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Sammanfattning 

År 2012 publicerades en sammanfattande syntesrapport från Energimyndigheten 

(2012). Rapporten fann bevis på att grotuttaget låg på ca 14 TWh/år. Rapporten 

visar också att Sveriges skogar kan hantera upp till 24 TWh/ år utan att orsaka 

allvarliga konsekvenser på omgivningen eller nästkommande generationer av träd. 

Studien beräknade grotens potentiella uttag utifrån insamlade analyser av markkemi, 

tekniska verktyg och uppskattningar. Dagens rapporter angående ämnet estimerar 

potentialen till ungefär densamma med en liten höjning till ca 27-30 TWh/år. Detta 

har satts i relation till hur olika hyggeslagrings tekniker påverkar det möjliga uttaget 

av grot tillsammans med hur kemin i marken påverkar trädens tillväxt och 

omgivningen. Grotuttaget gick ner till ca 8-9 TWh/år från år 2012 till 2019, från 14 

TWh/år. Eftersom skogsägarna i Sydsverige är privatbrukare och behöver gå runt 

ekonomiskt för att kunna fortsätta sina verksamheter leder detta till att grotuttaget 

följer kostnadseffektiviteten av grot i sverige. I framtiden uppskattas det att 

grotuttaget kan öka drastiskt. Beroende på hur utvecklingen sker kan det verkliga 

uttaget skilja stort med många påverkande faktorer som t.ex. kostnadseffektivitet 

och utveckling av andra energikällor. 
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Abstract 

In 2012 a synthesis report was published by ”Energimyndigheten (2012)”. The 

report states that forest residues used as bioenergy represents around 14 TWh/year. 

The report also shows that Swedish forests can manage an outtake of up to 24 

TWh/year without suffering from serious consequences, -on the plantation grounds 

or for, the next coming generation of trees. The study calculated the potential 

residue of forest outtake from collected analysis of soil chemistry, technical tools 

and estimations. Recent reports on forest residue outlet estimates a potential of 

about the same as 2012 with a slight rise to approximately 27-30 TWh/year. This 

has been put into relation of how different logging storage techniques affect the 

trees growth, the plantation grounds and the surroundings. The forest residue outlet 

went down to between 8-9 TWh/year from 2012-2019. This is because the main part 

of the forests in southern Sweden belongs to private owners and who experienced a 

decreasing economy to sell their residue. That leads to a problem, where the actual 

forest residue outlet is heavily dependent on the cost efficiency of forest residues. In 

the future it is estimated that the forest residue outlet can increase drastically. 

Depending on how the development proceed, the future outlet of forest residues 

may differ greatly depending on the future cost efficiency and how other energy 

sources develop and progress. 
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1 Inledning 

Examensarbete handlar om det potentiella grotuttaget inom skogsindustrin. 

1.1 Bakgrund 
Energimyndigheten gav ut en sammanfattande rapport 2012 med titeln; 

“konsekvenser av ett ökat uttag av skogsbränsle: En syntes från 

Energimyndighetens bränsleprogram 2007–2011; ER 2012:08”. Den 

sammanfattande syntesrapporten fann avsevärd potential när det kommer till att öka 

skogsbränsleuttaget i Sverige, speciellt när det gäller grot. Det är även möjligt att 

inkludera stubbar utan att det får negativa konsekvenser för möjligheterna att nå 

miljökvalitetsmålen. 

Skogsstyrelsen gjorde en uppskattning av energivärdet under 2007 års grotskörd till 

7,1 TWh/år. Grotuttaget låg sedan år 2012 på 13,8 TWh/år. Det anses även av 

rapporten att grot kan öka upp till 31 TWh/år utan att gå emot något av de uppsatta 

miljömålen, detta med gallring inräknat. Med bara slutavverkning räknas det till ca 

24 TWh/år (Energimyndigheten, 2012). 

Grot är grenar och trädtoppar. Grot kallas också för avverkningsrester och klassas 

som skogsbränsle. Grot tas ut och kan bidra till extra bränsle för el och värme i t.ex. 

