buskar och död ved som 

tidigare åsidosatts till natur- och kulturmiljö lämnas kvar, även vid uttag av 

grot. Uttag av skogsbränsle bör inte ske i skogar med höga naturvärden, så 

som sumpskogar och nyckelbiotoper om naturvärdena till följd av uttaget 

riskerar att skadas. Gällande trädslag bör endast landskapets vanligaste 

trädslag omfattas av uttag av grot. Skogsstyrelsens bedömning är att minst 

en femtedel (20 %) av avverkningsresterna bör lämnas kvar på hygget. På så 

sätt garanteras att en del av näringsämnena som finns inlagrat i biomassan 

stannar kvar på hygget (Anon. 2008). 

För att motverka försurning och utarmning av skogsmark bedömer 

Skogsstyrelsen att askåterföring endast bör se på marker där grot tas ut i 

betydande omfattning under omloppstiden. Detta för att framförallt 

motverka de försurande effekterna som uttag av biomassa medför. Gränsen 

för när askåterföring bör ske, bedöms till när det samlade uttaget av övriga 

träddelar än stammen under omloppstiden motsvarar mer än ett halvt ton 

aska per hektar. Detta under förutsättning att merparten av barren inte 

lämnas kvar jämt spridda. En gång per omloppstid är det ok att ta ut barren 

utan askåterföring. Vid föryngringsavverkning på starkt försurad mark eller 

torvmark rekommenderas att aska alltid bör återföras vid uttag av 

avverkningsrester. I områden med hög kvävebelastning kan barren tas ut om 

aska återförs. I områden med låg kvävebelastning och högt uttag av 

biomassa kan kompensation av både aska och kvävegödselmedel behövas 

(Anon. 2008). 

 

1.6.4 Askåterföring som kompensationsåtgärd 

För att undvika skador på känsliga arter ska askprodukten som återförs vara 

härdad och lösas upp långsamt under en period av 5–25 år i fält. Vid uttag av 

grot i samband med föryngringsavverkning finns riktvärden för 

kompensation med aska. För ståndortsindex under G23 är 2 ton torrsubstans 

(TS) aska per hektar lämpligt, medan 3 ton TS aska per hektar är lämpligt 

för högre ståndortindex. Sammanlagt bör återföringen ej överstiga 3 ton TS 

aska per hektar under en tioårsperiod respektive 6 ton TS aska per hektar 

under hela omloppstiden. Mot känsliga områden rekommenderas en askfri 

zon motsvarande 25 meter. För att uppnå önskad effekt bör askan innehålla 

tillräckliga mängder av de önskade näringsämnena. Likväl bör askans 

innehåll av tungmetaller inte vara så stort att tillskottet blir större än 

bortförseln under en omloppstid. Därför har Skogsstyrelsen angivit 

minimihalter och maximihalter av ämnen i askprodukter som avses spridas i 

skogsmark (Anon. 2008). 
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1.7 Problemformulering 

Barrandelen för färsk grot som fastställts i tidigare studier, används i nästa 

steg t.ex. för att bedöma hur mycket barr som egentligen lämnas kvar på 

hygget och även hur mycket som följer med till värmeverket. De studier som 

gjorts gällande barrandelen i färskt grot, har i huvudsak genomförts i norra 

och mellersta Sverige. Då träden varierar utseendemässigt i landets olika 

delar, med exempelvis högre sittande kronor längre söderut, så kanske det 

inte är helt rätt att anta att resultatet för barrandel skulle vara det samma i 

hela landet. Generella antaganden om en viss barrandel medför en risk då 

variationer kan uppkomma. Gran har jämfört med tall, en större andel grenar 

och barr och utifrån detta faktum är det intressant att studera barrandelen i 

grot från endast gran. Genom att fastställa barrandel och fukthalt för 100 % 

ren grangrot, kan man vidare analysera hur en trädslagsblandning skulle 

kunna påverka barrandel i grot. 

 

1.8 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka barrandel och fukthalt i färsk grot 

bestående av 100 % gran i södra Sverige. 

 

1.9 Avgränsningar 

Denna studie undersöker enbart grot bestående av 100 % gran (Picea abies 

L. Karst.). Vidare innefattar försöket grot från föryngringsavverkningar och 

materialet insamlas i samtid med skotning av virket på hygget. Detta görs 

för att få en jämn ålder och så liten väderexponering på materialet som 

möjligt. Geografiskt är materialet insamlat från tio hyggen i södra Sverige. I 

och med att denna studie tittar på helt färskt grot, så tas ej klimat- och 

väderförhållandet över en längre tid i beaktning. Temperatur och nederbörd 

för insamlingsdagarna noteras och kontrolleras samt kompletteras med 

väderdata från SMHI (Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut). 
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2. Metod 
 

2.1 Försöksupplägg 

Denna undersökning har genomförts som ett fältexperiment, detta för att 

metodvalet möjliggör för en verklighetsanknuten och oberoende studie där 

metoden anpassas till verkliga förhållanden i produktionen. Studien är gjord 

på tio olika grotanpassade avverkningstrakter som föryngringsavverkats i 

södra Sverige under våren 2015 (figur 6). Insamlingen genomfördes under 

vecka 12–16 och detta skedde i samband med skotning av virket på hygget. 

