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Sammanfattning 
Rapporten finns även som fulltext på engelska.  

 

Föreliggande rapport är ett delprojekt i Work Package 5 i CHRISGAS (Clean Hydrogen-
RIch Synthesis GAS). CHRISGAS är finansierat av Europeiska Unionen och Svenska 
Energimyndigheten. Projektet syftar till att demonstrera framställning av väterik syntetisk 
gas för tillverkning av fordonsbränsle. Framställningen skall ske genom förgasning av 
biomassa i en pilotanläggning, VVBGC (Växjö Värnamo Biomass Gasification Centre) i 
Värnamo. Syftet med denna studien är att visa hur mycket biomassa lämpat för 
energiomvandling det svenska skogsbruket kan bidra med på regional nivå i form av 
hyggesrester, stubbar och biprodukter från sågverken. Den regionala indelningen är dels 
gjord på länsnivå i Sverige, samt en fördjupning beträffande upptagningsområdet för 
förgasningsanläggningen VVBGC (100 km radie från Värnamo).  

 

Enligt Energimyndigheten (2007) var Sveriges totala energitillförsel 640 TWh under 
2005, av detta utgjorde biobränslen, inklusive torv och avfall 109 TWh. Kommissionen 
mot oljeberoende (2006) har även sammanställt olika aktörers bedömningar om hur stor 
ökningspotentialen är för produktion av råvara för bioenergi. De har sedan gjort en 
bedömning att till år 2020 skall Sverige använda 154 TWh bioenergi och år 2050 skall 
användningen av bioenergi uppgå till 228 TWh, varav skogsbränsle utgör en betydande 
del. 

 

Behovet av förnyelsebar energi ökar i hela världen då utsläppen av växthusgaser ska 
minska och de fossila energikällorna inte räcker för all framtid. Sveriges skogar får i och 
med det ökande gröna energibehovet en allt mer betydande roll i framtidens 
energiförsörjning. Effektiviteten i uttaget måste bli bättre för att på bästa sätt förvalta den 
råvara som finns och på det sättet få ut mer energi till en låg kostnad. Enligt Skogsstatisk 
årsbok (2007) utgör ägoslaget skogsmark ca 23 miljoner hektar, eller 55 % av Sveriges 
totala landareal. I skogsvårdslagens §1 fastslås: ”Skogen är en nationell tillgång som skall 
skötas så att den uthålligt ger en god avkastning samtidigt som den biologiska 
mångfalden behålls. Vid skötseln skall hänsyn tas även till andra allmänna intressen”. 
Denna lag lägger grunden för hur den svenska skogen får utnyttjas och hur det svenska 
skogsbruket skall skötas. Det som blir allra mest påtagligt för skogsbränsleuttag är delen 
som säger att skogen skall skötas så att den uthålligt ger en god avkastning. Ett uttag av 
skogsbränsle får därför inte äventyra uthålligheten i skogsbruket i form av 
näringsförluster. 

 

För att beräkna potentialen av hur mycket grot respektive stubbved som finns per hektar 
används de biomassafunktioner som Marklund (1988) har utvecklat för trädslagen tall, 
gran och björk. Den potential som beräknas är den biomassa som finns i det växande 
trädet, därefter tillkommer hantering och lagringsförluster av biomassan. Hur mycket 
grot som kan levereras till den energiomvandlande industrin påverkas av hur effektiva de 
olika hanteringsmetoderna är vid hopsamlandet och hanteringen av skogsbränslet i 
skogen till industrin. Beroende på vilken hanteringsmetod som används försvinner 
mellan 30-50 % torrmassa av den potentiella mängd som finns på hygget vid 
avverkningen (Nilsson 2007). Förutom avverkningsresterna finns det även mycket 
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skogsbränsle att hämta från sågverkens biprodukter. Enligt Sågverksinventeringen (2002) 
producerar sågverken årligen drygt 16 miljoner m3 sågad vara, den sågade varan utgör 
knappt hälften den totala volym virke som tillförs produktionen. Sågverket säljer dock en 
stor del av detta till andra industrier, främst till massaindustrin. Den biomassa som blir 
tillgänglig för övriga aktörer på energimarknaden är därmed endast ca 12 % av den 
ingående biomassan. 

 

När biomassan som kan bli tillgängligt för energiomvandling från grot, stubbar samt 
sågverkens biprodukter summeras blir den totala biomassan ca 6,7 miljoner ton 
torrmassa per år i hela Sverige. Detta motsvarar ca 32 TWh per år, fördelat på 18,3 TWh 
grot, 6,5 TWh stubbar samt 7,6 TWh biprodukter från industrin. För att bedöma 
ökningspotentialen av tillgängligt skogsbränsle måste den totala potentialen sättas i 
relation till hur mycket skogsbränsle av olika sortiment som används redan idag. Enligt 
Bioenergiutredning (2004) förbrukas årligen 8,4 TWh avverkningsrester (grot) i Sverige. 
Det betyder att ökningspotentialen är ca 10 TWh från grot, om barren tillåts ingå i 
uttaget. Om man istället vill ha ett avbarrat grot minskar den tillgängliga biomassan och 
ökningspotentialen från grot halveras och blir endast ca 5 TWh. En sådan minskning av 
det totala utbudet är inte att förringa, men det är inte heller troligt att alla grotuttag alltid 
kommer att innefatta barren. Ett rimligt antagande torde vara att hälften av allt grotuttag 
kommer att kunna innehålla barr vilket totalt skulle ge ca 16 TWh grot. Den verkliga 
ökningspotentialen för grot skulle därför vara drygt 7 TWh. Vad gäller stubbar är 
brytningen idag marginell. Det gör att all framtida stubbrytning i princip utgör en 
ökningspotential motsvarande drygt 6 TWh sett till hela Sverige. Den största 
begränsande faktorn i ökningspotential från stubbrytning utgörs av hur stora arealer som 
verkligen kan bli aktuella. Beträffande sågverkens biprodukter används i princip allt redan 
idag. Det som inte blir cellulosaflis eller går till skivtillverkning, eldas upp för internt bruk 
eller säljs vidare till värmeverk eller pelletstillverkare. Det betyder att om nya aktörer på 
marknaden vill använda sågverkens biprodukter måste man konkurrera med redan 
befintliga aktörer.  

 

Den regionala indelningen i föreliggande rapport visar tydligt vilka delar av Sverige som 
har mest tillgång på skogsbränsle, vilket torde vara intressant om man vill anlägga nya 
förgasningsanläggningar. De områden med mest tillgängligt skogsbränsle utgörs av 
Jönköpings, Kalmar och Kronobergs län. Ett annat område som skulle kunna vara 
intressant är Svealand där det finns ett tydligt område med mycket skogsbränsle i 
förhållande till totalarealen (se figur 10). 

 

De allra flesta värmeverk vill ofta ha ett avbarrat skogsbränsle, vilket begränsar det totala 
utbudet samtidigt som det uppstår dyra ”förädlingskostnader” då barren skall lämnas i 
skogen. CHRISGAS borde som pionjär inom förgasningstekniken se över möjligheten 
att även förgasa grot med barr. Inte bara för att tillgången på skogsbränsle skulle öka, 
utan även för att hålla kostnaderna nere. Genom någon form av buntning skulle 
kostnaden kunna sänkas med 25–30 % (Nilsson 2007). 
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Summary 
The whole report is also written in English. 

 

The present report is a subproject in Work Package 5 in CHRISGAS (Clean Hydrogen-
RIch Synthesis GAS). CHRISGAS is financed by the European Union and The Swedish 
Energy Agency. The aim of the project is to demonstrate the production of hydrogen 
rich synthetic gas in the manufacturing of vehicle fuel. The production takes place 
through gasification of biomass in a pilot plant, VVBGC (Växjö Värnamo Biomass 
Gasification Centre) in Värnamo. The aim of this study is to illustrate how much 
biomass, suitable for energy production, Swedish forestry can contribute with at the 
regional level in the form of clearing residuals, stumps and by-products from sawmills. 
The regional distribution is partly done at the county level in Sweden, and a deepening 
regarding reception area for the gasification centre VVBGC (100 km radius from 
Värnamo).  

 

According to the Swedish Energy Agency (2007), Sweden’s total energy supply during 
2005 was 640 TWh, of which 109 TWh was comprised of biofuel, including peat and 
waste. The Commission on oil independence (2006) has even compiled the assessments 
of various actors on how large the potential increase is for the production of bioenergy 
raw material. They then estimated that Sweden will use 154 TWh of bioenergy up to the 
year 2020, and up to 228 TWh of bioenergy up to the year 2050, of which forest fuel will 
comprise a substantial portion. 

 

The need for renewable energy is increasing throughout the world, as the release of 
greenhouse gases will reduce and energy sources of fossil fuel will not be sufficient all the 
time. With the increased need for green energy, Sweden’s forests get an ever more 
significant role in the future’s energy supply. Efficiency in the withdrawal must be better 
to manage in the best way what raw materials there are and thus get out more energy at a 
low cost. According to the Swedish Statistical Yearbook of Forestry (2007), the actual 
land use of forest land is ca. 23 million hectares, 55% of Sweden’s total land mass. The 
Swedish Forestry Act §1 establishes that: “The forest is a National resource. It shall be 
managed in such a way as to provide a valuable yield and at the same time preserve 
biodiversity. Forest management shall also take into account other public interests.” This 
law lays the foundation for how the Swedish forest shall be used and how Swedish forest 
fuel should be handled. What is most evident for forest fuel withdrawal is the part stating 
that the forest will be managed so that it continually provides a good yield. A withdrawal 
of forest fuel should therefore not risk the forest’s resistance in the form of nutritional 
losses. 

 

To estimate the potential quantity of branches and tops and stumps per hectare, the 
biomass functions developed by Marklund (1988) for the tree types pine, spruce and 
birch are used. The estimated potential is the biomass in a growing tree, followed by any 
handling and storage losses of biomass. How much branches and tops can be delivered 
to the energy converting industry is affected by how efficient the various handling 
methods are during the gathering and handling of forest fuel in the forest to industry. 
Depending on which handling method is used, 30 – 50% dry mass of the potential 



CHRISGAS: Regional amount of forest fuel in Sweden 

 IV

amount in a clearing during logging disappears (Nilsson 2007). Besides logging residuals, 
there is also much forest fuel to be collected from the sawmill’s by-products. According 
to the Sawmill inventory (2002), the sawmills produce slightly more than 16 million m3 of 
sawed products annually, with the sawed products comprising almost half of the total 
volume timber supplied to production. However, the sawmills sell a large part of this to 
other industries, foremost to the pulp industry. The biomass that will be accessible to 
other actors on the energy market is thus only about 12% of the incoming biomass. 

 

When totalling the biomass that can be accessible for energy production from branches 
and tops, stumps and sawmill by-products, the total biomass is ca. 6.7 million tonnes dry 
mass per year in all of Sweden. This is equivalent ca. 32 TWh per year, distributed as 18.3 
TWh branches and tops, 6.5 TWh stumps and 7.6 TWh by-products from industry. To 
estimate the potential increase of accessible forest fuel, the total potential must be placed 
in relation to how much forest fuel of different types is already used today. According to 
the Bioenergy investigation (2004), 8.4 TWh logging residuals (branches and tops) are 
used annually in Sweden. The means that the potential increase is ca. 10 TWh from 
branches and tops, if the needles are allowed to be included in the withdrawal. If a 
needle-free branches and tops is preferred, the accessible biomass and potential increase 
from branches and tops is halved and becomes only ca. 5 TWh. Such a reduction of the 
total supply is not to be lessened, but it is also unlikely that all branches and tops 
withdrawal will always include the needles. A reasonable assumption is probably that half 
of all branches and tops withdrawal would be able to include the needles, and that the 
total would give ca. 16 TWh branches and tops. The actual potential increase for 
branches and tops would therefore be slightly more than 7 TWh. Regarding stumps, 
clearing today is marginal. This makes it so that all future stump clearing in principle 
constitutes a potential increase equal to a little more than 6 TWh, for all of Sweden. The 
greatest limiting factor in potential increase from stump clearing is composed of how 
large areas that can actually be current. Regarding the sawmills, all by-products are in 
principle used today. What is not turned into chips or used for board production is 
burned for internal usage or sold further to heating plants or pellet manufacturers. This 
means that if new actors on the market want to use the sawmills’ by-products, they have 
to compete with already existing actors. 

 

The regional distribution in the present report shows clearly which part of Sweden have 
the most access to forest fuel, which should probably be interesting if building new 
gasification centres is wished for. The areas with most accessible forest fuel are 
comprised of Jönköpings, Kalmar and Kronoberg counties. Another area that could be 
interesting is Svealand, where there is a distinct area with much forest fuel in relation to 
the total area (see Figure 10). 

 

Most heating plants often want a needle-free forest fuel, limiting the total supply and 
leading to expensive ‘processing costs’ as the needles are left in the forest. CHRISGAS 
should, as a pioneer within gasification technology, examine the possibilities to even 
gasify branches and tops with needles, not only because the accessibility to forest fuel 
would increase, but also to keep costs down. Through some form of bundling, the costs 
would be reduced by 25 – 30% (Nilsson 2007).  
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1 Bakgrund 
Behovet av förnyelsebar energi ökar i hela världen eftersom utsläppen av växthusgaser 
måste minska dessutom vet vi att de fossila energikällorna inte räcker för all framtid. 
Sveriges skogar får i och med det ökande gröna energibehovet en allt mer betydande roll 
i framtidens energiförsörjning. Effektiviteten i skogsbränsleuttaget måste bli bättre för att 
på bästa sätt förvalta den råvara som finns och på det sättet få ut mer energi och hålla 
kostnaderna nere. Föreliggande rapport är ett delprojekt i Work Package 5 i CHRISGAS 
(Clean Hydrogen-RIch Synthesis GAS). CHRISGAS är finansierat av Europeiska 
Unionen och Svenska Energimyndigheten. Projektet syftar till att demonstrera 
framställning av väterik syntetisk gas för tillverkning av fordonsbränsle. Framställningen 
skall ske genom förgasning av biomassa i en pilotanläggning, VVBGC (Växjö Värnamo 
Biomass Gasification Centre) i Värnamo.  