kraftvärmeverk. Grot är en bra tillförsel av skogsbränsle då t.ex. stubbar är bra att 

behålla i marken då de är viktiga för att behålla näringskapitalet i marken. Stubbar 

med en rotdiameter mindre än 4cm har enligt tidigare forskning visat ha högre 

näringsvärden än de med rotdiameter på mer än 4cm. Speciellt viktigt är deras högre 

halt av kväve (Energimyndigheten, 2012) som bidrar till snabbare tillväxt av 

skogen. Därför blir det sämre tillväxt om man tar bort stubbarna från dessa små 

gallrade trädplantor. Skogsstyrelsen rekommenderar att 15-25% av volymen av både 

gran- och tallstubbar lämnas kvar vid hyggena (Skogsstyrelsen, u.å). 

Syntesrapporten från Energimyndigheten (2012) säger att vid hyggen med grotuttag 

kontra hyggen där groten lämnas kvar (bara stamveden tas ut) visar båda på 

tillväxtminskning. Rapporten säger sedan att om en kontrollplats (hygge där bara 

stamved tas ut) där groten återförs till marken genom att det ligger kvar, bidrar med 

kväve men är ej statistiskt konfirmerat att det bidrar med kvävet till marken för att 

ge en förhöjd tillväxt av skogen. Dock sågs att om tillförsel av  kväve som 

skogsgödsling skedde på båda hyggena så blev tillväxten lika stor på båda hyggena. 

Biobränslen stod år 2015 för 134TWh av Sveriges totala 525TWh tillförd energi 

från alla kraftslag. Biobränsleuttaget har ökat ungefär trefaldigt sedan 1970-talet 

(Energimyndigheten 2017). 

 

  

https://www.slu.se/globalassets/ew/org/centrb/cbm/dokument/publikationer-cbm/low-2012-konsekvanser-av-okat-uttag-skogsbransle.pdf


 

1.2 Syfte och Frågeställningar 

1.2.1 Syfte 

Syftet med denna kvalitativa undersökning är att undersöka om det har skett mer 

och nyare forskning som stödjer eller motbevisar resultatet i syntesrapporten 

(Energimyndigheten, 2012). Om det enligt ny forskning finns tillgång till ännu mer 

grotuttag, om det maximeras eller om olika orsaker har lett till en nergång av 

möjligheterna till svenskt grotuttag.  

1. Frågeställning 

 

1. Energimyndigheten gav ut en sammanfattande rapport 2012 där de ansåg 

det möjligt att öka grot-uttaget för energiproduktion från 14 TWh/år till 

24TWh/år. På vilka grunder kom författarna fram till det?  

2. Med hänsyn till samma grunder och nyare förhållanden och erfarenheter av 

tekniker i skogsbruket: Är 24 TWh fortfarande ett lämpligt uttag av grot? 

  



 

2 Material och metoder 

Projektet utfördes som en litteraturstudie. Fakta hämtades från rapporter, böcker och 

vetenskapliga publikationer. 

Syntesrapporten (Energimyndigheten, 2012) som användes i rapporten utgick från 

bränsleprogrammet som utfördes mellan år 2007-2010. Arbetet utgår från den 

syntesrapporten i sina frågeställningar.  

Projektet började med sökande efter en ämnesmässig rådgivare för att ge en 

grundlig kunskapsbas för arbetet. Detta skedde genom Bengt Nilsson som hjälpte 

till med bakgrundsrapportens framställning samt med bakgrundsfakta. Främst 

genom att ge författaren tillgång till kursen Skogsbränslekunskap på 

Linnéuniversitetet i Växjö. 

I Bakgrundsrapporten framställdes en projektplan, ganntschema och en grund för 

arbetet som skulle bli en litteraturstudie.  

Mellan mars och början av april insamlades fakta och en form för vad arbetet kulle 

handla om. I början av april tills slutet av maj utfördes skrivningsprocessen för att 

sedan redovisas i början av juni.  

Återkopplingar kom på arbetet som har rättats och slutförts för att göra en färdig C-

uppsats under juni månad. 