För hygge 4, 5 och 6 var stora delar eller allt virke redan insamlat, men 

skotaren kvar intill hygget. 

  

Figur 6: Karta över avverkningstrakter varifrån grot inhämtats. Avverkningstrakterna sträcker 

sig i nummerordning 1–10, baserat på deras geografiska läge, med hygge nummer ett längst 

västerut och hygge nummer tio längst österut. 
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2.2 Beståndsdata 

Beståndsdata insamlandes för studiens hyggen (för hygge 2 och 4 har tyvärr 

ingen data gått att få fram). Volymen i de olika bestånden varierar från 260 

till 370 m3sk/ha, ståndortsindex (SI) G22 till G34, medeldiameter 24 till 32 

cm och ålder 80 till 105 år. 

 Tabell 2: Beståndsdata för varje hygge 

Hygge     Volym     Ståndortsindex     Medeldiameter     Ålder     T G L 

              (m3sk/ha)                                     (cm)                (år) 

1               270               G34                        32                  102         - - - 

2               I N G E N   D A T A    F U N N E N   F Ö R   H Y G G E   2 

3               370               G32                        31                  91           2 7 1 

4               I N G E N   D A T A    F U N N E N   F Ö R   H Y G G E   4 

5               310               G28                        24                  84           2 6 2 

6               300               G26                        28                  105         0 7 3 

7               310               G22                        28                  99           4 6 0 

8               380               G24                        23                  95           4 6 0 

9               260               G26                        28                  80           0 9 1 

10             280               G26                        32                  105         4 6 0 

 

        

  

Figur 7: Grotanpassat hygge (nr 1) i Osby kommun, Skåne län. Thomas Thörnqvist 2015. 
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2.3 Klimatförhållande 

För att kunna beskriva klimatförhållandena under insamlingsperioden har 

väderdata inhämtas från SMHI (Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska 

Institut). För samtliga avverkningstrakter valdes Växjö som utgångsläge, 

varför de generella vädertillståndet beskrevs för Växjö. Genom koordinater 

identifierades varje hygges närmaste väderstation. För att beskriva perioden 

generellt inhämtades månadsmedeltemperatur (ºC), månadsnederbörd (mm), 

dygnsmedeltemperatur (ºC) och dygnsnederbörd (mm) för Växjö, samt 

normalvärden som baserats på data under perioden 1961-1990. För att 

beskriva klimatförhållandet den aktuella dagen för insamlingen, inhämtades 

väderdata gällande dygnsmedeltemperatur (ºC) och dagsnederbörd (mm) för 

närmast belägna väderstation. 

Gällande väderförhållandet i Växjö så har månadsmedeltemperaturen för 

mars och april 2015 varit över normalvärdet för perioden (figur 8). 

Beträffande månadsnederbörden så har den för mars månad varit mycket 

högre än normalt (figur 9). Hela 26,3 mm eller ca 67 % mer nederbörd än 

normalt har fallit under perioden. April månad däremot har haft en mindre 

mängd nederbörd än normalt (figur 9). Skillnaden för april är 14,6 mm eller 

ca 39 % under normalvärdet, (figur 9). 

Figur 8: Månadstemperatur i ºC för mars och april. Normalvärde samt aktuellt 

värde (2015) för SMHI:s väderstation i Växjö. 

Figur 9: Månadsnederbörd i millimeter för mars och april. Normalvärde samt 

aktuellt värde (2015) för SMHI:s väderstation i Växjö. 
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Beträffande perioden 15 mars till 15 april (perioden då insamlingen av 

material gjordes) kan man ur figur 10 utläsa att dygnsmedeltemperaturen i 

Växjö varit över normalvärdet. För dygnsnederbördens normalvärde är det 

viktigt att observera att värdena är ett medeltal för en period motsvarande 30 

år. Nederbörd är inte konstant, utan vissa dagar under året faller det inte 

någon nederbörd alls och andra dagar faller det mycket nederbörd. Man kan 

därför tänka sig att dagarna med mycket nederbörd varierar i datum och på 

så sätt jämnas det totala värdet ut under den 30 år långa perioden. Därav 

anses inte de dagar med utmärkande mycket nederbörd som speciellt 

onormala gentemot normalvärdet. Mest nederbörd föll under 29–30 mars, 

men under dessa dagar samlades inget provmaterial in. Dygnsnederbörden i 

Växjö ligger dock för den aktuella periodens flesta dagar under 

normalvärdet, (figur 11). 

Figur 10: Dygnsmedeltemperatur i ºC för perioden 15 mars till 15 april. 

Normalvärde samt aktuellt värde (2015) för SMHI:s väderstation i Växjö. 

Figur 11: Dygnsnederbörd i millimeter för perioden 15 mars till 15 april. 

Normalvärde samt aktuellt värde (2015) för SMHI:s väderstation i Växjö. 
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I tabell 3 nedan presenteras dygnsmedeltemperatur och dygnsnederbörd för 

mätstationen närmast belägen hygget. Gällande dygnsnederbörd presenteras 

även värdet för dagen innan den aktuella insamlingen. Vid de flesta 

insamlingstillfällena kom ingen nederbörd varken dagen innan eller dagen 

för insamling. De hyggen som berördes av nederbörd var hygge 3 där 

nederbördsmängden dagen innan var mängden 10,5 mm. För hygge 4 var 

nederbördsmängden 4,1 mm den aktuella dagen, samt 0,1 mm dagen innan. 