 

Syftet med denna studien är att visa hur mycket biomassa lämpad för energiomvandling 
det svenska skogsbruket kan bidra med i form av hyggesrester, stubbar och biprodukter 
från sågverken. Den biomassa som redovisas i denna rapport inkluderar de 
skogsbränslesortiment som skulle kunna vara aktuella med dagens skogsbruksmetoder. 
Energiskogsplantager och andra typer intensivodlingar är därför inte medräknade i denna 
rapport. Det har tidigare skrivits ett flertal rapporter om hur stor den svenska 
bioenergipotentialen är och hur mycket bioenergi som används i dagsläget. Enligt 
Energimyndigheten (2007) var Sveriges totala energitillförsel 640 TWh under 2005, av 
detta utgjorde biobränslen, inklusive torv och avfall 109 TWh. Kommissionen mot 
oljeberoende (2006) visar sedan att hela 99 TWh av detta härstammar direkt från skogen 
och skogsindustrins biprodukter. Endast 1 TWh av Sveriges energitillförsel 2005 kom 
från åkerbränslen. Kommissionen mot oljeberoende (2006) har även sammanställt olika 
aktörers bedömningar om hur stor ökningspotentialen är för produktion av råvara för 
bioenergi. De har sedan gjort en bedömning att till år 2020 skall Sverige använda 154 
TWh bioenergi och år 2050 skall användningen av bioenergi uppgå till 228 TWh. I detta 
scenario ligger en stor ökning av åkerbränslen, men skogsbruket förväntas även kunna 
bidra med en ökning på 58 TWh, varav 32 TWh skall komma direkt från skogen.  

 

Jacobsson (2005) menar att totalt sett är uttaget av primära skogsbränslen i dagsläget 18,3 
TWh, varav 7,0 TWh utgörs av grot samt 11,3 TWh av energived. I princip är 
ökningspotentialen av energived obetydlig, eftersom det främst är ved för hemmabruk i 
villapannor, samt det rundvirke som är för dåligt att ta tillvara för industriell användning. 
Det skulle däremot enligt Jacobsson (2005) i princip gå att fördubbla grotuttaget till 15 
TWh. Därtill skulle det kunna gå att ta ut 5,1 TWh från stubbar samt 6,8 TWh från 
främst röjningar och gallringar. Det skulle betyda att Sverige skulle kunna öka sitt uttag 
av primära skogsbränslen med ca 20,3 TWh och totalt ta ut 39,0 TWh. Dessa siffror som 
alltså i princip är en fördubbling av det primära skogsbränslet presenteras även i en 
rapport av Skogsindustrierna. 

 

I Bioenergiutredningen från Sveriges lantbruksuniversitet (2004) anges att det primära 
skogsbränslet utgjorde 9,0 TWh brännved till småhus, 0,9 TWh kasserad massaved samt 
8,3 TWh avverkningsrester. Det sekundära skogsbränslet i sin tur bestod av 15,6 TWh 
för internt bruk på sågverken, samt 8,9 TWh biprodukter som såldes utanför sågverken 
och 5,1 TWh som förädlats till pellets. Dessutom importerades 0,8 TWh skogsbränsle. 
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För att få en uppfattning om hur mycket energi som den svenska skogen kan bidra med 
behövs flera undersökningar som beräknar tillgången av olika energikällor. Lokalt kan en 
känd energitillgång vara intressant för en nyetablering eller utbyggnad av ett värmeverk 
eller en förgasningsanläggning, medan det på global nivå är intressant att veta hur mycket 
energi som kan omvandlas från grot till värme eller fordonsbränsle. Denna rapport skall 
dessutom göra en fördjupning av hur stor bioenergipotential det finns att hämta främst 
från hyggesrester. Rapporten skall även påvisa hur mycket biomassa som det potentiellt 
finns att hämta på ett enskilt hygge, och hur stor del av potentialen som man verkligen 
får med sig ut.  

 

1.1 Natur- och miljökonsekvenser 
I skogsvårdslagens §1 fastslås: ”Skogen är en nationell tillgång som skall skötas så att den 
uthålligt ger en god avkastning samtidigt som den biologiska mångfalden behålls. Vid 
skötseln skall hänsyn tas även till andra allmänna intressen”. Denna lag lägger grunden 
för hur den svenska skogen får utnyttjas och hur det svenska skogsbruket skall skötas. 
Det som blir allra mest påtagligt för skogsbränsleuttag är delen som säger att skogen skall 
skötas så att den uthålligt ger en god avkastning. Ett för stort uttag av biomassa i form av 
grot kan alltså orsaka tillväxtförluster och på sikt utarma skogsmarken. I en 
miljökonsekvensbeskrivning från Skogsstyrelsen (1998) konstateras att uttag av både 
stamved och grot i granskog leder till tillfälliga, små tillväxtförluster.  

 

Enligt ett riksdagsbeslut 1999 inrättades 15 miljökvalitetsmål i Sverige, efter det kom 
ytterligare ett miljökvalitetsmål 2005. ”Levande skogar” är ett av de 16 
miljökvalitetsmålen och Skogsstyrelsen är ansvarig myndighet för detta miljökvalitetsmål. 
”Levande skogar” har 1998 som basår och innehåller fyra delmål (Sveriges 
miljökvalitetsmål 2008): 

 

Delmål 1, 2010. Långsiktigt skydd av skogsmark 

Ytterligare 900 000 ha skyddsvärd skogsmark skall undantas från skogsproduktion till år 
2010. 
 
Delmål 2, 2010. Förstärkt biologisk mångfald  
Mängden död ved, arealen äldre lövrik skog och gammal skog skall bevaras och 
förstärkas till år 2010 på följande sätt:  

- mängden hård död ved skall öka med minst 40 % i hela landet och med avsevärt mer i 
områden där den biologiska mångfalden är särskilt hotad, 

- arealen äldre lövrik skog skall öka med minst 10 %, 

- arealen gammal skog skall öka med minst 5 %, 

- arealen mark föryngrad med lövskog skall öka. 

 

Delmål 3, 2010. Skydd för kulturmiljövärden 
Skogsmarken skall brukas på sådant sätt att fornlämningar inte skadas och så att skador 
på övriga kända värdefulla kulturlämningar är försumbara senast år 2010. 
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Delmål 4, 2005. Åtgärdsprogram för hotade arter 
Senast år 2005 skall åtgärdsprogram finnas och ha inletts för hotade arter som har behov 
av riktade åtgärder. 

Det är tämligen svårt att bedöma hur detta miljökvalitetsmål påverkar produktionen och 
tillvaratagandet av skogsbränsle. Ser man till de 900 000 hektar som skall skyddas enligt 
delmål 1 och sätter detta i relation till Sveriges totala skogsmark utgör det ca 4 % av den 
produktiva skogsmarken. Hur de övriga delmålen i miljökvalitetsmålet ”Levande skogar” 
påverkar tillgången på biomassa är svårt att göra någon konkret bedömning av. 

 

Vid hantering gäller det att ta hänsyn till natur- och miljökonsekvenser på den skogsmark 
som skogsbränsleuttaget sker på. Skogsstyrelsen har även tagit fram rekommendationer 
för hur skogsbränsleuttag och kompensationsgödsling bör ske för att inte ”oönskade 
effekter ska uppstå på näringsbalansen i marken, på biologisk mångfald eller på 
vattenkvalitén i sjöar, vattendrag och grundvatten samt så att det inte sker någon 
nettotillförsel av skadliga ämnen (t.ex. tungmetaller) till marken” (Skogsstyrelsen 2001). 
Fokus i denna rekommendation ligger på grotuttag, men principerna torde även gälla 
stubbrytning, dock med något hårdare restriktioner. Enligt rekommendationerna bör 
grotuttaget i allmänhet ske så att merparten av barren lämnas kvar, väl spridda över hela 
avverkningsområdet. Sker grotuttaget mer än en gång per omloppstid eller på svaga 
marker bör området kompensationsgödslas. I samband med röjning eller gallring kan 
barren tas ut en gång per omloppstid utan kompensationsgödsling.  

 

För att minimera risken för näringsläckage bör barren spridas jämt över hela 
uttagsområdet så att vegetationen får större möjlighet att tillgodogöra sig näringen i 
barren (Skogsstyrelsen 2001). I de flesta fall av grotuttag ligger grenarna och topparna i 
processorhögar över första sommarhalvåret för att torka och barra av. Denna metod är 
däremot inte optimal för att få en spridning av barren, eftersom barren trots allt hamnar 
ganska koncentrerat under processorhögarna. Skogsstyrelsen (2001) menar att 
ambitionen bör vara att den tekniska utvecklingen ska förbättra barrspridningen över 
avverkningsområdet. Ett alternativ till avbarrning skulle kunna vara att lämna kvar fler 
hela grenar och toppar och på det sättet få kvar lika mycket näring som finns i barren. 
Grundkonceptet vid skogsbränsleuttag bör alltid vara att inte näringsuttaget blir större än 
den näring som kan vittras i området. Om näringsuttaget blir större behövs det ibland 
återföras näring till området. Skogsstyrelsen (2001) trycker extra på att 
kompensationsgödsling bör ske i samband med skogsbränsleuttag på områden där 
merparten av barren ingår i skogsbränsleuttaget. Kompensationsgödsling bör även ske på 
starkt försurad skogsmark och på torvmark. I områden med hög kvävebelastning kan 
barren emellertid alltid tas ut, då barruttaget i dessa fall till och med kan vara positiva för 
skogsmarken eftersom barren innehåller en stor mängd kväve. Kompensationsgödsling 
bör i första hand ske genom att återföra aska som blir kvar efter förbränning av 
skogsbränsle, men även vissa mineralnäringsprodukter kan användas (Skogsstyrelsen 
2001).  

 

Skogsstyrelsen (2001) påtalar att skogsbränsleuttag medför ett intensivare utnyttjande av 
skog och skogsmark. För att inte missgynna den biologiska mångfalden vid 
skogsbränsleuttag är det viktigt att växter och markområden som tidigare lämnats av 
hänsyn till natur- och kulturmiljö inte heller skadas av skogsbränsleuttaget. Likaså är det 
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viktigt att inte rensopa uttagsområdet från död ved utan lämna en del toppar och grövre 
grenar, då mer död ved i skogen är önskvärd för den biologiska mångfalden. 
Skogsstyrelsen (1997) anger att skogsbränsleuttag ökar uttaget av näring med 1,5–5 
gånger jämfört med enbart uttag av stamved eftersom att övervägande del av trädets 
näringsinnehåll finns i barr, grenar och toppar. 

 

1.2 Tillvaratagande av grot 
Hur mycket grot som kan levereras till den energiomvandlande industrin påverkas av hur 
effektiva de olika hanteringsmetoderna är vid hopsamlandet av skogsbränslet i skogen (se 
bild 1). Dessutom avgör de olika hanteringsmetoderna vilka kvalitetsegenskaper som 
skogsbränslet får, t.ex. fukthalt och om barren ingår i uttaget eller ej. De olika systemen i 
hanteringen ger även skillnader i vilken kostnad som uppstår för att ta tillvara 
skogsbränslet. 

 

 

 
Bild 1. Beroende på vilken hanteringsmetod som används vid ihopsamlandet av grot kan man få med sig olika 

mängder ut från hygget. Med hjälp av en buntningsmaskin kan man få med sig mer biomassa från 
slutavverkningen. (Bild från: John Deere Forestry AB). 

 

Förutom de arealer som undantas för skogsproduktion i form av naturreservat och 
frivilliga avsättningar kommer ytterligare arealer att undanhållas från skogsbränsleuttag. 
Främsta anledningen till detta torde vara att transportavstånden till industri är för långt 
och/eller att kostnaderna blir för höga. Men det kan även bero på tekniska svårigheter 
såsom att terrängen är svårframkomlig, vilket försvårar för skogsmaskinerna att ta sig 
fram. Exempel på sådana svårigheter kan vara att marken lutar, eller är för fuktig. En 
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annan orsak kan vara att marken anses för känslig för grotuttag, samt att vissa markägare 
av olika anledningar inte vill ta ut grot. Jacobsson (2005) anger att en sammanvägd 
bedömning av andelen slutavverkningar där grot kommer tas ut är ca 80 % i södra och 
70 % i norra Sverige. 

 

1.2.1 Substansförluster 
När träden växer innehåller de en viss mängd biomassa från minsta rot till yttersta topp. 
Av biomassan ovan mark används i normalfallet all stamved som har en diameter grövre 
än 5–10 cm inkl. bark till sågtimmer och massaved. Återstoden, d.v.s. topp, grenar, 
kvistar, barr, bark och stubbar utgör den totala mängd biomassa av det vi kallar 
avverkningsrester. Det är ofta denna potentiella volym som presenteras i de beräkningar 
av hur mycket biomassa som finns ”tillgänglig” för energiomvandling i våra skogar. 