 

 

  



 

3 Resultat 

3.1 Syntesrapportens resultat 
Rapporten förutsätter att ett uttag på upp till 24 TWh/år grot skulle kunna tas ut utan 

någon ändring i skogsbrukandet. Rapporten uppskattar ett möjligt uttag av grot till 

31 TWh/år, För att möjliggöra potentialen till 31 TWh/år behöver grotuttag även ske 

i gallringsprocessen. I denna process krävs skogsgödsling i marken. Vid exkludering 

av gallringsprocessen beräknas potentialen istället vara 24 TWh/år. 

Näringsersättning kan alternativt behövas vid exkludering av gallringsprocess 

eftersom gallring är till för att öka tillväxten behövs näringen från groten ligga kvar 

(se bild 1), (Energimyndigheten 2012). 

 

Figur 1 Grotvälta (fotoskog, u.å). 

3.1.1 Marknaden för skogsbiomassa 

År 2012 låg Sveriges inhemska skogsproduktion på 100 miljoner m3sk 

(skogskubikmeter).  

Den inhemska efterfrågan av skogsbränsle på marknaden beräknas öka med 3 TWh 

per år. Ökningen motsvarar 1,5 miljoner m3 ved. Biomassan på marknaden inom EU 

prognostiseras öka avsevärt. Ökningen resulterar i ett växande intresse när det 

kommer till att maximera avverkningen av trädbiomassareserven. Reserven 

innefattar klena stammar från exempelvis röjningar, förstagallringar och stubbar.  

Trädbiomassareserven är den sista åtgärden vid uttag av skogsenergi. Om 

trädbiomassareserven inte räcker för att mätta behovet av skogsenergi är 

produktionsökning nästa steg i processen. 



 

3.1.2 Konsekvenser av grotuttag 

Groten är ett huvudspår i syntesrapporten från år 2012. Grot står för den största 

delen av forskningen och den visar blandade resultat. 

3.1.2.1 Grotuttag vid föryngringsavverkning 

Grotuttag i föryngringsprocessen av ett skogsbestånd ter sig olika beroende på vilket 

trädslag det gäller. Granskogar ser en negativ tillväxt inom de första 10-15 åren om 

groten tas ut i föryngringsavverkningen. Den negativa tillväxten är däremot ingen 

permanent skada. Nästkommande generationer kan få tillbaka tillväxtpotentialen om 

en bra markberedning och plantering görs tills nästa skörd. Markberedning och 

plantering är lättare att utföra om det finns mindre grot på marken i hyggesvila. När 

det gäller tallskog finns ingen entydig slutsats som pekar på att grotuttag i 

föryngringsavverkningen orsakar tillväxtminskning, p.g.a. att det saknas tillräckligt 

med forskningsresultat på detta området. Rapporten har däremot också sett att det 

kan finnas en diameterminskning i tallskogar där uttag av grot skett i 

föryngringsavverkningen (Energimyndigheten, 2012). 

3.1.2.2 Grotuttag vid gallring 

Vid gallringsstadiet på ett skogshygge har grotuttag visat negativ tillväxt i både 

gran- och tallskog. Effekterna är tydligast efter den andra 10 års perioden efter 

gallring. Därefter har påverkan visats resultera i en tillväxtminskning i upp till 20 år 

efter gallringen. Syntesrapporten menar att det effektivaste sättet att åtgärda 

tillväxtminskningen är konstgödsling. Extern gödsling har visat sig motverka i 

princip all tillväxtminskning (Energimyndigheten, 2012). 

3.1.2.3 Generella konsekvenser av grotuttag från skogsbruk 

Grot innehåller ca 50% av ett träds näringsämnen. Det här innebär att borttagning av 

grot resulterar i en minskning av näringsämnen i marken. Med ett för litet baskatjon-

förråd kan försurning i marken ske. Försurningen av skogar är mer markant i södra 

Sverige (speciellt Götaland och Svealand) än i norra Sverige. Uttag av grot är inte 

lika känsligt i norr som i söder (Energimyndigheten, 2012).  

3.1.2.4 Syntesrapportens slutsatser om grotuttag 

Syntesrapporten har hittat att grotuttag vid gallring ger betydligt mindre negativa 

konsekvenser än vid efter slutavverkning. Askåterföring kan motverka försurning 

och utarmning av viktiga näringsämnen. Skogsbruket bidrar till kväveutlakning till 

vatten. Grot innehåller mycket kväve och om det skulle tas bort från områden med 

hög kvävemättnad leder det till en minskad risk för kväveförhöjningar i 

sjöar.  Skogsstyrelsen rekommenderar också att minst 20 % av avverkningsresterna 

ska lämnas kvar på hygget (Hjerpe m.fl, 2008). 