Hygge 10 hade en dygnsnederbörd motsvarande 1,4 mm på 

insamlingsdagen. Dygnsmedeltemperaturen varierade mellan 2,4–8,9 ºC, 

den högsta temperaturen hade hygge 1 och den lägsta hygge 2. 

Tabell 3: Dygnsmedeltemperatur (ºC) och dygnsnederbörd (mm) för närmaste 

mätstation under insamlingsdagen. Dygnsnederbörd inom parentes anger 

dygnsnederbörden för dagen innan insamling. 

Hygge Datum Dygnsmedel- 

temperatur(ºC)  

Dygnsnederbörd 

(mm) 

Kommentar 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

20150408 

20150323 

20150413 

20150326 

20150407 

20150325 

20150319 

20150409 

20150318 

20150414 

    8,9 

    2,4 

    5,1 

    4,4 

    5,1 

    2,8 

    2,7 

    7,7 

    4,8 

    3,7 

0,0 (0,0) 

0,0 (0,0) 

0,0 (10,5) 

4,1 (0,1) 

0,0 (0,0) 

0,0 (0,0) 

0,0 (0,0) 

0,0 (0,0) 

0,0 (0,0) 

1,4 (0,0) 

Halvklart 

Mulet 

Mulet 

Mulet/regn 

Mulet 

Mulet 

Sol 

Sol 

Sol 

Mulet/regn 

 

 

  



 27 

Tanja Keisu 

 

 

2.4 Experimentdesign 

På varje avverkningstrakt numrerades tio stycken skördarhögar med grot, 

där varje skördarhög motsvarar grot från ca 3-6 granar. Dessa grothögar var 

i nära anslutning till den del av hygget där skotaren för tillfället befann sig. 

Av dessa högar lottades en hög fram. Den lottade skördarhögen lastades i sin 

helhet med hjälp av skotaren på ett personbilssläp (en mängd motsvarande 

ca två griptag). Groten transporterades sedan med bilsläpet till företaget 

Skogsbränsle Smålands närmaste flisskördare. Vid hygge 2 användes en 

skotarhugg av modell John Deere 1910 med huggpaket Bruks 806STC. Vid 

övriga hyggen användes en skotarhugg av modell Rottne F18 med 

huggpaket Bruks 805.2. Provmaterialet togs direkt ur maskinens container, 

vilket innebär att materialets bearbetning följaktligen är jämförbar med det 

material som levereras till den energiomvandlande industrin. 

Ur containern togs med hjälp av skyffel 3 prover á ca 50 liter som lastades i 

plastsäckar som sedan transporterades till Linnéuniversitetets labb. Av de tre 

säckarna valdes en säck slumpmässigt ut till vidare provtagning. 

Provmaterialet hälldes ut på en glatt skiva (lantbruksplywoodskiva), där det 

blandades väl och formades till en sträng enligt SS-EN 14780:2011 del 8.3, 

för provtagning av fasta biobränslen (figur 12). Strängens längd var 4,0 

meter och strängens bredd var 0,2 meter. Strängen delades in i 20 lika stora 

delar. Av dessa 20 st potentiella delar lottas 10 st ut och rangordnades enligt 

utfall.   

Figur 12: Ett exempel på flisat provmaterial innan uttag av 10 mindre prover. 
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2.5 Bearbetning av prover 

Utav de tio proverna så vägdes prov 1–7 direkt efter provtagning. Prov 8–10 

sållades i ett skaksåll under 10 minuter för en grovsortering i färskt tillstånd, 

varje lager i sållet vägdes sedan in i fuktigt tillstånd. Skaksållet av modell 

Muototerä OY MT 110 hade följande lager: 

Hål: 45 mm 

Hål: 13 mm 

Hål: 7 mm 

Hål: 3 mm 

Bottenplåt 

Därefter torkades materialet i 103ºC +/- 2ºC till absolut torrt tillstånd. Efter 

torkning vägdes materialet igen och fukthalten fastslogs för hela provet samt 

lager för lager. Totalt fanns sju prover från varje hygge, dvs. totalt 70 prover 

för att bestämma fukthalten i studien. Prov 1–3 torkades i sin helhet enligt 

ovanstående beskrivna metod och sållades därefter i skaksåll under 10 

minuter för en grovsortering.  

Efter grovsorteringen i skaksåll genomfördes en manuell finsortering för 

prov 1–3. För materialet som hamnat på lager 3 mm och bottenplåt 

placerades materialet var för sig på en glatt skiva, blandades väl och 

formades till en sträng. Strängens längd var 60 cm och strängens bredd var 

1,5 cm. Av 20 stycken potentiella prov lottades 5 st ut och rangordnades 

enligt utfall. Denna provtagning skedde helt enligt SS-EN 14780:2011 del 

8.3, för provtagning av fasta biobränslen. Ur de tre första proverna separeras 

barr från övrigt material. För att arbeta med jämnstora provstorlekar i den 

manuella finsorteringen, så klövs stora prover innan de formades till en 

sträng. Gränsen för klyvning av materialet på bottenplåten sattes till 75 g 

respektive 150 g för lager 3 mm. Klyvningen skedde enligt SS-EN 

14780:2011 del 8.6, för provtagning av fasta biobränslen. De olika 

fraktionerna klassificerades i tre olika klasser enligt nedan: 