 

Thörnqvist (2007) menar att stor del av debatten kring hur ett ökat skogsbränsleuttag 
påverkar näringsbalansen är obefogad. För det första kommer aldrig uttaget att motsvara 
hundra procent av trädets biomassa. Thörnqvist (1984b) visar dessutom att de 
nyavverkade hyggesretser som kan tas tillvara, endast innehåller 30–40 % av 
näringsinnehållet i den totala biomassan som bortförs från ekosystemet vid 
helträdsutnyttjande. Fördelat på de olika näringsämnena betyder detta att man ytterligare 
bortför 50–60 % mer kväve, fosfor och kalium, 25 % mer kalcium och 40 % mer 
magnesium jämfört med om bara stamved och stambark tas ut. Lämnas 
avverkningsresterna kvar en sommar så barren faller av ökar ändå uttaget av 
näringsämnen med 24 % kväve, 19 % fosfor, 18 % kalium, 18 kalcium och 19 % 
magnesium i förhållande till vad ett uttag av enbart stamved och stambark medför. Detta 
betyder att skillnaden i att låta barren falla av på hygget eller att låta barren ingå i uttaget 
är inte så stor som ofta görs gällande. Vid avverkningen och insamling kommer 
dessutom alltid en viss del av grenar, barr och finkvist att falla av och hamna vid sidan av 
processorhögarna, Hakkila (1989) hänvisar till Mellström och Thörnlind 1981 som menar 
att det i vissa fall kan röra sig upp mot 50 % av avverkningsresterna som inte går att 
samla ihop. Enligt Sondell (1984) kan en skotare få med sig mellan 66–75 % av 
avverkningsresterna. Det stämmer väl överens med att det allmänt sägs att 25–30 % av 
den totala mängden biomassa försvinner vid den inledande hanteringen i samband med 
avverkningen och tillvaratagandet av rundvirke. För att kunna ta in detta i beräkningarna 
kan dessa substansförluster bedömas vara fördelade enligt nedan: 

 

• Trädet fälls och upparbetas  grenar knäcks samt barr och kvistar faller av. 
Grenar, barr och kvistar hamnar även vid sidan om processorhögen. (orsakar ca 
10 % substansförlust) 

• När maskiner flyttar sig  grot används som bärlager i blöta partier för att 
maskinen skall kunna ta sig fram. (orsakar ca 10 % substansförlust) 

• Maskinerna kör även ofrivilligt över en del grot (orsakar ca 5 % substansförlust) 
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Olika hanteringsmetoder är dessutom olika effektiva på att samla ihop den mängd 
avverkningsrester som finns i processorhögen, samt att transportera skogsbränslet till 
industrin. Dessa substansförluster kan väldigt överskådligt bedömas vara fördelade enligt 
nedan: 

  

• Ihopsamling av färska avverkningsrester  maskinen får inte med sig all 
biomassa som ligger i processorhögen, samt att en liten del biomassa trillar av 
under transporten. (orsakar ca 5 % substansförlust) 

• Ihopsamling av vissna avverkningsrester  vegetationen växer upp kring 
högarna och avverkningsresterna sjunker så att de blandas med jord, vilket ökar 
askhalten och begränsar uttaget tillsammans med att en del biomassa trillar av 
under transport till bilväg. (orsakar ca 10 % substansförlust) 

• Vid sönderdelning på hygget eller vid bilväg  vid hanteringen trillar lösa delar 
av och hamnar på marken, sönderdelat material hamnar även på marken istället 
för i containrarna. (orsakar substansförluster upp till 15 % beroende på om 
skogsbränslet är färskt, vissnat utan barr eller vissnat med barr) 

 

Det största problemet med att lagra organiskt material i form av skogsbränsle är att 
lagringen medför en rad processer som leder till substansförluster. Enligt Thörnqvist 
(1984a) förändras skogsbränslets egenskaper när det lagras eftersom fysikaliska, kemiska 
och mikrobiella processer startar. Största anledningen till substansförluster är att barr och 
kvistar faller av grenar och toppar vid lagring och hantering. Dessutom sker det en 
nedbrytning som orsakas av mikroorganismer i materialet. Även kvaliteten på bränslet 
påverkas då komponentfördelningen förändras. Densiteten och det effektiva 
värmevärdet förändras också. I större högar blir substansförlusterna betydligt mindre än 
om skogsbränslet lagras i mindre högar. Den största andelen av substansförlusterna i 
början av lagringen orsakas av barravfall som sker under första sommaren, 50 % av 
barren lossnar före juli månad (Flinkman m.fl. 1986).  

 

I många fall krävs det att trädbränslet lagras sönderdelat, eftersom värmeverken vill ha ett 
beredskapslager av bränsle så de inte riskerar att stå utan bränsle till pannorna. Likaså 
kommer mycket av bränslet från t.ex. sågverksindustrin och där är bränslesortimenten 
redan sönderdelade. Generellt kan dock sägas att lagring av sönderdelat skogsbränsle bör 
ske så kort tid som möjligt för att inte få kompostliknande fenomen i stacken. Rent 
praktiskt betyder det att sönderdelningen bör ske så sent som möjligt i hanteringskedjan. 
På så vis undviker man ökade risker för substansförluster, allergiska sjukdomar samt 
bränder i stackarna (Richardson m.fl. 2002). Thörnqvist och Jirjis (1990) anger att 
nedbrytningen startar omgående när det sönderdelade materialet läggs upp i stack, värme 
utvecklas vilket leder till gynnsamma förhållanden för svamptillväxt, och ökad risk för 
brand som följd. Flislagring bör alltså inte ske under för långa perioder. Thörnqvist och 
Jirjis (1990) anger även att redan efter en veckas lagring har 3,6 % av torrmassan 
försvunnit och efter sju månader är substansförlusten ca 12 %. Fredholm och Jirjis 
(1988) har studerat substansförlusten i en 4 meter hög stack med bark där förlusten av 
torrmassa efter sex månaders lagring uppgick till hela 25 %. 

 

I denna rapport antas att substansförlusten vid hantering är lika stor oavsett vilket 
trädslag som grotuttaget omfattar. I praktiken omfattar trots allt de allra flesta fall av 
grotuttag en blandning av olika trädslag med övervägande del av barrträd. Enligt Nilsson 
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(2007) är olika hanteringsmetoder olika effektiva. Hantering och lagring av skogsbränslet 
gör att beroende på vilken hanteringsmetod som används försvinner mellan 30-50 % 
torrmassa utav den potentiella mängd som finns på hygget vid avverkningen. Nilsson 
(2007) visar att den idag vanligast förekommande hanteringsmetoden, sönderdelning av 
skogsbränslet vid bilväg, medför en substansförlust på 51 % från avverkning tills att 
skogsbränslet ligger vid industri. Om man istället använder en hanteringsmetod där 
barren ingår i uttaget, t.ex. buntning i skogen och sönderdelning vid industri skulle 
hanteringen endast medföra en substansförlust på 34 %. 

 

1.3 Tillvaratagande av stubbar 
Förutom de arealer som undantas från skogsproduktion i form av naturreservat och 
frivilliga avsättningar kommer ytterligare en viss del avverkningsområden inte bli aktuell 
för stubbrytning. Främsta anledningen till detta torde vara att man är rädd att utarma 
marken, genom ett för stort totalt biomassauttag från skogsmarken. Men även att 
transportavstånden till industri är för långt och/eller att kostnaderna blir för höga. Men 
det kan även bero på tekniska svårigheter såsom att terrängen är svårframkomlig, vilket 
försvårar för skogsmaskinerna att ta sig fram. Exempel på sådana svårigheter kan vara att 
marken lutar, eller är för fuktig eller känslig på något annat sätt. En annan orsak kan vara 
att marken inte passar för stubbrytning, samt att vissa markägare av olika anledningar inte 
vill bryta stubbar på sin mark. Det är heller inte troligt att man kommer att bryta stubbar 
från rena lövbestånd, därför är uttaget i denna rapport enbart beräknad på trädslagen tall 
och gran. Det är svårt att göra en korrekt bedömning av hur stora arealer som kommer 
att bli aktuella för stubbrytning. Tendenser pekar däremot på att stubbrytning kommer 
att accepteras och vara möjligt på betydligt mindre arealer än de för grotuttag. En 
realistisk bedömning torde vara att stubbrytning endast kommer ske på en tredjedel av 
slutavverkningsarealerna, varför detta har antagits i denna rapport.  

1.3.1 Substansförluster 
Erfarenhetstal från Södra skogsägarnas försök med stubbrytningar i granbestånd under 
(Forss 2007) visar att man i södra Sverige får ut 26 % stubbved mätt i m3f i förhållande 
till stamved mätt i m3fub. Detta motsvarar ca 33 ton torrsubstans per hektar. Sätts detta 
sedan i relation till hur mycket stubbved som finns ut till minsta rot enligt Marklunds 
biomassafunktioner blir hanteringsförlusten vid stubbrytning ca 40 % av den totala 
mängden stubbiomassa. I denna rapport har samma substansförlust antagits gälla även 
för att beräkna tillgängliga mängder tallstubbar. 

 

Att lagra stubbarna innan de används är mycket viktigt, dels skall fukthalten sjunka men 
trots det vill man medvetet låta det regna mycket på dem. Anledningen till detta är helt 
enkelt att stubbarna skall tvättas. Det följer med mycket jord och annat material när 
stubbarna bryts, genom att man låter det regna på stubbarna sköljs stora delar av 
föroreningarna bort. Stubbveden är inte heller lika känslig som grot vad det gäller 
substansförluster och nedbrytning. Enligt Nylinder och Thörnqvist (1981) utsätts 
granstubbar endast för ringa rötsvampsangrepp under lagringsperioden, med låg 
substansförlust som följd. Torkningen som sker under lagringen ger dessutom en så 
positiv energiökning att det i storleksordning balanserar substansförlusterna.  
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1.4 Sågverkens biprodukter 
Vid de svenska sågverken sönderdelas timmerstockarna till brädor och plank. Enligt 
Sågverksinventeringen (2002) producerar sågverken årligen drygt 16 miljoner m3 sågad 
vara, den sågade varan utgör knappt hälften den totala volym virke som tillförs 
produktionen. Skogsstatistisk årsbok (2007) presenterar produktionen av sågad vara på 
länsnivå. Resterande volym i form av t.ex. cellulosaflis, sågspån och bark, benämns ofta 
som sågverkets biprodukter. Dessa produkter har dock numera en allt mer betydande roll 
för sågverkens produktionsekonomi. Dels säljs dessa biprodukter vidare till massa- och 
skivindustrier samt till värmeverk. Dessutom använder man biprodukterna vid sågverket 
för egen energiframställning som återgår till produktionen, främst i form av värme för 
torkning av virket i torkarna. Den biomassa som biprodukterna utgör är förhållandevis 
lättillgängliga och är därför av intresse att inventera för framtida förgasningsanläggningar.  

 

1.4.1 Produktionsbalansen 
Sedan i början av 1950-talet har det ungefär vart femte år genomförts en så kallad 
sågverksinventering. Den senaste sågverksinventeringen genomfördes 2000 av 
Institutionen för skogens produkter och marknader vid Sveriges lantbruksuniversitet i 
Uppsala. Sågverksinventeringen genomförs genom en enkätundersökning där alla 
Sveriges sågverk får svara på olika frågor angående deras produktion. I 
Sågverksinventeringen (2002) presenteras en produktionsbalans, tabell 1, där såväl 
sågutbytet som utbytet av olika biprodukter presenteras i procent av fastvolym under 
bark (m3fub).  

 
Tabell 1. Produktionsbalansen fördelad på regioner, procent, sågverk med årsproduktion ≥ 5000 

m3 (Sågverksinventeringen 2002). Region 1 är nordligast i Sverige, medan region 4 är 
den sydligaste. 

Region Sågutbyte Flisutbyte Spånutbyte Ribbutbyte Restpost 

Region 
Yield of sawn 

wood 
Yield of wood 

chips Yield of sawdust Yield of  slabs Rest 

  [%] [%] [%] [%] [%] 

            

1 44,6 35,0 11,2 0,5 8,8 

2 45,4 38,2 10,8 0,1 5,5 

3 47,7 32,9 11,4 0,0 8,0 

4 49,7 31,5 9,2 0,5 9,1 

            

Totalt 47,0 34,3 10,4 0,3 8,0 

Total           
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1.4.2 Biprodukternas användning 
I Sågverksinventeringen (2002) presenteras även biprodukternas fördelning i m3fub 
beroende på användningsområden som i tabell 2 har räknats om till torrmassa. Drygt 
hälften av den ingående biomassan räknas som sågverkets biprodukter. Den biomassa 
som blir tillgänglig för övriga aktörer på energimarknaden är därmed endast ca 12 % av 
den ingående biomassan. 

 
Tabell 2.  Sågverkens ingående biomassa, fördelat på användningsområden. 
    Torrmassans användning   

  Use of dry mass  

    [%]   

Sågad vara Yield av sawn wood 46,6   

Annan användning Other use 34,6  

Eget bränsle Fuel, at the mill 7,0  

Försålt bränsle Fuel for sale 11,8   
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2 Syfte 
Syftet med föreliggande rapport är att uppskatta tillgänglig mängd biomassa från 
skogsbränsle på regional nivå, med fokus på de sortiment där det finns en 
ökningspotential i uttaget, som därmed är mest intressanta för förgasning. Den regionala 
indelningen är dels på länsnivå i Sverige, samt en fördjupning beträffande 
upptagningsområdet för förgasningsanläggningen VVBGC (100 km radie från Värnamo).  

 

Det slutliga resultatet skall sedan i kommande forskning kunna användas som underlag 
för att beräkna tillgången på biomassa samt konkurrensen om tillgängligt skogsbränsle 
för framtida framställning av väterik syntetisk gas.
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3 Definitioner 

Enligt TNC 81 (1984) definieras skogsbränsle enligt följande: ”bränsle med skogligt ursprung, 
som inte passerat annan användning, bestående av trä och bark samt barr eller löv”. I 
Skogsencyklopedin (2000) finns en annan formulering av definitionen skogsbränsle: 
”trädbränsle som inte tidigare haft annan användning . Dit räknas bränsle av stammar, grenar och 
toppar (>>grot<<), barr och stubbar. Men även bränsle från skogsindustrins avfall och biprodukter 
som bark, flis och sågspån.”  Figur 1 är hämtad från Skogstatistisk årsbok (2007) och visar 
hur begreppet trädbränsle delas in i det svenska skogsbruket. Denna rapport skall ge en 
uppskattning om hur stora volymer skogsbränsle som finns i olika delar av Sverige. 

 

 
Figur 1. Skogsstatistisk årsbok 2007 delar in biobränsle enligt ovanstående figur. I denna rapport behandlas 

avverkningsrester, virke utan industriell användning, samt biprodukter från industrin. 

 

Det primära skogsbränslet är det bränsle som kommer direkt från skogen 
(Skogsencyklopedin 2000). Det sekundära skogsbränslet kommer sålunda från 
biprodukterna från skogsindustrin. Eftersom primärt skogsbränsle kommer som en 
produkt direkt från skogen är det lättare att ta hänsyn till bränslets kvalitetsegenskaper 
redan i de första leden av hantering i skogen. För det sekundära skogsbränslet är råvaran 
egentligen avsedd för ett annat syfte än energiomvandling, och det är därför industrins 
primärprodukt (rundvirke) som sätter kvalitetskraven för bränslet.  

 

Det primära skogsbränslet GROT (GRenar Och Toppar) är trädens grenar och toppar som 
vid avverkning av skog hamnar på marken. Dessa grenar och toppar kallas även för 
avverkningsrester eller hyggesrester. Om avverkningsresterna lämnas i skogen eller på 
hygget blir de inget annat än just rester. Om det däremot sker någon specifik hantering 
av avverkningsresterna som syftar till att tillvarata dem för energiomvandling (t.ex. att de 
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läggs i större högar för lättare vidarehantering), bedöms de istället som ett skogsbränsle 
eller ett trädbränsle.  

 

3.1 Effektivt värmevärde 
Det effektiva värmevärdet är ett mått på skogsbränslets energiinnehåll, d.v.s. den 
energimängd som frigörs vid fullständig förbränning beroende på vilken fukthalt 
skogsbränslet har. Det effektiva värmevärdet mäts i megajoule per kilogram torrsubstans 
(MJ/kg TS). Skogsbränslets effektiva värmevärde påverkas av många olika faktorer, t.ex. 
om barren ingår eller inte. I tabell 3 redovisas det effektiva värmevärdet för olika delar av 
tall, gran och björk vid olika fukthalter. 
 