3.2 Forskning på Grot-uttag (2012) 
Vid framtagning av syntesrapporten fanns det en begränsad tillgång till information 

angående tillväxt vid grotuttag från skogsbestånd i Sverige. Forskare från Kanada, 

Finland och Sverige gick ihop för att analysera och mäta den fakta och information 

som fanns. Den största analysen år 2012 enligt syntesrapporten var en ”metaanalys 

av 5-årsdata från ”North American Long-Term Soil Productivity Program” (LTSP). 

Rapporten som är publicerad i ”Canadian journal of Forest Research”, omfattande 

42 försökslokaler spridda över olika klimatzoner, ståndortstyper och skogstyper i 



 

Kanada och USA. De nordligaste platserna för granskning liknade resultaten som 

framkommit från skandinaviska försöksplatser.  Här fann man att uttag av grot i 

vissa fall ledde till minskad tillväxt för nästkommande bestånd jämfört med 

kontrollplatser (platser där grot lämnas kvar på hygget). Minskad tillväxt vid uttag 

av grot har varit svårt att visa statistiskt på försöksplatser. I de flesta fall hittades 

varken minskning eller ökning av tillväxt vid uttag av grot varken i  

föryngringsprocessen, första gallringen eller slutavverkningen (Fleming, m.fl. 

2006). 

Egnell, G (2017) testade påverkan av grotuttag från tallbestånd (Scots pine) och 

granbestånd (Norwegian spruce). För att hitta positiva eller negativa faktorer i 

grotuttag från dessa två olika bestånd som undersöktes i Sverige. Det som 

upptäcktes var att i föryngringsprocessen ledde grotuttaget till minskad tillväxt på 

träden i de båda olika bestånden. Vid slutavverkning var det mindre negativa 

tillväxtproblem som kunde kopplas till grotuttaget, men de var svåra att skilja på. På 

deras resultat fick de fram att grotuttag i tallbeståd gav mindre konsekvenser än i 

granbestånd. Men enligt författaren kan det bero på olika faktorer som att t.ex. 

tallbestånd har mindre biomassa och kräver därför mindre näring osv.  

Utöver detta upptäckte Achat, m.fl. (2015) att uttag av grot kan leda till en rad olika 

reaktioner som kan visa varför grotuttaget kan leda till negativ tillväxt i träden. De 

hittade att uttaget av själva biomassan (groten) ledde inte bara till mindre biomassa 

utan även sämre kvalité på biomassan. Som ledde vidare till mindre sönderfall och 

mikrobiologiskaktivitet i marken. Utöver detta ledde det till en högre 

näringsämnesproduktion som bidrog till mindre totalt tillgängliga utbytbara 

näringsämnen för träden som slutligen bidrog till mindre tillväxt och näring till 

kvarvarande/nästkommande träd. Det man såg som inte bidrog till sämre resultat 

p.g.a. detta var kompaktheten på marken, aciditeten i marken samt temperaturen. 

Frågetecken som återstod där man inte kunde veta utan mera forskning om resultatet 

var positivt eller negativt var påverkan på faunan runt om och utlakningen av 

näringsämnen från marken. Det krävs mer forskning enligt författarna om utgången 

för dessa faktorers påverkan är positiva eller negativa enligt författarna. 

Helmisaari, m,fl. (2011) undersökte två hypoteser i svenska boreala skogar, att vid 

uttag av hela träd (stam och grot) blev långtidseffekterna på trädens tillväxt negativ. 

Detta mer så på granbestånd än på tallbestånd efter 10- och 20år, som var deras 

första hypotes. Deras andra hypotes som också stämde var att  vid återföring av 

näring (speciellt kväve) så ökade trädens tillväxt lika mycket när man tog ut hela 

träden somnär manlämnade groten kvar på marken. 

 

  



 

3.3 Grot 

3.3.1 Skotning 

Det finns olika metoder för att lagra och torka grot. Det kallas skotning och görs 

med en skotare (avverkningsmaskin, Fig. 2). De mest prominenta metoderna som 

används är Brunris- grönrisskotning och buntning. 