1. Ved, kvist och bark > 3 mm 

2. Finfraktion (finmaterial från samtliga komponenter) < 3 mm 

3. Barr (lösa barrtoffsar och brutna barr < 3 mm klassificerades som 

finfraktion) 

Slutligen vägdes de olika fraktionerna igen och procentuell andel av den 

totala torrmassan i varje prov bestämdes. Totalt fanns tre prover från varje 

hygge, dvs. totalt 30 prover för att fastställa barrandelen i studien. 
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2.6 Formler och statistik 

Medelvärde 
För beräkning av aritmetiskt medelvärde för barrandel och fukthalt har 

ekvation 1 nedan använts. 

�̅� =
𝑥1 + 𝑥2 + 𝑥3 + ⋯ + 𝑥𝑛

𝑛
 

�̅� = aritmetiskt medelvärde av mätningar 

x = enskild mätning 

n = antalet mätningar 

 

Standardavvikelse 
För att beräkna standardavvikelsen (σ) till medelvärdet har ekvation 2 nedan 

använts. 

 

𝜎 =  √
∑(𝑥𝑖 − �̅�)2

𝑛 − 1
 

xi = enskild mätning 

Konfidensintervall 
För att beräkna ett 95 – procentigt konfidensintervall (i) har ekvation 3 

nedan använts. 

 

𝑖 =  �̅�  ±  
1,96 ×  𝜎

√𝑛
 

1,96 = konstant, statistiskt tabellvärde givet för 95-procentigt 

konfidensintervall 

 

Fukthalt 
Med hjälp av både rå- och torrvikt har fukthalten. För att beräkna fukthalten 

(u) har ekvation 4 nedan använts. 

𝑢 =  
𝑚𝑟å − 𝑚𝑡𝑜𝑟𝑟

𝑚𝑟å
 × 100 

u = fukthalt i procent (%) 

mrå = rå massa i gram 

mtorr = torr massa i gram 
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3. Resultat 
 

3.1 Barrandel  

Resultatet visar att medelvärdet för barrandelen är 22,2 % 

(standardavvikelse 4,9) samtliga prover hämtade från alla hyggena i studien. 

Resterande fraktionsfördelning är 70,3 % (5,7) för ved kvist och bark > 3 

mm, samt 7,5 % (2,7) för finfraktion < 3 mm (figur 13). Detaljerad 

fraktionsfördelning för enskilda hyggen redovisas i bilaga 4. 

 Figur 13: Fraktionsfördelning som medelvärde för samtliga 10 hyggen i studien. 
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Figur 14 är ett låddiagram som visar spridningen för barrandelen för 

samtliga 30 prover. Låddiagrammet visar ett maximum på ca 37 % samt ett 

minimum på ca 15 %. Den övre kvartilen är ca 25 % och den undre kvartilen 

ca 17 %, med ett medianvärde på ca 22 %.  

Figur 14: Låddiagram över barrandelens spridning för samtliga 30 prover. Lådan i 

diagrammet rymmer den mittersta hälften av proverna, strecket genom lådan visar 

medianvärdet och delar lådan i en övre och undre kvartil. De lodräta strecken ut ur 

lådan visar maximum respektive minimum.  
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3.2 Barrandel – medelvärde hygge för hygge 

Resultatet visar att medelvärdet för barrandel för de enskilda hyggena ligger 

inom intervallet 17,5 % till 32,4 % av grotens totala torrmassa, (tabell 4). 

Differensen mellan hygget med högst och lägst barrandel motsvarar därmed 

14,9 procentenheter.  

Tabell 4: Barrandel med standardavvikelse och konfidensintervall för varje enskilt 

hygge. 

Hygge           Barrandel (%)     Standardavvikelse          Konfidensintervall 

1                       32,4                            3,6                          4,1 (28,3 - 36,5) 

2                       20,2                            4,5                          5,1 (15,1 - 25,3) 

3                       18,8                            1,2                          1,4 (17,4 – 20,2) 

4                       23,1                            2,6                          2,9 (20,2 – 26,0) 

5                       23,6                            1,7                          1,9 (21,7 – 25,5) 

6                       17,5                            1,9                          2,2 (15,3 – 19,7) 

7                       18,4                            0,5                          0,6 (17,8 – 19,0) 

8                       25,4                            1,8                          2,0 (23,4 – 27,4) 

9                       23,7                            2,6                          2,9 (20,8 – 26,6) 

10                     18,5                            2,7                          3,1 (15,4 – 21,6) 
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3.3 Fukthalt 

Resultatet visar att medelvärdet för fukthalten är 38,7 % när samtliga 70 

prover från alla hyggen i studien analyseras. Medelfukthalten för enskilda 

hyggena ligger inom intervallet 31,0 % till 45,2 %, motsvarande en differens 

på 14,2 procentenheter (figur 15). Diagrammets felstaplar visar ett 95-

procentigt konfidensintervall. 