Tabell 3. Det effektiva värmevärdet för olika delar av tall, gran och björk vid olika fukthalter (Från: Hakkila 
1989). 

Raw material  Tree species Moisture content [%] 

of fuel chips   0 20 40 60 

    MJ/kg of dry mass [MJ/kg TS] 

Small-sized stems Pinus sylvestris 19,3 18,7 17,6 15,6 

 Picea abies 19,1 18,5 17,5 15,5 

 Betula spp. 19,5 18,9 17,9 15,8 

      

Whole trees from  Pinus sylvestris 20,5 19,8 18,8 16,8 

sapling stands Picea abies 19,6 19,0 18,0 16,0 

 Betula spp. 19,6 19,0 18,0 15,9 

      

Whole trees from Pinus sylvestris 19,6 19,0 18,0 15,9 

comm. thinnings Picea abies 19,2 18,6 17,6 15,5 

 Betula spp. 19,0 18,4 17,4 15,4 

      

Branch mass Pinus sylvestris 20,4 19,8 18,7 16,6 

without needles Picea abies 19,7 19,1 18,1 16,0 

 Betula spp. 19,7 19,1 18,1 16,0 

      

Crown mass Pinus sylvestris 20,5 19,9 18,9 16,8 

with needles Picea abies 19,8 19,2 18,2 16,2 

      

Stumbs and roots Pinus sylvestris 19,5 18,9 17,9 15,9 

  Picea abies 19,1 18,5 17,4 15,4 
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För att komplettera de effektiva värmevärdena för skogsbränsle behövs även värden från 
stamved och bark, dessa redovisas i tabell 4. Men eftersom denna rapport inte delar in 
sågverkens biprodukter i olika trädslag antas det effektiva värmevärdet vara ett 
medelvärde av tall och gran för stamved och bark. Stamvedens effektiva värmevärde 
torde därför vara 19,02 Mj/kg TS, medan det för bark torde vara 19,27 Mj/kg TS. 

 
Tabell 4. Det effektiva värmevärdet för olika delar av tall, gran och björk vid olika fukthalter (Från: Olofsson 

1975). 

      Effektivt värmevärde (0 % fukthalt)   
Effective heating value  

   (0 % moisture content dry mass)  
      [Mj/kg TS]   
Stamved, Stem wood Tall Pinus sylvestris 19,28   
 Gran Picea abies 18,76  
 Björk Betula spp. 18,84  
     
Bark, Bark Tall Pinus sylvestris 19,81  
 Gran Picea abies 18,73  
 Björk Betula spp. 20,54  
     
Barr, Needles Tall Pinus sylvestris 21,06  
  Gran Picea abies 20,00   
 

Det effektiva värmevärde (Weff)  vid en specifik fukthalt kan beräknas enligt följande 
formel: 

 

F
FWW aeff −

×−=
100

441,2  [MJ/kg TS] 

där  

Weff = effektivt värmevärde för fuktigt bränsle [MJ/kg TS] 

Wa = effektivt värmevärde för torrt bränsle (F = 0) [MJ/kg TS] 

2,441 = vattnets ångbildningsvärme vid 25ºC [MJ/kg] 

F = skogsbränslets fukthalt [%] 
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3.2 Densitet 
Torr-rådensiteten för ett material definieras som torr massa per rå volymenhet.  

 

Torr-rådensiteten för skogsbränsle beräknas enligt följande: 

 

u

o

V
m

rådensitetTorr =−  [kg/m3f] 

där 

mo = bränslets massa i torrt tillstånd [kg] 

Vu = bränslets volym i rått tillstånd [m3f] 

 

Det skiljer mycket på olika delar i det enskilda trädets densitet, som beror på anatomiska 
skillnader, t.ex. har den tjockväggiga sommarveden tre gånger högre densitet än 
vårveden. I medeltal är densiteten som högst vid 1–2 mm årsringsbredd (Thörnqvist 
1992). Högst densitet i trädet finner man i rotstocken samt i grenarna (Träguiden 2008). 
Tillväxtplatsen har också stor betydelse för trädets totala densitet (Thörnqvist 1985 och 
1992). I tabell 5 redovisas genomsnittliga värden för torr-rådensiteten för olika trädslag i 
olika landsdelar. I princip betyder detta att densiteten avtar ju nordligare trädet har vuxit. 

 
Tabell 5. Torr-rådensiteten för de tre vanligaste trädslagens stamved i olika landsdelar. Torr-rådensiteten för 

Götaland och Svealand är hämtade från Björklund (1984), medan värdena för Norrland är bedömd 
utifrån tendensen att torr-rådensiteten avtar ju nordligare växtplats. 

  Tall Gran Björk 

 Pinus sylvestris Pica abies Betula spp. 

  Torr-rådensitet, stamved Basic density, stemwood [ton/m3f] 

Norrland, North 0,41 0,40 0,50 

Svealand, Middle 0,42 0,41 0,51 

Götaland, South 0,43 0,42 0,52 

 

Torr-rådensiteten för färska avverkningsrester är enligt Thörnqvist (1985) ca 0,47 
ton/m3f (se tabell 6). Eftersom granbarr har en torr-rådensitet på ca 0,40 ton/m3f och 
grangrenar har en torr-rådensitet på 0,59 ton/m3f påverkas den totala torr-rådensiteten 
om avverkningsresterna tillåts att barra av. Substansförlust av barr gör alltså att den 
tyngre veden ökar procentuellt, och det vägda medelvärdet för skogsbränslets torr-
rådensitet ökar därmed vilket påverkar energiinnehållet positivt. 
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Tabell 6.  Torr-rådensiteten för grotens beståndsdelar i färskt tillstånd (Thörnqvist 1985). 

  
Torr-rådensitet, Basic density 

[ton/m3f] 

Gren och stamved, Wood 0,59 

Bark, Bark 0,36 

Barr, Needles 0,40 

Kvistar och smågrenar, Small branches 0,42 

Vägt medelvärde, Mean value of GROT 0,47 

 

Torr-rådensiteten minskar däremot om hyggesresterna utsätts för rötsvampar som bryter 
ned vedfibrer, vilket leder till att massan minskar medan volymen är den samma. Val av 
en lagrings- och hanteringsmetod som ökar avverkningsresternas vägda medeldensitet 
kan alltså påverka torr-rådensiteten. 

 

3.3 Fukthalt 
Fukthalten definieras som vattenmängdens procentuella andel av materialets råa massa. 

 

Fukthalten (u) för skogsbränsle beräknas enligt följande: 

 

100×
−

=
u

ou

m
mm

u  [%] 

där 

u = fukthalten i procent 

mu = bränslets massa i rått tillstånd [kg] 

mo = bränslets massa i torrt tillstånd [kg] 

 

Fukthalten i skogsbränsle påverkas av nederbörd, temperatur, luftens fuktighet samt 
lagringssätt (Thörnqvist, 1984a). Om grenar och toppar lagras i välta varierar fukthalten 
med årstider och omgivande klimat eftersom skogsbränslet strävar efter att nå samma 
fuktighet som omgivande luft. I nyavverkade hyggesrester ligger fukthalten omkring 50 
%, i små högar t.ex. processorhögar varierar fukthalten mellan ca 50 % på vintern och 
25–30 % på sommaren (se figur 2). Görs däremot högarna riktigt stora sker torkningen 
saktare eftersom yttre faktorer får svårare att påverka material som skyddas i högarnas 
inre delar. Fukthalten varierar även beroende på den rådande väderleken vid 
hanteringstillfället. Sker hanteringen strax efter eller under tiden det regnar ökar 
fukthalten betydligt (Flinkman m.fl. 1986). 
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Figur 2.  Fukthaltens förändring i avverkningsrester som lagras i processorhög över två 
vegetationsperioder. (Thörnqvist 1984b). 
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Lagring i små högar under första sommaren sänker fukthalten kraftigt. För att få nytta av 
sommarens torkning gäller det att samla ihop skogsbränslet till större högar innan hösten 
är över. Om avverkningsresterna lagras i välta bör vältan placeras på en öppen plats så att 
sol- och vindexponeringen blir så stor som möjligt. Normalt innehåller täckta vältor ca 
10 procentenheter lägre fukthalt än otäckta vältor (Lehtikangas 1999). Ringman (1995) 
anger att om lagringen av skogsbränsle sker så att materialet skyddas från fukt genom att 
avverkningsresterna får ligga luftigt, gärna med någon form av direkt regnskydd, t.ex. 
papp, kommer fukthalten i skogsbränslet att minska. Denna fukthaltssänkning gör att det 
går åt mindre energi för att förånga det vatten som finns i materialet och innebär att det 
effektiva värmevärdet ökar. Fukthalten kan alltså påverkas beroende på vilket sortiment 
det är samt hur hantering och lagring genomförs (se tabell 7).  

 
Tabell 7.  Fukthalten för olika sortiment skogsbränsle som används i denna rapport. 

    Fukthalt [%] Referens 

    

Moisture content 

dry mass [%] Reference 

Grot utan barr Branch and tops without needles 45,0 Nilsson 2007 

Grot med barr Branch and tops with needles 45,0 Nilsson 2007 

Stubbar Stumbs 35,0 Johansson 2007 

Råflis Wood chips, green 58,4 Thörnqvist m.fl. 1991 

Torrflis Wood chips, dry 15,7 Thörnqvist m.fl. 1991 

Sågspån Sawdust 57,0 Thörnqvist m.fl. 1991 

Ribb Slabs 58,4 Thörnqvist m.fl. 1991 

Bark Bark 59,9 Thörnqvist m.fl. 1991 
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3.4 Fastvolymandel 
För att beräkna skogsbränslets energiinnehåll, kostnader för uttag m.m. krävs ett 
omräkningstal för att kunna räkna om den fasta volymen (m3f) till det stjälpta måttet 
(m3s). Fastvolymandelen är olika stor beroende på vilken fraktionsstorlek som 
skogsbränslets har. Detta gör att det är svårt att få exakta beräkningar av t.ex. 
energiinnehåll i bränsle med olika fraktionsstorlekar. Fastvolymandelen är även större för 
grot med barr än grot utan barr eftersom de små barren ”gömmer sig” i utrymmen 
mellan de större fraktionerna. Fastvolymandelen är enligt Sågverksinventeringen (2002) 
36 % för flis och 32 % för sågspån. Thörnqvist (1991) anger fastvolymandelen för bark 
till 45 %. Fastvolymandelen ökar ofta under transport då sönderdelat material skakas och 
hålrum försvinner. Fastvolymsandelen från det stjälpta måttet har alltså även stor 
betydelse för transportekonomin (Thörnqvist 1985).  
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4 Material och metoder 

4.1 Primärt skogsbränsle 

4.1.1 Biomassapotential från slutavverkning 
För att beräkna potentialen av hur mycket grot respektive stubbved som finns per hektar 
används de biomassafunktioner som Marklund (1988) har utvecklat för trädslagen tall, 
gran och björk. Den potential som beräknas är den biomassa som finns i det växande 
trädet, därefter tillkommer hantering och lagringsförluster av biomassan. Funktionerna 
grundar sig på verkliga provträd där matematiska funktioner för torrmassa tagits fram för 
trädets olika delar. Funktionerna bygger på konstanter för olika delar av trädet som sätts 
in i en formel tillsammans med trädets diameter i brösthöjd. Genom att använda 
resultatet från biomassafunktionerna kan mängden grot och stubbar beräknas i 
förhållande till hur mycket stamved som finns per hektar. Denna parameter är enkel att 
ta fram från en avverkning. I tabell 8 anges potentialen för hur mycket grot och stubbar 
som finns per hektar i ett normalt slutavverkningsbestånd för olika landsdelar beräknat 
ur Marklunds biomassafunktioner samt erfarenhetstal från normala 
slutavverkningsbetsånd. 

 
Tabell 8.  Grot- och stubbpotentialen per hektar i ett normalt slutavverkningsbestånd för olika 

trädslag och i olika landsdelar, innan avverkning och hantering orsakar substansförluster.  

    Grotpotential Stubbpotential 

  Potential, branches and tops Potential, stumbs 

  [ton TS/ha] [ton TS/ha] 

Norrland, North       

 Tall, Pinus sylvestris 18 23 

 Gran, Picea abies 41 35 

 Björk, Betula spp. 17 x 

    

Svealand, Middle    

 Tall, Pinus sylvestris 25 36 

 Gran, Picea abies 46 44 

 Björk, Betula spp. 24 x 

    

Götaland, South    

 Tall, Pinus sylvestris 24 39 

 Gran, Picea abies 53 54 

  Björk, Betula spp. 33 x 
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4.1.2 Grot utan barr 
I denna rapport presenteras hur effektiviteten i två olika hanteringssystem påverkar hur 
mycket grot som blir tillgängligt vid en slutavverkning. Den första är ett hanteringssystem 
som ger ett skogsbränsle utan barr och som också är den vanligast använda metoden i 
Sverige. För att få grot utan barr används oftast en hanteringsmetod där hyggesresterna 
läggs i processorhögar vid avverkningen (se figur 3). Där får hyggesresterna ligga över 
första vegetationsperioden för att barra av och efter sommaren skotas de till ett avlägg, 
gärna i anslutning till bilväg. Där läggs skogsbränslet i större högar som täcks med papp 
för att hindra direkt regnvatten. Skogsbränslet lagras där upp till ett år för att torka 
ytterligare. Därefter flisas skogsbränslet med en flisskördare. Flisen hamnar i containrar 
som med lastbil transporteras till industri. Nilsson (2007) har beräknat kostnader för 
olika hanteringssystem. Kostnaden för detta hanteringssystem är beräknat till 117 
kr/MWh (ungefär 570 kr/ton TS), allt från avverkning, sönderdelning och transport till 
energiomvandlande industri. 
 

Figur 3. Beskrivning av hanteringsmetoden: Grot i välta, utan barr (Bilderna i figuren från Komatsu Forest AB). 