 

Figur 2. Skotarmaskin (Skogforsk, Henrik Von Hofsten, 2018) 

3.3.1.1 Brunrisskotning 

Brunrisskotning är en metod där all skördad grot läggs i småhögar (även kallade 

processhögar). Högarna läggs på marken vid skörd för att torka och avbarra. På 

senvåren läggs all grot i stora högar med papp ovanpå, dessa högar kallas vältor. 

Groten transporteras sedan på sommaren till värmeverken och massaindustrin. Ett 

problem med detta är att merparten av barret brukar koncentreras på ca 15% av 

hyggets avverkningsarea. Det resulterar i tre körvändor. Körvändorna sker vid 

avverkning, vältläggning och transport från hygget. Dessa vändor kostar och kan 

skada marken om de tunga maskinerna kör på svaga delar av marken (Nilsson, 

Blom & Thörnqvist, 2011). 

3.3.1.2 Grönrisskotning 

En annan metod är grönrisskotad grot. Direkt efter avverkningen läggs allt i vältor 

under papp, ofta nära bilvägar. Detta leder till att skogsägarna vet var barret som 

trillar av tar vägen, samtidigt som det blir färre körvändor både till vältorna och ut 

på skogsmarken. Grönrisskotad grot har också godkänd barrandel och fukthalt för 

att bli mottaget av värmeverken (Nilsson, Blom & Thörnqvist, 2011). 

  



 

3.3.1.3 Buntning 

Buntning är en grot-avverkningsprocess där allt material läggs på högar i buntar 

under täckt papp längs med vägar (liknande grönrisskotning). Skillnaden på 

buntning och grönrisskotning är dock att buntning tas till vara medan barren 

fortfarande är grön. Det vill säga att barren kommer i största del med i lasset när det 

körs från hygget till industrin för sönderdelning och bränsle. För att barren ska vara 

grön måste bunten hämtas innan första vårperioden är slut. Vanligast för denna 

metod är att buntarna hämtas på första höstperioden samt första vinterperioden för 

då är behovet av bränslet som störst. Med denna metod får skogsmaskinerna dock 

med sig en större kvantitet av barr och måste därför tas bort innan det används i 

värmeverken. Näring måste också återföras externt till marken. Speciellt då barr 

innehåller mycket kväve. Metoden är till för att göra hanteringen och 

energiuttagskapaciteten så effektiv och lättillgänglig som möjligt, då det blir mindre 

processer från lagring till transport från hygget (Nilsson, 2007). 

3.3.2 Skogsbrukens påverkan vid avverkning och askåterföring 

Askåterföring är något som rekommenderas av skogsstyrelsen enligt Hjerpe m.fl. 

(2008). Det finns olika anledningar till att askåterföring inte bara är gynnsamt utan 

också nödvändigt. Askåterföring innebär att man gödslar skogsmarken med aska 

från förbränning av stamved, grot och stubbar. Askan härdas till granulat (korn) 

eller pellets. Askan återförs till hygget där askan tidigare varit bunden i veden. På så 

sätt mättas marken med vitala ämnen för att den ska kunna fortsätta producera skog. 

Något som skådats är att askåterföring kan urlaka ämnen. Spårämnen avmetaller har 

setts samt att natrium och kalium har setts urlaka större mängder än metallerna. 

Urlakningen sågs vid spridningenav den härdade askan och inte senare. Vilket tydde 

på att långsiktigt funkar askåterföring utan större problem enligt Svenska standarder 

(Mellbo, m.fl. 2007). Vid askåterföring är det köparna av groten (t.ex. värmeverk) 

som står för kostnaden av askåterföringen vilket är viktigt då det annars hade kostat 

mer för skogsägarna än vad de hade tjänat på groten (Andersson, 2019). 