 

 

 

Figur 16 visar ett låddiagram över fukthaltens spridning för samtliga 70 

prover. Låddiagrammet visar ett maximum på ca 54 % och ett minimum på 

ca 22 %. Den övre kvartilen är ca 43 % och den undre kvartilen ca 22 %, 

med ett medianvärde på ca 40 %. 
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Figur 16: Låddiagram över fukthaltens spridning för samtliga 70 prover. Lådan 

i diagrammet rymmer den mittersta hälften av proverna, strecket genom lådan 

visar medianvärdet och delar lådan i en övre och undre kvartil. De lodräta 

strecken ut ur lådan visar maximum respektive minimum.  

 

Figur 15: Fukthalt för varje enskilt hygge samt ett medelvärde baserat 

på 70 stycken prover från studiens samtliga hyggen. Felstaplarna visar 

ett 95-procentigt konfidensintervall. 
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4. Diskussion 
 

4.1 Barrandel 

Tidigare studier pekar på en relativt stor spridning i barrandel, t.ex. anger 

Thörnqvist (1984) en barrandel motsvarande 20–29 %. Men det finns också 

noteringar i enskilda studier som både är lägre 17 % (Thorsén et al. 2011) 

och högre 37 % (Alakangas 1999). Vedertaget brukar framföras att 

barrandelen i grot är 20–30 % och ofta antas ett medelvärde på 25 %.  

 

Studiens resultat är delvis jämförbart med barrandelen i Thörnqvist (1984), 

då medelvärdet som motsvarar 22,2 % (figur 13) ligger inom intervallet 20–

29 %. Studiens hela intervall är dock mycket större, hela 17,5–32,4 % (tabell 

4). Från enskilda hyggen i studien (bilaga 3), hittas värden som går att 

jämföra med både de lägsta och högsta noteringarna för barrandel i tidigare 

studier. Därför kan konstateras att variationerna hyggen emellan i denna 

studie är anmärkningsvärt stora. Störst avvikelse från medelvärdet visar 

hygge 1 som avviker med hela 10,2 procentenheter. Bortsett från hygge 1 

ligger övriga hyggen (2–10) inom ett intervall motsvarande 7,9 

procentenheter, jämfört med studiens hela intervall motsvarande 14,9 

procentenheter. Den tidigare studien av Thörnqvist (1984) som ligger till 

grund för vedertagna barrandelen på 20–30 % är inte genomförd på 100 % 

gran utan har en 30 procentig inblandning av tall. Eftersom gran har en 

större andel barr än tall (Lehtikangas 1999) gör det att det inte direkt går att 

jämföra med resultaten från denna studie med tidigare genomförda. 

Eftersom att föreliggande studie är genomförd i bestånd med 100 % gran 

måste därför det totala medelvärdet 22,2 % anses vara lågt.  

Barrandelen för hygge 1 är väldigt utmärkande bland studiens tio hygge. 

Därav är det av intresse att se hur resultatet för studien skulle påverkas 

genom en känslighetsanalys. Genom en eliminering av de hyggen med de 

två högsta respektive de två lägsta värdena i undersökningen skulle 

medelvärdet istället vara 21,3 %. Även spridningen mellan olika hyggen 

skulle avsevärt minska och intervallet skulle endast sträcka sig mellan 18,5–

23,7 %, motsvarande en spridning på 5,2 procentenheter. I denna 

känslighetsanalys framgår att hela intervallet ligger i den undre delen av det 

vedertagna intervallet. Detta styrker hypotesen om en lägre barrandel i södra 

Sverige än vad som anses vara generellt vedertaget. I studien som helhet 

existerar dock de lägsta och högsta värdena och kan inte uteslutas, varför 

kan konstateras att spridningen mellan olika hyggen kan vara väldigt stor. 

Det kan även spekuleras i om den lottade skördarhögen från hygge 1 kanske 

inte heller är representativt för hygget som helhet då det med säkerhet också 

förekommer variationer inom ett enskilt hygge. En möjlig orsak till att 

hygge 1 visar en hög barrandel, skulle kunna vara att den lottade grothögen 

befann sig i direkt anslutning till skogsbilväg. Detta till skillnad från övriga 

grothögar som befunnit sig längre in i de aktuella bestånden. Utifrån 
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grothögens placering skulle man vidare kunna anta att grenarna under sin 

levnadsperiod exponerats för mer solljus, med mer vågräta grenar, som haft 

barr hela vägen in mot stammen. Träd som växer i täta bestånd exponeras 

inte för lika mycket solljus och grenarna hänger därför ner, vilket i sin tur 

resulterar i att barr inte växer längst in på grenen. Ur beståndsdata ses även 

att hygge 1 har såväl en liten volym som högt ståndortsindex och grov 

medeldiameter. Detta tyder på att träden i beståndet vuxit glest. 

Man skulle kunna tänka sig att den ingående barrandelen påverkar den 

levererade barrandelen mer än vilken hanteringsmetod som används. Då 

variationerna är stora och det inte direkt går att fastställa om beståndets 

barrandel är 17 eller 32 % skapar det en osäkerhet i hur mycket barr som 

faktiskt tas ut. Det kanske vore bättre att konstatera att en stor del av barren 

följer med groten och istället etablera en kompensationsåtgärd så som 

exempelvis askåterföring i större utsträckning. Detta skulle öppna för att 

kunna ta ut groten tidigare samtidigt som näringsbalansen säkerställs. 