Skotning av grot till välta  

Forwarding of logging residuals 

 
    
Lagring i välta vid avlägg (6–24 månader) 

Storage in a large windrow (6-24 months) 

Höst, autumn  Vinter, winter  Vår, spring  Sommar, summer  Höst, autumn 

 

Flisning av välta vid avlägg 

Cutting up the llogging residuals 

Transport av fliscontainer till industri/terminal 

Transport of the comminuted logging residuals to industry/terminal 

Lagring i processorhögar (0–12 månader) 

Storage in small heaps (0-12 moths) 

Vinter, winter  Vår, spring  Sommar, summer  Höst, autumn 

 

Slutavverkning 

Final Fellinig 



CHRISGAS: Regional amount of forest fuel in Sweden 

 20 

4.1.3 Grot med barr 
Den andra hanteringsmetoden som redovisas är buntning av skogsbränslet. Lagras 
buntarna vissnar barren när skogsbränslet torkar, skulle buntarna däremot levereras till 
industri utan längre tids lagring blir det istället ett skogsbränsle med färska barr (grönt 
grot). Om barren skall ingå i skogsbränsleuttaget (se figur 4) läggs hyggesresterna i 
processorhögar vid avverkningen. En grotbuntare gör sedan i direkt anslutning till 
avverkningen kompakta buntar av de färska hyggesresterna. Grotbuntarna skotas därefter 
ut till en upplagsplats vid bilväg. Där läggs grotbuntarna i travar som täcks med papp för 
att hindra direkt regnvatten. Grotbuntarna lagras där upp till ett år om man önskar att 
barren skall vissna. Därefter transporteras grotbuntarna med hjälp av timmerlastbil till 
industrin där buntarna flisas. Kostnaden för detta hanteringssystem är beräknat till 84 
kr/MWh (ungefär 410 kr/ton TS), allt från avverkning, sönderdelning och transport till 
energiomvandlande industri. 

 

 
Figur 4. Beskrivning av hanteringsmetoden: Buntat grot, med barr (Bilderna i figuren från Komatsu Forest 

AB). 

Transport av grotbuntar till industri 

Transport of the bundled logging  

residuals to industry/terminal 

Sönderdelning av grotbuntar vid industri 

Cutting up the bundled logging residues 

at the industry/terminal 

Buntning av grot 

Bundling of logging residuals 

Skotning av grotbuntar till välta vid avlägg 

Forwarding of the bundled logging residuals 

    

Lagring i välta vid avlägg (0–24 månader) 

Storage in a high stack (0-24 months) 

Vinter, winter  Vår, spring  Sommar, summer  Höst, autumn  Vinter, winter  Vår, spring 

Slutavverkning 

Final felling 



CHRISGAS: Regional amount of forest fuel in Sweden 

 21 

4.1.4 Stubbrytning 
Stubbrytning sker oftast med hjälp av grävmaskin med ett speciellt stubbrytningsaggregat 
monterat på kranspetsen (se bild 2). Stubben lyft upp från marken och skall helst skakas 
för att bli av med en del av medföljande jord. I samband med brytningen klyvs sedan 
varje stubbe i minst två delar för att underlätta vidare hantering, samt för att bli av med 
ytterliggare föroreningar. Samtidigt som stubbrytningen sker utför grävmaskinen i de allra 
flesta fall en markberedning. Stubbdelarna läggs i högar motsvarande grävmaskinens 
räckvidd.  

 

 
Bild 2. Stubbrytning med en grävmaskin försedd med ett stubbrytningsaggregat. Stubbarna klipps sönder och 

läggs sedan i små högar. 
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Dessa små högar med stubbved samlas sedan ihop av en skotare som kör ut stubbveden 
till bilväg, där de lagras i större vältor (se bild 3). Lagringen syftar dels till att fördela 
behovet av råvara över året, men även för att stubbarna skall bli renade från 
föroreningar, såsom jord och grus. Innan stubbarna kan eldas eller förgasas måste de 
sedan sönderdelas. Denna sönderdelning kan ske utmed bilväg med en mobil kross, eller 
lastas stubbarna på containerlastbilar som kör in till terminal eller industri där 
sönderdelningen kan ske i större skala. 

 

 
Bild 3. För att uppnå torkning samt att få renare stubbved sker lagring i större vältor utmed en bilväg. 

 

Skogssällskapet (2007) har gjort försöksbrytningar av stubbar, de har kommit fram till att 
kostnaden för hela kedjan från brytning tills att det ligger sönderdelat vid industri kostar 
mellan 150–200 kr/MWh (ungefär 700– 900 kr/ton TS). 
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4.1.5 Regionala indelningar och skogsmarksareal 
Sverige består av 21 län (se figur 5) och 290 kommuner (Statistiska centralbyrån 2008). 
Denna regionala indelningen används i denna rapport för att beräkna produktiv 
skogsmarksareal och i slutändan även potentialen på tillgängligt skogsbränsle i olika delar 
av landet. I rapporten förekommer även en grövre indelning från norr till söder på de tre 
landsdelarna, Norrland, Svealand samt Götaland.  

 

 
 
Figur 5. Karta över Sverige med indelning på de 21 olika länen (Statistiska centralbyrån 2008). 

Figuren visar även en grov indelning av de olika landsdelarna, Norrland, Svealand och 
Götaland. 

Norrland 

Svealand 

Götaland 
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Produktionen av primärt skogsbränsle har en direkt koppling till tillgänglig skogsmark. 
Sveriges landareal delas upp i olika kategorier, så kallade ägoslag (figur 6). Enligt 
Skogsstatisk årsbok (2007) utgör ägoslaget skogsmark ca 23 miljoner hektar, eller 55 % 
av Sveriges totala landareal. Skogsstyrelsen har tillsammans med Lantmäteriet år 2003 
tagit fram uppgifter av skogsmarkens fördelning per kommun och län.  
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Figur 6.  Sveriges landareal fördelad på de olika ägoslagen. (Från: Skogstatistisk årsbok 2007). 

 

Vad som är skogsmark och hur den skall användas styrs av Skogsvårdslagen och beskrivs 
i andra paragrafen i just nämna lag: 

2 § Med skogsmark avses i denna lag 
1. mark som är lämplig för virkesproduktion och som inte i väsentlig utsträckning 
används för annat ändamål, 
2. mark där det bör finnas skog till skydd mot sand- eller jordflykt eller mot att 
fjällgränsen flyttas ned. 
   Mark som ligger helt eller i huvudsak outnyttjad skall dock inte anses som skogsmark, 
om den på grund av särskilda förhållanden inte bör tas i anspråk för virkesproduktion. 
   Mark skall anses lämplig för virkesproduktion, om den enligt vedertagna 
bedömningsgrunder kan producera i genomsnitt minst en kubikmeter virke om året per 
hektar. 
   Med skogliga impediment avses i denna lag mark som inte är lämplig för 
virkesproduktion utan produktionshöjande åtgärder, men som bär skog eller har 
förutsättningar att bära skog. 
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Eftersom förgasningsanläggningen VVBGC ligger i Värnamo finns det intresse att 
beräkna hur mycket biomassa som finns inom upptagningsområdet. Om 
upptagningsområdet antas vara 100 km radie och centrum sätts till Värnamo berörs åtta 
olika län. I detta upptagningsområde (figur 7) finns ca 1,8 miljoner hektar skogsmark 
fördelat på 48 kommuner som ligger helt eller delvis inom 100 km radie från Värnamo 
(Nilsson 2007). 
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Figur 7. Karta som visar den areal som ryms inom 100 km radie från Värnamo och i denna 

rapport representerar upptagningsområdet för VVBGC. 
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4.1.6 Normalskogsberäkning 
Begreppet normalskog är en matematisk och statistisk modell av ett skogsbruk i jämvikt 
beträffande virkesförrådets tillväxt och avgång (Skogsencyklopedin 2000). Om den 
skogsmark man vill studera antas vara jämt fördelad vad gäller främst åldersklasser och 
produktionsförmåga kan t.ex. analyser göras på hur mycket virke som marken kan 
producera. I begreppet normalskog antas alltså att det år efter år finns lika stor areal som 
avverkas. Beräkningar med normalskogen tar inte heller hänsyn till eventuella störningar 
som kan påverka arealer eller virkesproduktion, t.ex. stormar och andra oförutsägbara 
händelser. Principen för hela modellen bygger på att om omloppstiden i medeltal anses 
vara 100 år betyder det att det varje år avverkas en hundradel av skogsmarksarealen som 
då får en jämn åldersfördelning. Det betyder då att varje år slutavverkas 1 % av 
skogsmarksarealen liksom alla andra enskilda skogliga åtgärder utförs en gång var 
hundrade år (se figur 8). Även om begreppet normalskog inte styr det vardagliga 
skogsbruket torde det dock finnas en koppling då skogsbruket enligt skogsvårdslagen 1 § 
anger att skogen är en nationell tillgång som skall skötas så att den uthålligt ger en god 
avkastning samtidigt som den biologiska mångfalden bibehålls. 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Föryngring Röjning 1
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Röjning 2
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Gallring 1
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

Gallring 2
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

Gallring 3
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Slutavverkning

 
Figur 8. Principen för normalskogsberäkningar där varje enskild skoglig åtgärd utförs en gång 

per omloppstid som i detta exempel är satt till 100 år vilket gör att t.ex. 
slutavverkningsarealen utgör 1 % av totala skogsmarksarealen. 

 

För att beräkna hur stora arealer som slutavverkas, samt hur mycket biomassa som finns 
att hämta per hektar används parametrar för ett normalt slutavverkningsbestånd i olika 
landsdelar. Tre skogsbolag, från norr till söder har hjälpt till att ta fram erfarenhetstal för 
normala slutavverkningsbestånd för tall, gran och björk. I tabell 9 anges dessa 
erfarenhetstal som medelvärden för hur ett normalt slutavverkningsbestånd ser ut i olika 
landsdelar. Det normala slutavverkningsbeståndet kan givetvis variera mycket även inom 
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landsdelen och beroende på hur skogen är skött, men dessa erfarenhetstal skall ses som 
medelvärden. 

 
Tabell 9.  Parametrar för ett normalt slutavverkningsbestånd för olika trädslag och i olika 

landsdelar. Parametrarna är hämtade från olika skogsbolags erfarenhetstal. 
Norrland, North Broman (2008)   

  Omloppstid Volym stamved Stamantal Medeldiameter bh 

 Rotation time 

Volume  

stemwood Numbers of stems 

Mean  

diameter Dbh 

  [år (year)] [m3fub/ha] [st/ha] [cm] 

Tall, Pinus sylvestris 110 140 600 20* 

Gran, Picea abies 100 180 600 20* 

Björk, Betula spp. 70 100 600 20* 

     

     

Svealand, Middle Jemth (2008)    

  Omloppstid Volym stamved Stamantal Medeldiameter bh 

 Rotation time 

Volume  

stemwood Numbers of stems 

Mean  

diameter Dbh 

  [år (year)] [m3fub/ha] [st/ha] [cm] 

Tall, Pinus sylvestris 105 225 550 25 

Gran, Picea abies 90 240 600 26 

Björk, Betula spp. 65 150 500 23 

     

     

Götaland, South Andersson (2007)   

  Omloppstid Volym stamved Stamantal Medeldiameter bh 

 Rotation time 

Volume  

stemwood Numbers of stems 

Mean  

diameter Dbh 

  [år (year)] [m3fub/ha] [st/ha] [cm] 

Tall, Pinus sylvestris 90 250 600 30 

Gran, Picea abies 75 300 700 30 

Björk, Betula spp. 60 200 500 25 

* Medeldiametern för Norrland är inte erfarenhetstal från Norra Skogsägarna.  

Trädslagsfördelningen har betydelse när mängden biomassa skall beräknas på en areal 
eftersom mängden biomassa skiljer sig mellan olika trädslag. Fördelningen mellan olika 
trädslag varierar i olika delar av Sverige, i Skogsstatistisk årsbok anges 
trädslagsfördelningen baserat på länsnivå. Sett till hela Sverige är trädslagsfördelningen 
42,2 % gran, 38,0 % tall, 11,1 % björk och övriga trädslag 8,7 %. Denna fördelning är 
dock egentligen inte en beskrivning av enskilda slutavverkningsbestånd utan istället en 
beskrivning av trädslagsfördelningen sett till hela landet över alla åldersklasser. I denna 
rapport antas dock trädslagsfördelningen gälla för slutavverkningsareal samt att övriga 
trädslag likställs med de parametrar som gäller för trädslaget björk. 
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4.2 Sekundärt skogsbränsle 
För att beräkna hur mycket biobränsle som går att utvinna ur sågverkens biprodukter på 
regional nivå har volymen biprodukter beräknats utifrån hur mycket sågad vara varje län 
producerar. Detta genom att använda Sågverksinventeringens siffror på hur fördelningen 
ser ut mellan de olika biprodukterna. Därefter har volymen räknats om till torrsubstans 
för de olika biprodukterna och de har sedan presenterats län för län. I slutändan är det 
dock bara den del som Sågverksinventeringen presenterar som försålt bränsle som kan 
anses vara tillgänglig. 

 

Tillgängliga biprodukter inom 100 km radie från Värnamo har beräknats på samma sätt 
som ovanstående förutom sågverkens produktion inom upptagningsområdet har 
identifierats för varje enskilt sågverk. Detta har skett genom Sågverksdatabasen (2008) 
samt personlig kontakt med de sågverk som inte pressenterats på sågverksdatabasen.  
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5 Resultat 

5.1 Potentiella tillgångar skogsbränsle i Sverige 

5.1.1 Grot 
Det som i denna rapport benämns som potentiella tillgångar utgörs av det skogsbränsle 
som årligen potentiellt finns i normala slutavverkningar, innan substansförluster uppstår 
på grund av hantering och lagring. Det betyder att arealer som är avsatta för naturskydd 
inte idag kan bidra med skogsbränsle. De arealer som på grund av tekniska eller 
ekonomiska svårigheter anses inte heller bidra med potentiella mängder skogsbränsle. På 
de slutavverkningsarealer som årligen är möjliga att utföra grotuttag på i Sverige finns 
enligt beräkningarna i denna rapport ca 5,6 miljoner ton torrsubstans bestående av 
grenar, toppar och barr. I tabell 10 presenteras den potentiella torrsubstansen grot som 
finns på aktuella arealer för grotuttag. 