3.3.2.1 Jonbalans i träd 

När träd växer tar de upp både negativa och positiva joner för att behålla balansen 

under tillväxten. Denna process kallas biologisk försurning. Om träden och groten 

inte förmultnar kan permanent försurning uppstå. Det kallas skogsbruksförsurning 

(Andersson, 2019). När roten tar upp ett positivt laddat näringsämne från marken 

släpper den ut en försurande vätejon. Vid upptag av negativt laddat näringsämne till 

trädet släpper rötterna istället ut en basisk hydroxidjon till marken. Många trädslag t 

ex gran och tall tar upp fler positivt laddade näringsämnen än negativt laddade 

näringsämnen. Detta kompenseras när trädet till slut dör och mikroorganismer tar 

upp mer negativt laddade näringsämnen från marken vid förmultningsprocess. Vid 

förmultning resulterar i en försumbar nettoförlust av näringsämnen i marken (Hjerpe 

m.fl., 2008).  

  



 

3.3.2.2 Skogsavverkning 

Vid skogsavverkning tas stamved ut från skogshyggena (Fig. 3).  

 

Figur 3. Skogshygge (Skogforsk.se, 2016) 

Det leder vidare till att återställningen av jonbalansen i marken inte sker vid 

förmultningsprocessen. Hjerpe m,fl. (2008) berättar att stamuttag ökar pH för att 

kontra obalansen av mer negativt laddade näringsämnen än positiva i marken. Vid 

grotuttag blir pH-balansen lägre. Efter ett par decennier har pH-balansen i vissa fall 

rubbats tillräckligt för att ge upphov till en ökad försurning i markskikten. 

Avverkningsrester (grot) står för en stor del av trädets innehåll av näringsämnen i 

jonform. Vid uttag av grot blir uttaget av näringsämnen ännu större från marken. 

Detta kan motverkas om grot lämnas kvar på hygget utspritt på större delen av 

hygget. Vid uttag av avverkningsrester rekommenderar Skogsstyrelsen att 

askåterföring sker för att minska försurning av mark vid några olika situationer: 

● Det samlade uttaget av träddelar som inte omfattar stamveden uppgår till 

0,5 ton aska under en omloppstid (D.v.s. ett träds levnadstid, från födsel till 

avvekning). 

● Merparten av barr ej lämnas kvar och är någorlunda jämnt utspritt (Hjerpe 

m.fl., 2008). 

Askåterföring har dock inte fullständigt utforskats och därför har skogsstyrelsen satt 

maximirekommendationer för askan som lyder att max 3 ton TS (torrsubstans) aska 

per ha får delas ut per 10-årsperiod, med 6 ton TS aska per ha max per omloppstid. 

Askfria zoner ska finnas med en minimumgräns på 25 m från känsliga områden 

(Hjerpe m.fl., 2008). 

  



 

3.3.2.3 Kväve 

Kväve är den största bidragande faktorn till att storleken på träden ökar. Kväve är 

också det enda näringsämnet som inte återförs vid askåterföring. Skogsstyrelsen 

rekommenderar att kväve gödslas extern i de delar av Sverige där grotuttag bidrar 

till att kväveutförseln från hygget överstiger markens deposition och kvävefixering. 

Om kväve ej tillförs här, kan minskad trädtillväxt, samt skada på flora och fauna 

ske. I de delar av Sverige som har hög nederbörd har stora mängder med kväve i 

marken som har tillkommit på senare decennier (Fig. 4). Eftersom surt regn som har 

varit innehållsrikt på kväve regnat ner över Sverige. Kväve i för stora doser kan leda 

till försurning av mark och vatten. Detta gör det viktigt för skogsägare att i så stor 

mån som möjligt veta vart barren tar vägen någonstans (speciellt vid grot hyggesvila 

där mycket barr finns). Grot innehåller ca 50% av trädets kväve med mycket av 

detta sittande i barren (Andersson, 2019). 

 

Figur 4. Kvävenedfall i svenska skogar 2016 (IVL Svenska Miljöinstitutet, 

krondroppsnätet, u.å). 

 



 

3.3.2.4 Avbarrning vid hyggen 

Avbarrning är viktigt eftersom barr som kommer in i Värmeverken leder till att 

NOx-halter släpps ut p.g.a. barrens höga kvävehalter. NOx-halterna korrelerar dock 

inte med kvävehalterna. T.ex. om dubbelt så mycket barr används så ökar inte NOx 

-emissionerna dubbelt så mycket. Är fuktigheten för hög blir inte det effektiva 

värmevärdet optimalt. Om det är för låg fukthalt på kvistarna och barren kan de falla 

sönder för snabbt och åka med ut med rökgaserna istället för att förbrännas 

(Eliasson & Nilsson, 2015). 