Genom att ta ut groten från hygget i samband med skotning av virke så 

skulle detta innebära färre ”ingrepp” och minska risken för körskador. 

Dessutom kan man tänka sig att färre ingrepp är ekonomiskt lönsammare, så 

även för markägaren, vilket skulle kunna öka intresset för grotuttag i 

samband med avverkning. Detta i sin tur skulle kunna bidra till en ökning av 

uttaget av skogsbränsle, vilket skulle ta Sverige ett steg närmare målet med 

50 procentig andel förnyelsebar energi. Istället för att anta ett generellt värde 

bör man hitta en modell som bedömer den initiala barrandelen bestånd för 

bestånd, om det ske vidare beräkningar. 

Andelen finfraktion (< 3 mm) är enligt resultatet i denna studie inom 

intervallet 4,2–9,3 % (bilaga 2), vilket stämmer bra med tidigare studier 

(Thörnqvist 1984, Flinkman 1986). 
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4.1.1 Hur mycket barr lämnas kvar på hygget? 

Skogsstyrelsen rekommenderar att 20 % av avverkningsresterna, samt 

merparten av barren, bör lämnas kvar på hygget. För att förstå innebörden av 

variationerna i denna studie presenteras därför ett räkneexempel. Maxvärdet 

för barrandelen i denna studie är 32,4 %, minvärdet är 17,5 % och 

medelvärdet är 22,2 %. I en studie av Nilsson et al. (2013) är barrandelen i 

leveransklar grot, hämtad från 6 hyggen i Sydsverige ca 5–10 %. Låt oss 

därför anta att den energiomvandlande industrin tar emot grot med en 

barrandel motsvarande 10 %. Genom att dividera andelen barr i den 

levererade groten (10 %), med den ursprungliga barrandelen, så fås hur 

mycket barren som trillat av (figur 17). 

 

 

Räkneexemplet visar att man vid en leverans av groten, med en barrandel 

motsvarande 10 % barr, skulle lämna kvar 43–69 % av barren. Detta innebär 

dock inte nödvändigtvis att beräkningens samtliga kvarlämnade barr finns på 

hygget, då det är rimligt att anta att en del av barren finns koncentrerade 

under vältan intill bilväg. Intervallet i beräkningarna motsvarar 26 

procentenheter vilket innebär att det skulle vara väldigt kraftiga variationer 

på hur mycket barr som faktiskt lämnas kvar. 

Genom att veta hur stor andel av barren som lämnas kvar på hygget, kan 

man även titta på hur stor andel av den ursprungliga barrandelen som följer 

med vid leverans till industrin. Beräknat med samma förutsättningar som 

ovan är den medföljande andelen den omvända, d.v.s. för maxvärdet 31 %, 

medelvärdet 45 % och minvärdet 57 %. Ur detta kan konstateras att även i 

min- och medelvärde så följer en ganska stor andel av barren med till 

industrin. 

  

Figur 17: Andelen barr (%) som trillat av vid 10 procentig barrandel vid leverans. 
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4.1.2 Trädslaginblandningens inverkan på barrandelen 

Denna studie har tittat på grot från 100 % gran. För att förstå hur exempelvis 

en 20 procentig lövandel (vilket kan ses som normalt i Sydsverige) i groten 

skulle påverka barrandelen följer ett räkneexempel (figur 18). Då 20 % av 

groten består av löv innebär det att 20 % av den initiala torrmassan är 

barrfri. Därför skulle barrandelen med 20 % lövinslag motsvara 80 % av den 

ursprungliga barrandelen. 

Beräkningarna visar att en trädslagsinblandning motsvarande 20 % löv 

skulle sänka barrandelen rejält. I grot från hygget med lägst barrandel är 

barrandelen enligt denna beräkning (14 %) endast 4 procentenheter högre än 

vad som normalt levereras till industrin (Nilsson et al. 2013). 

  

Figur 18: Andelen barr (%) i grot vid 20 % löv. 
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Ett annat sätt att räkna som gör det enklare att dra slutsatser på beståndsnivå 

är att utgå från trädslagsblandning i det växande beståndet, detta skiljer sig 

också lite mot att bara anta 20 % lövinslag i grot. Med hjälp av Marklunds 

biomassafunktion beräknas hur trädslagsinblandningen påverkar 

barrandelen. Med en medeldiameter motsvarande 28 cm i brösthöjd för både 

gran och björk fås att varje granstam totalt bidrar med 99,4 kg grot, 

motsvarande 23 % av hela trädets massa. En björkstam bidrar totalt med 

69,7 kg grot, motsvarande 21 % av hela trädets massa. Låt oss anta att av 

100 stammar i ett bestånd är 20 stammar björkar. Detta ger totalt 9346 kg 

grot, varav 85 % från gran och 15 % från björk. Detta innebär att 15 % av 

den totala massan är garanterat barrfri. Genom att koppla dessa siffror till 

studiens max-, medel- och minvärde fås att barrandelen för 100 % gran 

sjunker med 15 % (figur 19).  