 
Tabell 10.  Den potentiella mängden grot som årligen finns på de slutavverkningsarealer där 

grotuttag möjligt att utföra, fördelat på olika trädslag och länsnivå. 
GROT Tall Gran Björk Övrigt Totalt 

 Pinus sylvestris Picea abies Betula spp. Other Total 

  [1000 ton TS] 

Norrbotten 217 220 59 28 525 

Västerbotten 146 309 52 24 530 

Jämtland 99 335 33 31 498 

Västernorrland 50 218 23 27 318 

Gävleborg 127 199 29 25 379 

Dalarna 184 278 33 25 520 

Värmland 83 248 29 22 382 

Örebro 35 96 14 12 157 

Västmanland 22 48 7 8 84 

Uppsala 36 65 9 21 131 

Stockholm 17 39 7 13 77 

Södermanland och Gotland 43 61 8 14 127 

Östergötland 42 98 11 20 172 

Västra Götaland 63 336 44 43 487 

Jönköping 44 198 20 21 284 

Kronoberg 31 180 22 19 252 

Kalmar 54 172 19 37 281 

Halland 10 82 9 17 119 

Blekinge 4 55 5 19 83 

Skåne 8 86 10 53 157 

Totalt 1317 3322 443 481 5562 

5.1.2 Stubbar 
Det som i denna rapport benämns som potentiella tillgångar utgörs av den biomassa som 
potentiellt finns i hela stubben från fällskär till yttersta rot. I denna rapport antas att 
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stubbrytning kan ske på en tredjedel av den totala slutavverkningsarealen från gran och 
tall. Det betyder att det potentiellt finns ca 2,2 miljoner ton torrsubstans stubbved på de 
slutavverkningsarealer som årligen kan bli aktuella för stubbrytning i Sverige. I tabell 11 
presenteras den potentiella torrsubstansen stubbved på länsnivå. 

 
Tabell 11.  Den potentiella mängden stubbved som årligen finns på de slutavverkningsarealer där 

stubbrytning kan vara aktuellt, fördelat på olika trädslag och länsnivå. 
 Tall Gran Björk Övrigt Totalt 

 Pinus sylvestris Picea abies Betula spp. Other Total 

  [1000 ton TS] 

Norrbotten 132 89 0 0 222 

Västerbotten 89 126 0 0 215 

Jämtland 60 136 0 0 197 

Västernorrland 31 89 0 0 119 

Gävleborg 77 79 0 0 156 

Dalarna 112 111 0 0 222 

Värmland 50 99 0 0 149 

Örebro 21 38 0 0 60 

Västmanland 13 19 0 0 32 

Uppsala 22 26 0 0 47 

Stockholm 11 15 0 0 26 

Södermanland och Gotland 27 24 0 0 52 

Östergötland 25 39 0 0 64 

Västra Götaland 42 141 0 0 184 

Jönköping 29 83 0 0 113 

Kronoberg 21 75 0 0 96 

Kalmar 36 72 0 0 108 

Halland 7 35 0 0 41 

Blekinge 3 23 0 0 26 

Skåne 5 36 0 0 42 

Totalt 815 1356 0 0 2171 
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5.1.3 Biprodukter 
De svenska sågverken producerade år 2000 drygt 16 miljoner kubikmeter sågad vara, eller 
omräknat till biomassa, ca 14 miljoner ton torrsubstans. Den sågade varan utgör knappt 
hälften av den biomassa som sågverken tar in, resterande del, 7,6 miljoner ton 
torrsubstans benämns gemensamt som biprodukter. Biprodukterna har sedan olika 
användningsområden, den största delen går till massaindustrin, dessutom behöver 
sågverken en viss del till eget bränsle. Slutligen betyder det att endast 12 %, eller ca 1,7 
miljoner ton torrsubstans av den biomassa som sågverken tar in till förädling säljs vidare 
som skogsbränsle. I tabell 12 presenteras sågverkens olika slutprodukter som 
torrsubstans, fördelat på länsnivå. 

 
Tabell 12.  Den potentiella mängden torrsubstans som årligen produceras vid de svenska sågverken, 

fördelat på användning och länsnivå. 

  Sågad vara 

Annan  

användning Eget bränsle 

Försålt 

 bränsle Totalt 

  Yield of sawnwood Other use Fuel at the mill Fuel, sold Total 

 [1000 ton TS] 

Norrbotten 489 393 77 136 1 095 

Västerbotten 626 504 99 174 1 403 

Jämtland 264 213 42 73 592 

Västernorrland 412 331 65 114 922 

Gävleborg 625 530 96 168 1 419 

Dalarna 551 467 85 148 1 250 

Värmland 431 305 65 112 913 

Örebro 300 212 45 78 635 

Västmanland 269 228 41 72 610 

Uppsala 65 55 10 17 147 

Stockholm 2 2 0 1 5 

Södermanland och Gotland 142 92 20 32 287 

Östergötland 205 132 29 47 413 

Västra Götaland 290 187 41 66 583 

Jönköping 546 353 76 124 1 099 

Kronoberg 397 257 56 90 799 

Kalmar 571 369 80 129 1 149 

Halland 254 164 35 57 510 

Blekinge 63 41 9 14 126 

Skåne 171 111 24 39 344 

Totalt 6 672 4 946 994 1 691 14 302 
  47% 35% 7% 12%   
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5.2 För industrin tillgängligt skogsbränsle i Sverige 

5.2.1 Grot, om barren inte tas tillvara 
Om grotuttaget i framtiden kommer att efterlikna det system man använder idag, betyder 
det att man får ett grot utan barr. Då kommer det svenska skogsbruket kunna 
tillhandahålla ca 2,7 miljoner ton torrsubstans barrfritt grot till industrin, vilket motsvarar 
ca 13,5 TWh. I tabell 13 redovisas hur mycket torrsubstans grot, utan barr som årligen 
skulle kunna finnas tillgängligt för den energiomvandlande industrin i Sverige. 

 
Tabell 13.  Den tillgängliga mängd grot som det svenska skogsbruket årligen skulle kunna bidra 

med om man vill ha ett barrfritt grot, fördelat på trädslag och länsnivå.  
GROT Tall Gran Björk Övrigt Totalt 

 Pinus sylvestris Picea abies Betula spp. Other Total 

  [1000 ton TS] 

Norrbotten 107 108 29 14 257 

Västerbotten 71 151 26 12 260 

Jämtland 49 164 16 15 244 

Västernorrland 25 107 11 13 156 

Gävleborg 62 97 14 12 186 

Dalarna 90 136 16 12 255 

Värmland 41 121 14 11 187 

Örebro 17 47 7 6 77 

Västmanland 11 23 3 4 41 

Uppsala 17 32 4 10 64 

Stockholm 9 19 4 7 38 

Södermanland och Gotland 21 30 4 7 62 

Östergötland 21 48 5 10 84 

Västra Götaland 31 165 22 21 239 

Jönköping 21 97 10 11 139 

Kronoberg 15 88 11 9 123 

Kalmar 26 84 9 18 138 

Halland 5 40 4 8 58 

Blekinge 2 27 3 9 41 

Skåne 4 42 5 26 77 

Totalt 645 1628 217 236 2725 
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5.2.2 Grot, om barren tas tillvara 
Om man genom att bunta skogsbränslet färskt och därmed kan acceptera ett grotuttag 
där barren följer med in till den energiomvandlande industrin skulle den tillgängliga 
mängden grot öka med upp till drygt 30 %. Med andra ord skulle det svenska 
skogsbruket kunna tillhandahålla ca 3,7 miljoner ton torrsubstans grot med barr till 
industrin, vilket motsvarar ca 18,3 TWh. I tabell 14 redovisas hur mycket torrsubstans 
grot som årligen skulle kunna finnas tillgängligt för den energiomvandlande industrin i 
Sverige om barren kan tas tillvara. 

 
Tabell 14.  Den tillgängliga mängd grot som det svenska skogsbruket årligen skulle kunna bidra 

med om man kan ta ut grot med barr, fördelat på trädslag och länsnivå.  
 Tall Gran Björk Övrigt Totalt 

 Pinus sylvestris Picea abies Betula spp. Other Total 

  [1000 ton TS] 

Norrbotten 143 145 39 19 346 

Västerbotten 96 204 34 16 350 

Jämtland 65 221 21 20 329 

Västernorrland 33 144 15 18 210 

Gävleborg 84 131 19 17 250 

Dalarna 122 184 22 17 343 

Värmland 55 164 19 15 252 

Örebro 23 63 9 8 104 

Västmanland 15 31 4 5 56 

Uppsala 24 43 6 14 86 

Stockholm 11 26 5 9 51 

Södermanland och Gotland 29 40 5 9 84 

Östergötland 28 65 7 13 113 

Västra Götaland 42 222 29 29 321 

Jönköping 29 131 13 14 187 

Kronoberg 20 119 15 13 166 

Kalmar 36 113 12 25 186 

Halland 7 54 6 11 78 

Blekinge 3 36 4 12 55 

Skåne 5 57 7 35 104 

Totalt 869 2192 292 317 3671 
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5.2.3 Stubbar 
Likväl som det uppstår substansförluster när det görs ett grotuttag vid en slutavverkning, 
uppstår även substansförluster vid stubbrytning. Sätt till hela Sverige skulle mängden 
tillgänglig stubbved vara ca 1,3 miljoner ton torrsubstans, vilket motsvarar ca 6,5 TWh. I 
tabell 15 redovisas hur mycket torrsubstans stubbved som årligen skulle kunna finnas 
tillgängligt för den energiomvandlande industrin i Sverige. 

 
Tabell 15.  Den tillgängliga mängd stubbved, fördelat på trädslag och län, som det svenska 

skogsbruket årligen skulle kunna producera. 

 Tall Gran Björk Övrigt Totalt 

 Pinus sylvestris Picea abies Betula spp. Other Total 

  [1000 ton TS] 

Norrbotten 79 54 0 0 133 

Västerbotten 53 75 0 0 129 

Jämtland 36 82 0 0 118 

Västernorrland 18 53 0 0 72 

Gävleborg 46 47 0 0 94 

Dalarna 67 66 0 0 133 

Värmland 30 59 0 0 89 

Örebro 13 23 0 0 36 

Västmanland 8 11 0 0 19 

Uppsala 13 15 0 0 28 

Stockholm 6 9 0 0 16 

Södermanland och Gotland 16 15 0 0 31 

Östergötland 15 23 0 0 39 

Västra Götaland 25 85 0 0 110 

Jönköping 18 50 0 0 68 

Kronoberg 12 45 0 0 58 

Kalmar 22 43 0 0 65 

Halland 4 21 0 0 25 

Blekinge 2 14 0 0 16 

Skåne 3 22 0 0 25 

Totalt 489 814 0 0 1303 
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5.2.4 Biprodukter 
I princip är det så att det årligen finns 7,6 miljoner ton torrsubstans biprodukter vid de 
svenska sågverken. Som det är idag är det dock bara ca 1,7 miljoner ton torrsubstans som 
säljs vidare till energiomvandling, vilket motsvarar ca 7,6 TWh. I tabell 16 presenteras 
fördelningen av torrsubstansen av det försålda skogsbränslet på produkt och länsnivå. 

 
Tabell 16.  Den potentiella mängden torrsubstans som årligen försäljs som bränsle vid de svenska 

sågverken, fördelat på sortiment och länsnivå. 

  Råflis Torrflis Sågspån Ribb Bark Totalt 

  
Wood chips, 

green 
Wood 

chips, dry Sawdust Slabs Bark Total 

 [1000 ton TS] 

Norrbotten 3 21 70 2 40 136 

Västerbotten 4 27 90 2 51 174 

Jämtland 2 11 38 1 21 73 

Västernorrland 3 18 59 1 33 114 

Gävleborg 4 28 85 0 49 168 

Dalarna 4 25 75 0 43 148 

Värmland 2 16 59 0 34 112 

Örebro 2 11 41 0 24 78 

Västmanland 2 12 37 0 21 72 

Uppsala 0 3 9 0 5 17 

Stockholm 0 0 0 0 0 1 

Södermanland och Gotland 1 5 15 0 11 32 

Östergötland 1 7 22 1 16 47 

Västra Götaland 2 10 31 1 22 66 

Jönköping 3 19 58 2 42 124 

Kronoberg 2 14 42 1 31 90 

Kalmar 3 20 60 2 44 129 

Halland 1 9 27 1 20 57 

Blekinge 0 2 7 0 5 14 

Skåne 1 6 18 1 13 39 

Totalt 40 267 842 15 526 1 691 
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5.2.5 Summering skogsbränsle i Sverige 
När biomassan som kan bli tillgängligt för energiomvandling från grot, stubbar samt 
sågverkens biprodukter summeras blir den totala biomassan ca 6,7 miljoner ton 
torrmassa (tabell 17) i hela Sverige. Detta motsvarar ca 32 TWh, fördelat på 18,3 TWh 
grot, 6,5 TWh stubbar samt 7,6 TWh biprodukter från industrin som skulle kunna bli 
tillgängligt för den energiomvandlande industrin. Detta under förutsättning att barren 
ingår i grotuttaget, tillåts barren inte ingå i uttaget reduceras det tillgängliga skogsbränslet 
i Sverige med ca 5 TWh.  

 
Tabell 17.  Tillgänglig biomassa för energiomvandling från grot (med barr), stubbar samt 

sågverkens biprodukter, fördelat på länsnivå. 

  GROT Stubbar Biprodukter Totalt 

  Branches and tops Stumbs By-products  Total 

 [1000 ton TS] 

Norrbotten 346 133 136 615 

Västerbotten 350 129 174 653 

Jämtland 329 118 73 520 

Västernorrland 210 72 114 396 

Gävleborg 250 94 168 512 

Dalarna 343 133 148 624 

Värmland 252 89 112 453 

Örebro 104 36 78 217 

Västmanland 56 19 72 147 

Uppsala 86 28 17 132 

Stockholm 51 16 1 67 

Södermanland och Gotland 84 31 32 147 

Östergötland 113 39 47 199 

Västra Götaland 321 110 66 497 

Jönköping 187 68 124 379 

Kronoberg 166 58 90 314 

Kalmar 186 65 129 380 

Halland 78 25 57 160 

Blekinge 55 16 14 85 

Skåne 104 25 39 167 

Totalt, Total 3671 1303 1691 6664 
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5.3 Potentiella tillgångar biomassa inom 100 km radie från 
Värnamo 

5.3.1 Grot 
På de slutavverkningsarealer som årligen kan bli aktuella för grotuttag inom 100 km radie 
från Värnamo finns enligt beräkningarna i denna rapport ca 0,79 miljoner ton 
torrsubstans bestående av grenar, toppar och barr. I tabell 18 presenteras trädslagsvis den 
potentiella torrsubstansen grot inom ett upptagningsområde för VVBGC på 100 km 
radie från Värnamo. 

 
Tabell 18.  Den potentiella mängden grot som årligen finns på de slutavverkningsarealer där 

grotuttag är aktuellt inom 100 km radie från Värnamo, fördelat på olika trädslag. 
  Tall Gran Björk Övrigt Totalt 

 Pinus sylvestris Picea abies Betula spp. Other Total 

  [1000 ton TS] 

Upptagningsområde för VVBGC 99 538 78 77 792 
Withdrawal area to VVBGC           

 

5.3.2 Stubbar 
Det finns potentiellt ca 0,29 miljoner ton torrsubstans stubbved om man räknar med 
stubbrytning på en tredjedel av de årliga slutavverkningsarealerna inom 100 km radie från 
Värnamo. I tabell 19 presenteras trädslagsvis den potentiella torrsubstansen stubbved 
inom ett upptagningsområde för VVBGC på 100 km radie frånVärnamo. 

 
Tabell 19.  Den potentiella mängden stubbved som årligen finns på de slutavverkningsarealer där 

stubbrytning kan vara aktuellt inom 100 km radie från Värnamo, fördelat på olika 
trädslag. 

  Tall Gran Björk Övrigt Totalt 

 Pinus sylvestris Picea abies Betula spp. Other Total 

  [1000 ton TS] 

Upptagningsområde för VVBGC 66 226 0 0 292 
Withdrawal area to VVBGC           
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5.3.3 Biprodukter 
Med hjälp av Sågverksdatabasen (2008) har 46 sågverk identifierats att finnas inom 100 
km radie från Värnamo, 38 av dessa har på ett eller annat sätt angivit produktionen sågad 
vara. Dessa 38 sågverk producerar tillsammans ca 3,4 miljoner kubikmeter sågad vara, 
eller uttryckt i biomassa, ca 1,4 miljoner ton torrsubstans. Den sågade varan utgör knappt 
hälften av den biomassa som sågverken tar in, resterande del, 1,5 miljoner ton 
torrsubstans benämns gemensamt som biprodukter. Biprodukterna har sedan olika 
användningsområden, den största delen går till massaindustrin, dessutom behöver 
sågverken en viss del till eget bränsle. Slutligen betyder det att endast 11 %, eller ca 0,3 
miljoner ton torrsubstans utav den biomassa som sågverken tar in säljs vidare som 
skogsbränsle. I tabell 20 presenteras sågverkens olika slutprodukter som torrsubstans, 
inom 100 km radie från Värnamo 

 
Tabell 20.  Den potentiella mängden torrsubstans som årligen produceras vid de sågverk som finns 

inom 100 km radie från Värnamo, fördelat på användning och länsnivå. 

  Sågad vara 

Annan  

användning Eget bränsle Försålt bränsle Totalt 

  
Yield of 

sawnwood Other use Fuel at the mill Fuel, sold Total 

 [1000 ton TS] 

Upptagningsområde VVGC 1 450 937 203 328 2 919 
Withdrawal area to VVBGC           

 50% 32% 7% 11%   
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5.4 Tillgänglig biomassa inom 100 km radie från Värnamo 

5.4.1 Grot, om barren inte tas tillvara 
Om grotuttaget i framtiden kommer att efterlikna det system man använder idag, betyder 
det att man får grot utan barr. Då kommer det inom 100 km radie från Värnamo finnas 
ca 0,39 miljoner ton torrsubstans barrfritt grot till industrin, vilket motsvarar ca 1,9 TWh. 
I tabell 21 redovisas hur mycket torrsubstans grot, utan barr som årligen skulle kunna 
finnas tillgängligt för den energiomvandlande industrin inom 100 km radie från 
Värnamo. 

 
Tabell 21.  Den tillgängliga mängd grot, fördelat på trädslag som skulle kunna finnas inom 100 km 

radie från Värnamo, om man vill ha ett barrfritt grot.  

  Tall Gran Björk Övrigt Totalt 

 Pinus sylvestris Picea abies Betula spp. Other Total 

  [1000 ton TS] 

Upptagningsområde för VVBGC 48 264 38 38 388 
Withdrawal area to VVBGC           

 

5.4.2 Grot, om barren tas tillvara 
Inom 100 km radie från Värnamo finnas ca 0,52 miljoner ton torrsubstans grot inlusive 
barr till industrin, vilket motsvarar ca 2,6 TWh. I tabell 22 redovisas hur mycket 
torrsubstans grot som årligen skulle kunna finnas tillgängligt för den energiomvandlande 
industrin inom 100 km radie från Värnamo. 

 
Tabell 22.  Den tillgängliga mängd grot, fördelat på trädslag som skulle kunna finnas inom 100 km 

radie från Värnamo, om man kan ta ut grot med barr. 

  Tall Gran Björk Övrigt Totalt 

 Pinus sylvestris Picea abies Betula spp. Other Total 

  [1000 ton TS] 

Upptagningsområde för VVBGC 65 355 51 51 523 
Withdrawal area to VVBGC           
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5.4.3 Stubbar 
Inom 100 km radie från Värnamo skulle mängden tillgänglig stubbved vara ca 0,18 
miljoner ton torrsubstans, vilket motsvarar ca 0,9 TWh. Detta under förutsättning att 
uttaget kan ske en tredjedel av de totala slutavverkningsarealerna, lövskog undantagen. I 
tabell 23 redovisas hur mycket torrsubstans stubbved som årligen skulle kunna finnas 
tillgängligt inom 100 km radie från Värnamo. 

 
Tabell 23.  Den tillgängliga mängd grot, fördelat på trädslag, som årligen skulle kunna finnas inom 

100 km radie från Värnamo, förutsatt man kan bryta tall- och granstubbar på samma 
arealer som man gör ett grotuttag. 

  Tall Gran Björk Övrigt Totalt 

 Pinus sylvestris Picea abies Betula spp. Other Total 

  [1000 ton TS] 

Upptagningsområde för VVBGC 40 136 0 0 175 
Withdrawal area to VVBGC           

 

 

5.4.4 Biprodukter 
I princip är det så att det årligen finns 2,9 miljoner ton torrsubstans biprodukter vid de 
sågverk som finns inom 100 km radie från Värnamo. Som det är idag är det dock bara ca 
0,3 miljoner ton torrsubstans utav detta som försäljs till energiomvandling, vilket 
motsvarar ca 1,5 TWh. I tabell 24 presenteras fördelningen av torrsubstansen av det 
försålda skogsbränslet. 

 
Tabell 24.  Den potentiella mängden torrsubstans som årligen försäljs som bränsle vid de svenska 

sågverken, fördelat på sortiment och länsnivå. 

  Råflis Torrflis Sågspån Ribb Bark Totalt 

  

Wood 
chips, 
green 

Wood 
chips, dry Sawdust Slabs Bark Total 

 [1000 ton TS] 

Upptagningsområde VVGC 8 51 154 5 112 328 
Withdrawal area to VVBGC             
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5.4.5 Summering av skogsbränsle inom 100 km radie från Värnamo 
När biomassan som kan bli tillgängligt för energiomvandling från grot, stubbar samt 
sågverkens biprodukter summeras blir den totala biomassan ca 1,0 miljoner ton 
torrmassa (se tabell 25) inom 100 km radie från Värnamo. Detta motsvarar ca 5,0 TWh, 
fördelat på 2,6 TWh grot, 0,9 TWh stubbar samt 1,5 TWh biprodukter från industrin. 
Detta under förutsättning att barren ingår i grotuttaget, tillåts barren inte ingå i uttaget 
reduceras det tillgängliga skogsbränslet i området med ca 0,7 TWh. 

 
Tabell 25.  Tillgänglig biomassa för energiomvandling från grot, stubbar samt sågverkens 

biprodukter, inom 100 km radie från Värnamo. 

  GROT Stubbar Biprodukter Totalt 

  Branches and tops Stumbs By-products  Total 

 [1000 ton TS] 

Upptagningsområde VVBGC 523 175 328 1026 

Withdrawal area to VVBGC         
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6 Diskussion 
För att bedöma ökningspotentialen av tillgängligt skogsbränsle måste den totala 
potentialen sättas i relation till hur mycket skogsbränsle av olika sortiment som används 
redan idag. Enligt Bioenergiutredning (2004) förbrukas årligen 8,4 TWh 
avverkningsrester (grot) i Sverige, detta i relation till de dryga 18 TWh som presenteras i 
denna rapport. Det betyder att ökningspotentialen är ca 10 TWh från grot, om barren 
tillåts ingå i uttaget. Om man istället vill ha ett avbarrat grot minskar den tillgängliga 
biomassan och ökningspotentialen från grot halveras och blir endast ca 5 TWh. En sådan 
minskning av det totala utbudet är inte att förringa, men det är inte heller troligt att alla 
grotuttag alltid kommer att innefatta barren. Ett rimligt antagande torde vara att hälften 
av all grotuttag kommer att kunna innehålla barr vilket totalt skulle ge ca 16 TWh grot. 
Den verkliga ökningspotentialen för grot skulle därför vara drygt 7 TWh.  

 

En intressant möjlighet är att utveckla en kombinerad skördare och buntningsmaskin, en 
s.k. grot- och gagnvirkesskördare. Buntningen skulle då integreras med avverkningen 
vilket skulle effektivisera skogsbränsleuttaget (figur 9). Vid avverkning hamnar 
hyggesresterna direkt på ett inmatningsbord till ett aggregat som tillverkar grotbuntar. 
Effektiviteten i energiuttag borde bli bättre, eftersom hyggesresterna i samband med 
avverkning inte vidrör marken. Vilket även skulle göra att risken att få med mineraljord 
skulle minska. Med en skicklig förare borde buntningen kunna pågå samtidigt som 
avverkning av nya träd sker, vilket borde leda till en lägre totalkostnad. Om man vill vara 
så effektiv som möjligt skulle upp mot 80 % av allt skogsbränsle vid en avverkning bli 
tillgängligt för den energiomvandlande industrin. Med dagens regler kring 
skogsbränsleuttag skulle det däremot krävas någon form av återföring av näringsämnen 
till skogsmarken. Skulle denna metod användas vid allt uttag av grot, skulle vi totalt 
kunna ta ut drygt 22 TWh grot bara från slutavverkningar.  
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Figur 9. Genom att utveckla ett maskinsystem där avverkning och buntning av grot skulle det 

totala skogsbränsleuttaget öka. Det vore i princip möjligt att få med sig 80 % av all 
potentiellt skogsbränsle på ett hygge (Bilderna i figuren från Komatsu Forest AB). 

 

Vad det gäller stubbar är brytningen idag marginell. Det gör att all framtida stubbrytning i 
princip utgör en ökningspotential motsvarande drygt 6 TWh sett till hela Sverige. Den 
största begränsande faktorn i ökningspotential från stubbrytning utgörs av hur stora 
arealer som verkligen kan bli aktuella. Antagandet i denna rapport bygger på att 
stubbrytning sker på en tredjedel av den totala slutavverkningsarealen. Ökar eller minskar 
andelen avverkningar med stubbrytning påverkar det den potentiella andelen i 
motsvarande grad. 

 

Beträffande sågverkens biprodukter används i princip allt redan idag. Det som inte blir 
cellulosaflis eller går till skivtillverkning, eldas upp för internt bruk eller säljs vidare till 
värmeverk eller pelletstillverkare. Det betyder att om nya aktörer på marknaden vill 
använda sågverkens biprodukter måste man konkurrera med redan befintliga aktörer. 
Alternativt att sågverken får in mer råvaror i form av ökad produktion i det svenska 
skogsbruket. Den regionala tillgången av lättillgängliga biprodukter från sågverken kan 
trots allt vara av intresse vid en eventuell etablering av en förgasningsanläggning, då det 
totala utbudet skogsbränsle i regionen ökar. 

 

Ett bättre utnyttjande av grot- och stubbtillgångarna motsvarar en ökningspotential av 14 
nya TWh i Sverige. Det är i princip en fördubbling av dagens användning. I framtiden är 
det även troligt att det tillkommer ytterligare några helt nya sortiment som kan bidra till 
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den totala ökningspotentialen, dessa sortiment är inte beräknade i denna rapport. De 
mest intressanta tillkommande sortimenten är skogsbränsleuttag från röjning och 
gallring. Skogsindustrierna (2005) menar att röjningar och gallringar tillsammans skulle 
kunna ge upp mot 6 TWh ytterligare. Det torde vara ett rimligt scenario och den totala 
ökningspotentialen av primärt skogsbränsle i Sverige skulle då bli ca 20 TWh. Det är i 
princip en tredubbling av det primära skogsbränslet som idag utnyttjas i Sverige. 

 

Den nationella ökningspotentialen av skogsbränsle från slutavverkningar är ca 14 TWh. 
Detta säger egentligen bara hur mycket mer energi vi kan ta ut genom att ta tillvara mer 
av skogen. Skall det bli mer intressant för nyetableringar måste man avgränsa till rimliga 
upptagningsområden. Detta kan göras på länsnivå. Den årliga mängden tillgängligt 
skogsbränsle kan kopplas till varje läns totalareal och presenteras i en karta, vilket har 
gjorts i figur 10. Denna figur visar tydligt vilka delar av Sverige som har mest tillgång på 
skogsbränsle. Genom att använda detta underlag för att sedan studera eventuella framtida 
konkurrens om råvaran visar vilka områden i Sverige som torde vara mest intressanta om 
man vill anlägga förgasningsanläggningar. Det område med mest tillgängligt skogsbränsle 
torde utgöras av Jönköpings, Kalmar och Kronobergs län. Detta kan förklaras med en 
förhållandevis stor andel skogmarsareal i regionen, samt att Götaland har stor årlig 
tillväxt med 7,48 m3sk/ha jämfört med riksgenomsnittet på 4,81 m3sk/ha (Skogsstatistisk 
årsbok 2007). Detta gör främst sydöstra Götaland till en intressant och viktig del av 
Skogssverige där även Hallands och Blekinge län kan bidra med förhållandevis mycket 
skogsbränsle. Ett annat område som skulle kunna vara intressant är Svealand där det 
finns ett tydligt område med mycket skogsbränsle i förhållande till totalarealen. Resultatet 
måste förtydligas beträffande öarna Öland och Gotland på Sveriges östkust. Öland tillhör 
Kalmar län och får därför samma medelvolym i figuren som resterande Kalmar län, trots 
att skogsmarksarealen är betydligt mindre på själva Öland än på fastlandet. Beträffande 
Gotlands län så presenteras statistiken ihop med Södermanlands län, varför de båda 
länen i denna rapport presenteras som en enhet. 
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Figur 10. Årlig tillgänglig biomassa från grot, stubbar samt sågverkens biprodukter, i förhållande 

till varje läns totalareal. Ju mörkare fält, desto mer biomassa per arealenhet. I figuren 
visas även en grov indelning av Sveriges landsdelar; Norrland, Svealand och Götaland. 
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Som ett exempel på hur mycket biomassa som finns inom ett visst område har det i 
denna rapport gjorts en specialstudie av området inom 100 km radie från Värnamo. Om 
det även här antas att barren kommer att ingå i hälften av alla grotuttag inom 100 km 
radie från Värnamo så finns inom detta område ca 2,3 TWh tillgänglig grot för den 
energiomvandlande industrin, vilket motsvarar ca 15 % av Sveriges totala grotuttag. 
Detta på ett område som endast utgör 8 % av Sveriges skogsmarksareal (figur 11).  