 

 

 

  

Figur 19: Andelen barr (%) vid 20 % lövinslag i det växande beståndet. 
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4.2 Fukthalt 

Generellt brukar det antas att fukthalten i färsk grot är 50–60 % (Thörnqvist 

1985, Lehtikangas 1999, Hakkila 1989). Resultatet i denna studie visar att 

fukthalten i färsk grot från gran i Södra Sverige kan vara så låg som 31–45,2 

% och därmed inte jämförbar med resultatet från tidigare studier. Resultatet 

förklaras möjligen av Lehtikangas (1999) som menar att fukthalten för 

barrträd är som lägst under vårvintern. Detta är en viktig vetskap som bör 

lyftas fram eftersom att man utifrån denna studie skulle kunna anta att grot 

som avverkas under vårvintern är så pass torrt, att det inte behöver ett lika 

långt torkförlopp. Detta i sin tur skulle korta tidsspannet i hela kedjan i 

processen med grothantering. Då tidigare studier i huvudsak är genomförda 

under höst och vinter, så skulle årstidsvariationen kunna vara en möjlig 

förklaring till den kraftiga skillnaden. 

Väderdata insamlad från SMHI (tabell 3) visar att nederbörd endast föll 

under den dagen då insamlingen ägde rum på hygge 4 och 10, samt dagen 

innan insamlingen från hygge 3 och 4. Resultatet för hygge 4 och 10 ligger 

under medelvärdet för hela studien, medan resultatet för hygge 3 ligger strax 

över medelvärdet. För hygge 3 var nederbörden dagen innan rätt kraftig och 

detta kan ha påverkat utfallet av resultatet, genom att det fanns löst vatten på 

grenarna under insamlingen. Under perioden för insamlingen har det varit en 

lägre nederbördsmängd än under normalåret, vilket skulle kunna indikera på 

att det funnits mindre löst vatten på groten än om det varit mer nederbörd. 

Resultatet visar att hygget med lägst barrandel även är det hygge med lägst 

fukthalt, hygget med högst barrandel är hygget med näst högst fukthalt. 

Därav skulle man kunna tänka sig ett samband mellan andelen barr och 

fukthalt. Sambandet stöds dock inte fullt ut av studiens totala resultat 

eftersom det återfinns hyggen med relativt låg barrandel och samtidigt har 

en relativt hög fukthalt och vise versa. Av studiens fem hyggen med 

barrandel under medelvärdet har tre av dessa även en fukthalt under 

medelvärdet. Av studiens fem hyggen med en barrandel över medelvärdet 

har tre stycken av dessa även en fukthalt över medelvärdet. Utifrån detta ses 

att det tänkta sambandet mellan barrandel och fukthalt ej stämmer för fyra 

av de tio hyggena. I bilaga 1 presenteras också fukthalten i skaksållets olika 

lager, vilket också motbevisar teorin om att mycket barr ger hög fukthalt 

eftersom att fukthalten i de grövre fraktionerna (där barr inte förekommer) är 

högst.  
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För att få en så jämn väderexponering av groten, så valdes insamling i 

samband med skotning av virket. Vid hygge 4, 5 och 6 var dock stora delar 

av eller allt virke redan skotat, men skotaren kvar i anslutning till hygget. 

Detta medför att groten på dessa hyggen exponerats en något längre tid och 

på så sätt möjligtvis hunnit torka mer. Resultatet (figur 15) visar dock att 

fukthalten för dessa tre hyggen inte har något klart samband, utan skiljer sig 

rejält mellan dem. Hygge 6 stod däremot för studiens lägsta fukthalt. För 

hygge 8 var förhållandet omvänt och skotaren gick i princip direkt efter 

skördaren, med bägge maskinerna på hygget. För detta hygge var fukthalten 

hög i relation till studiens medelvärde. Utifrån detta skulle man kunna tänka 

sig att grotens exponering i relation till fukthalt har en större betydelse under 

våren, då torkningen är som effektivast. 

 

4.3 Möjliga felkällor 

Denna studie är begränsad till ett fältarbete som sträcker sig över en period 

om fyra veckor. För att studien skulle fungera att genomföra ur 

logistiksynpunkt, begränsades det insamlade materialet till en skördarhög 

från varje hygge. Detta dels för att det skulle vara möjligt att köra materialet 

till flisaren, samt för att det inte går att flisa färskt i produktionen, då gröna 

barr är så pass känsligt att ha med i materialet som levereras till industrin. 

Eftersom att skördarhögen lottades och studien innefattar så många hyggen, 

så torde detta trots allt inte påverka slutresultatet. Att lotta högar och anta de 

som representativa är en vanligt förekommande metod, varför denna 

användes även i denna studie. Denna metod är en etablerad 

experimentdesign för genomförandet av ett fältförsök, detaljer i upplägg 

varierar också mellan olika studier eftersom olika saker ska studeras samt att 

rådande omständigheter påverkar upplägget. Att materialet transporterats på 

ett personbilssläp anses inte heller ha påverkat resultatet. Materialets något 

olika exponeringstid på hygget skulle kunna ha en viss påverkan på utfallet, 

men de tidsmässiga skillnader som finns anses vara fullt normala. 
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5. Slutsats 

Utifrån resultatet i denna studie kan följande slutsatser dras: 

 Barrandelen för färsk grot från gran i södra Sverige är lägre än 

vedertaget intervall för hela Sverige. 

 Det finns stora variationer i barrandel mellan bestånd, varför det ej är 

rätt att anta ett generellt värde baserat på vedertagna generella 

erfarenhetstal. 

 Fukthalten för färsk grot från gran i södra Sverige är lägre än vad 

tidigare studier visar, åtminstone på vårvintern. 

 Den ursprungliga barrandelen har stor inverkan på hur mycket barr 

som slutligen lämnas kvar. 
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6. Förslag på vidare studier 

 

 Vad är orsaken till lokala variationer i barrandel?  

 

 Hur varierar fukthalten i grot under året?  

 

 Är barr eller finfraktion problemet vid förbränning? 

 

 Vad är barrandelen i grot från 100 % ren tall? 
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8. BILAGOR 
 

 

Bilaga 1     Fukthalt i olika fraktioner 

Bilaga 2     Barrandel 30 prover 

Bilaga 3     Fukthalt 70 prover 

Bilaga 4     Medelvärden fraktionsfördelning  

 för alla hyggen
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BILAGA 1 
 

 

 

 

Hygge          45 mm          13 mm          7 mm          3 mm          Botten 

1                    46,7              45,5               42,5            43,0            44,4 

2                    38,8              41,8               38,1            41,3            38,7 

3                    41,7              40,6               37,4            39,4            40,6 

4                    31,7              27,8               22,0            27,7            23,8 

5                    36,9              42,0               38,8            37,2            42,4 

6                    26,4              24,7               22,6            23,1            21,4 

7                    36,2              29,1               27,0            32,7            28,9 

8                    50,2              42,1               33,3            35,2            35,9 

9                    53,0              36,5               35,0            33,2            42,2 

10                  33,8              32,1               28,2            30,6            29,4 

Medel            39,8              36,2               32,8            34,3            34,8 

 

 

 

  

Bilaga 1: Fukthalt i % i olika fraktionsstorlekar för varje enskilt hygge, samt ett 

medelvärde för studiens samtliga hyggen. 
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BILAGA 2  
 

 

 

 

Hygge 

 

 

Prov 1 

 

Prov 2 

 

Prov 3 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

31,1 

23,7 

18,4 

26,1 

21,8 

16,6 

18,4 

26,9 

24,0 

17,9 

36,5 

15,2 

17,9 

21,9 

25,2 

19,7 

17,9 

23,4 

26,2 

16,2 

29,7 

21,8 

20,2 

21,3 

23,8 

16,3 

18,9 

25,8 

21,0 

21,5 

 

 

 

  

Bilaga 2: Barrandel i % för studiens samtliga 30 prover. 
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BILAGA 3 
 

 

 

 

Hygge 

 

 

Prov 1 

 

Prov 2 

 

Prov 3 

 

Prov 4 

 

Prov 5 

 

Prov 6 

 

Prov 7 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

40,2 

45,2 

42,1 

34,7 

41,9 

33,0 

35,3 

44,2 

39,9 

34,9 

45,5 

45,3 

42,4 

35,6 

41,6 

32,9 

38,0 

43,4 

39,2 

33,2 

43,2 

43,2 

43,5 

36,2 

44,2 

30,1 

35,5 

42,8 

27,1 

33,8 

47,5 

53,8 

41,7 

37,0 

42,8 

31,6 

36,5 

42,8 

22,1 

33,4 

46,7 

45,5 

42,5 

36,6 

42,7 

29,7 

36,3 

43,7 

30,1 

32,7 

46,7 

42,5 

42,5 

36,3 

41,5 

31,8 

36,5 

43,6 

30,5 

34,5 

41,7 

41,2 

42,4 

34,5 

40,7 

28,2 

33,2 

42,5 

40,2 

33,2 

 

 

  

Bilaga 3: Fukthalt i % för studiens samtliga 70 prover. 
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BILAGA 4 
 

Fraktionsfördelning i % för varje enskilt hygge i nummerordning 1-10. 

 

 

 

 

 

 

Hygge 1 

Hygge 2 

58,3

9,3

32,4

Ved, kvist och bark > 3mm

Finfraktion < 3mm

Barr

72,3

7,5

20,2

Ved, kvist och bark > 3mm

Finfraktion < 3mm

Barr
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Hygge 3 

Hygge 4 

74,5

6,7

18,8

Ved, kvist och bark > 3mm

Finfraktion < 3mm

Barr

68,9

8

23,1

Ved, kvist och bark > 3mm

Finfraktion < 3mm

Barr
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 Hygge 6 

Hygge 5 

72,2

4,2

23,6

Ved, kvist och bark > 3mm

Finfraktion < 3mm

Barr

75,9

6,6

17,5

Ved, kvist och bark > 3mm

Finfraktion < 3mm

Barr
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Hygge 7 

Hygge 8 

73,1

8,5

18,4

Ved, kvist och bark > 3mm

Finfraktion < 3mm

Barr

66

8,6

25,4

Ved, kvist och bark > 3mm

Finfraktion < 3mm

Barr
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 Hygge 9 

Hygge 10 

68,1

8,2

23,7

Ved, kvist och bark > 3mm

Finfraktion < 3mm

Barr

73,9

7,6

18,5

Ved, kvist och bark > 3mm

Finfraktion < 3mm

Barr
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