 

 
 

Figur 11. Den skogsmarksareal som ryms inom 100 km radie från Värnamo utgör ungefär 8 % av Sveriges totala 
skogsmarksareal. Det potentiella grotuttaget inom området utgör 15 % av Sveriges potentiella grotuttag. 
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Om man antar att Sveriges totalt primära skogsbränsleuttag idag sker jämt fördelat över 
hela landet så skulle alltså 15 % av det befintliga totala grotuttaget komma från området 
inom 100 km radie från Värnamo. Det betyder att det årligen tas ut ca 1,2 TWh inom 100 
km radie från Värnamo. Ökningspotentialen blir då ca 1,1 TWh från grot och 0,9 TWh 
från stubbar. Om man även antar att 15 % av de 6 TWh som Skogsindustrierna (2005) 
anger som ökningspotential från röjning och gallring antas komma från området inom 
100 km radie från Värnamo, betyder det att vi kan lägga till ytterligare 0,9 TWh. Den 
totala ökningspotentialen av primärt skogsbränsle inom 100 km radie från Värnamo 
hamnar kring 3 TWh. Det man inte får glömma bort i detta scenario är konkurrensen 
från andra aktörer på marknaden. Ett flertal värmeverk ämnar redan idag att öka sin 
andel skogsbränsle i framtiden. Skall man som ny aktör lyckas slå sig in på marknaden 
gäller det därför att kunna betala för råvaran, dels för att kunna utvidga 
upptagningsområdet, men även för att hävda den ännu inte ”inmutade” andelen 
skogsbränsle. 

 

Den 8–9 januari 2005 drog stormen Gudrun in över södra delarna i Sverige. Det är den 
kraftigaste storm som drabbat Sverige i modern tid. Vindhastigheter med orkanstyrka, 
upp mot 42 m/s mättes upp. Totalt fällde stormen 75 miljoner skogskubikmeter, vilket 
nästan motsvarar en hel svensk årsavverkning. Skogsindustrierna (2006) skriver att enligt 
Sveriges Lantbruksuniversitet är den ekonomiska effekten av stormen Gudrun 
begränsad. Generellt kommer avverkningsmöjligheterna att bli 2–10 % lägre under en 20 
års period för de drabbade områdena. Andra källor gör dock gällande att effekten på 
lokal nivå kan bli större eftersom olika fastigheter kan vara olika hårt drabbade. Helt klart 
är dock att södra Götaland påverkades och troligen reducerar stormens effekter de årliga 
slutavverkningsvolymerna i området några år framöver, således torde även 
skogsbränsleuttaget minska. 

 

Genom de biomassafunktioner som används i denna rapport får man fram ett 
medelvärde för olika träddelar. På något vis vill man sedan koppla detta till den tänkta 
skogsmarksarealen och på så vis få fram mängden biomassa per hektar. Man skulle kunna 
använda sig av stamantal per hektar, men istället har begreppet, kubikmeter stamved per 
hektar använts. Med hjälp av kubikmeter stamved, en känd densitet och 
biomassafunktionerna har andelen grot respektive stubbved beräknats i förhållande till 
tillgänglig stamved. Skogsbolag inom de olika landsdelarna, Norrland, Svealand och 
Götaland har bidragit med medelvärde av hur ett normalt slutavverkningsbestånd ser ut. 
Dessa parametrar på t.ex. kubikmeter blir förhållandevis stora generaliseringar eftersom 
det givetvis även skiljer mycket inom landsdelarna. Eftersom beskrivningarna av 
normalbeståndet endast beskriver tall, gran och björk har egenskaper för övriga trädslag 
likställts med de egenskaper som björken har. I övriga trädslag ingår bl.a. lärk, ek, asp och 
al, dessa trädslag har olika egenskaper vad det gäller omloppstid, volym rundvirke vid 
slutavverkning, densitet m.m.  

 

Den trädslagsfördelning som används i denna rapport är hämtad från Skogstatistisk 
årsbok (2007) och är en beskrivning av trädslagsfördelningen sett till hela länet över alla 
åldersklasser. Det betyder att det inte är en beskrivning av det enskilda 
slutavverkningsbeståndet som oftast består av flera olika trädslag. Eftersom vissa trädslag 
t.ex. björk är ett pionjärträd som snabbt etablerar sig på det avverkade hygget för att 
sedan röjas och gallras bort innan beståndet når slutavverkningsmogen ålder påverkar det 
trädslagsfördelningen.  
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För att beräkna de tillgängliga mängderna grot inom upptagningsområdet används 
uppgifter om hur stora substansförluster som uppstår vid hanteringen. Dessa 
substansförluster är beräknade från avverkningar i grandominerade bestånd. När dessa 
substansförluster appliceras på andra trädslag än gran uppstår en källa för fel då t.ex. 
lövträd saknar barr som kan trilla av vid hantering och lagring.  

 

Jacobsson (2005) anger ett erfarenhetstal på 0,18 m3f tillgänglig grot per avverkad 
kubikmeter rundved, räknas detta om blir det ca 29 ton tillgänglig grot per hektar. Det 
betyder att det stämmer ganska väl överens med resultatet i denna rapport. Jacobsson 
visar även att det borde vara möjligt att ta ut 15 TWh från grot samt 5,1 TWh från 
stubbar. Resultatet i denna rapport visar 13,5–18,3 TWh grot beroende på 
hanteringsmetod samt 6,5 TWh från stubbar. Resultatet blir alltså i samma 
storleksordning som det Jacobsson presenterar. Troligen kommer man i verkligheten inte 
heller kunna ta ut barr i alla grotuttag vilket därmed håller ner ökningspotentialen för 
grot. Beträffande stubbarna så är den mest aktuella frågan hur stora arealer som kan bli 
aktuella för stubbrytning. 

 

Nordenstaaf (2008) har i en rapport till CHRISGAS tittat på potentiella och tillgängliga 
mängder biomassa från röjning, gallring och slutavverkning i norra och centrala Europa. 
I den rapporten anges att den svenska potentialen årligen skulle vara 20,68 miljoner ton 
TS, vilket är avsevärt mer än de mängder som presenteras i föreliggande rapport. Till del 
beror detta på att definitionen av potentiella mängder biomassa skiljer sig i Nordenstaafs 
rapport jämfört med föreliggande. Nordenstaaf presenteras potentiella mängder utifrån 
den totala skogsmarksarealen, medan föreliggande studie gör 30 % avdrag för 
naturvårdsavsättningar samt till arealer som av någon annan anledning inte blir tillgänglig 
för ett biomassauttag. I föreliggande rapport presenteras inte heller några beräkningar av 
potentialen skogsbränsle från röjning och gallringsrester. Genom att analysera 
Nordenstaafs beräkningar går det att göra en jämförelse av enbart potentialen grot från 
slutavverkningar. För att någorlunda likställa begreppet potentiella mängder i de båda 
rapporten görs även ett avdrag på 30 % av Nordenstaafs resultat. Trots det blir 
Nordenstaafs potentiella mängd av grot från slutavverkning 8,58 miljoner ton TS, medan 
föreliggande rapport redovisar en potential på 5,56 miljoner ton TS. Anledningen till 
denna stora differens kan vara flera, bl.a. har Nordenstaaf utgått från en metod som 
beskriver hela Europas skogsbruk. Dessa generaliseringar beträffande 
skogsskötselmetoder leder i slutändan fram till beräkningsunderlaget i form av stamantal 
per hektar och medeldiameter. Flera sådana generaliseringar i ett avlångt land som 
Sverige får säkerligen konsekvenser. Ett tydligt exempel på detta är den årliga 
medeltillväxten som i nordligaste Sverige är 2,59 m3sk/ha, medan samma siffra för 
sydligaste Sverige är 9,25 m3sk/ha (Skogsstatistisk årsbok 2007).  
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En intressant jämförelse är att sätta resultatet i föreliggande rapport i relation till de 
värden som Kommissionen mot oljeberoende (2006) presenterar för den totala 
potentialen av biobränsle år 2020 respektive 2050 (tabell 26). Föreliggande rapport visar 
inga egna resultat angående nuläget av primära skogsbränslen, det är därför svårt att 
jämföra med resultaten Kommissionen mot oljeberoende. Men Bioenergiutredningen 
(2004) anger 8,4 TWh från grot, Jacobsson (2005) anger 9,0 TWh från brännved samt 2,3 
TWh från kasserad massaved, vilket totalt skulle bli ca 20 TWh. Det som Kommissionen 
mot oljeberoende (2006) presenterar som industrins biprodukter kan inte jämföras med 
resultatet i föreliggande rapport. Anledningen är att Kommissionen mot oljeberoende 
syftar på hela den träförädlande industrin, medan föreliggande rapport endast visar 
biprodukterna från sågverk. 

 
Tabell 26.  Total potential för tillförseln av biobränsle i Sverige, tabellen är hämtad från 

Kommissionen mot oljeberoende (2006) sammanställning. 

 
 

Angående det primära skogsbränslet kan resultatet från föreliggande rapport jämföras 
med vissa delar av potentialen som Kommissionen mot oljeberoende presenterar år 
2020. Det skulle utgöras av ca 16 TWh från grot samt 6 TWh från stubbar. Läggs därtill 
de andra sortiment som Jacobsson (2005) presenterar, 9,0 TWh från brännved, 2,7 TWh 
från kasserad massaved samt 6 TWh från röjning och gallring blir den totala potentialen 
ca 40 TWh. Det betyder alltså att resultatet beträffande primärt skogsbränsle i 
föreliggande rapport stämmer väl överens med de bedömningar som Kommissionen mot 
oljeberoende redovisar. Beträffande potentialen som Kommissionen mot oljeberoende 
redovisar för år 2050 är det dock svårare att göra någon analys av. Kommissionen mot 
oljeberoende anger att ökningen från dagens 20 TWh till 52 TWh år 2050 skulle vara 
möjlig ”genom effektivare skogsbruk och förbättrad skogsvård”. Man hänvisar även till 
ökad produktion genom intensivodling av gran på ca 5 % av Sveriges skogsmark skulle 
vara en del i det mer effektivare skogsbruket. För att nå ”målet” för 2050 krävs säkert 
detta, andra vägar som måste prövas är även hur stora arealer som blir tillgängliga för 
t.ex. stubbrytning, samt bioenergiuttag från röjning. Men även rekommendationerna 
angående grotuttag kan ses över, om barren tillåts följa med i större utsträckning finns 
som tidigare sagts en ökningspotential på ca 5 TWh.  
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7 Förslag till framtida arbete 
Om man vill effektivisera grotuttaget måste möjligheten att även ta tillvara barren för 
energiomvandling utredas. Även om tekniken och naturhänsynen skulle medge ett 
skogsbränsleuttag inklusive barr återstår fortfarande problemet med att det inte är 
önskvärt hos de flesta av värmeverken. Här borde CHRISGAS som pionjär inom 
förgasningstekniken se över möjligheten att även förgasa grot med barr. Inte bara för att 
tillgången på skogsbränsle skulle öka, utan även för att hålla kostnaderna nere. Genom 
någon form av buntning skulle kostnaden sänkas med 25–30 % (Nilsson 2007).  

 

Det påtalas dock negativa konsekvenser för skogsmarken om barren ingår i grotuttaget, 
men Skogsstyrelsen (2001) öppnar för olika alternativ för att bevara naturhänsynen även 
vid ett förändrat skogsbränsleuttag där barren ingår. De menar att dagens system med 
avbarrning koncentrerat under processorhögarna inte är optimalt. Nya hanteringssystem 
kan t.ex. öppna möjligheten att även ta tillvara avverkningsrester med barr, utan att ge 
vika för angivna rekommendationer. Detta kan ske genom ett ”slarvigt” 
skogsbränsleuttag, d.v.s. att lämna hela grenar och toppar som motsvarar lika stor mängd 
näring som barren skulle ge. Detta styrks då av Thörnqvist (1984b) där han menar att 
skillnaden på att ta ut grot med barr jämfört med att lämna dem på hygget inte är så stor 
som ofta görs gällande. Detta skulle t.o.m. kunna göra att en kunnig maskinförare kan 
styra mängden kvarlämnade avverkningsrester beroende på hur känsligt olika delar av 
hygget är.  

 

När väl buntarna ligger vid bilväg kan de köras in direkt till industri, men buntarna kan 
även lagras utan att substansförlusten blir så stor. Däremot är det inte optimalt att lagra 
skogsbränslet löst vid bilväg om barren skall ingå. Detta eftersom det även i större vältor 
sker en avbarrning vilket medför att de barr som trillar av hamnar koncentrerat under 
vältan och kommer varken skogsmarken eller industrin till nytta. 

 

Det skulle även vara intressant att se hur ett skogsbränsle med färska barr skulle kunna 
användas i en förgasningsanläggning. Anledningen till detta vore att man skulle kunna 
efterlikna den vanliga rundvirkeshanteringen även när det gäller grothantering och 
därmed korta ner lagringstiden. Eftersom biomassan som skall förgasas kommer att 
torkas ner mot en fukthalt på 10 % innan förgasningen (Bengtsson 2007) vore det 
intressant att se hur mycket mer energi det går åt att torka helt färska avverkningsrester 
jämfört med vissnade. 

 

Eftersom stubbarnas bränslekvalitet ofta ifrågasätts vore det intressant att studera nya 
sönderdelningsmetoder. Med ett nytt sönderdelningssystem skulle man kunna reducera 
askhalten och därmed få ett högkvalitativt bränsle. 

 

Ur ett regionalt perspektiv vore det intressant att studera hur mycket energi man kan få 
ut från röjnings- och gallringsbestånd. Detta är särskilt aktuellt i området kring Värnamo 
och Växjö eftersom stormen Gudrun 2005 fällde väldigt mycket skog som nu 
återbeskogas och därmed blir aktuell för röjning och gallring.  
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