  



 

3.4 Ekonomi 
Priset på grot Har under åren ändrats både upp och ner. Till viss del har detta lett till 

förminskad försäljning och därmed produktion av grot inrikes i Sverige. 

Prisskillnaderna åren 2010-2018 såg ut som enligt tabell 1. 

Tabell 1 Grotpris utvecklingen för köp från industrier och värmeverk (uppvärmning 

till bostäder). Beräknat genomsnittspris per år i kr/MWh i Sverige 

(Energimyndigheten, 2019). 

År 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Värmeverk 197 214 209 199 192 186 181 180 189 

Industri 200 199 189 197 189 183 187 182 186 

År 2018 låg utvinningskostnaden för grot på ca 140kr/MWh det tredje kvartalet av 

2018. Vilket betyder att skogsägarna tjänade ca 45-50kr per MWh grot (Nilsson, 

2019). 

3.4.1 Grotuttaget på 2000-talet 

Grotuttaget i Sverige har skiftat upp och ner i Sverige de senaste två decennierna. 

Det beror på säger Andersson (2019) att skogsbranschen är en fri marknad. Det är 

ägare och företag som behöver gå med vinst för att stanna kvar i branschen. 

Grotuttaget från svenska skogar bestäms därför i största mån av priset på 

marknaden. Högre pris på grot ger större uttag och vice versa. 

Mellan åren 2013 och 2015 har den inhemska skogsbränsleproduktionen från 

grotflis minskat för att sedan öka smått igen 2016 som visas i tabell 2. 

Tabell 2 (Energimyndigheten, 2017b). Visar det uttagna energivärdet från grot i 

Sverige mellan åren 2013-2016. 

År Energivärde i TWh Skogsbränsletyp 

2013 10,56 Grot 

2014 10,1 Grot 

2015 9,03 Grot 

2016 9,23 Grot 

3.4.1.1 Grotprissänkningen 2012-2013 

Enligt Ostelius (2012) så föll priset på grot med 5-25% runt om i Sverige år 2012. 

Anledningar är dels den milda vintern i Sverige och dels att pelletsmarknaden i EU 

föll. En annan anledning var att pellets inte var lika sågsspånskrävande längre, vilket 

ledde till att sågspånet blev billigare för värmeverken istället för grot. Eftersom 

många av värmeverken var kraftvärmeverk som producerar el blev pelletsen för 

lättillgänglig och billig samt att grot från Europa och Brasilien blev tillgänglig till 

ett billigare pris. Under denna period mellan 2013-2017 halverades ungefär 

grotpriserna. enligt Andersson (2019) har priserna fallit mest i södra Sverige. I södra 

Sverige är grotuttaget större än i norra Sverige (Energimyndigheten, 2017a). En till 

anledning till att grotpriset sänkts är delvis den ökade importen och användningen 

av avfall för förbränning (Börjesson, 2016).   

  



 

3.4.1.2 Grotkrisen vintern 2017 

Andersson (2019) menar att Sverige har de senaste åren importerat stora delar av sin 

grot från Baltikum. Under hösten år 2017 regnade det mycket vilket ledde till att 

maskinerna ej kom fram lika lätt i skogen som i sin tur ledde till att grotuttaget blev 

mindre. Detta ledde till att ännu mer grot behövde importeras från Baltikum under 

vintern för att hålla igång värmekraftverken, för produktion av el och värme till 

hushållen runt om i Sverige. I Baltikum regnade det dock ännu mer än i Sverige 

hösten 2017 vilket ledde till att ingen grot alls avverkades i Baltikum. P.g.a. detta 

fick Sverige för litet tillskott av grot för att producera tillräckligt med el och värme. 

Denna händelse ledde vidare till en stor import av olja för att använda som 

förbränning i värmeverken istället. Olja är mycket dyrare på marknaden än vad grot 

är.  

Priset för olja till ändamålet uppvärmning har ökat drastiskt med varje år. Enligt 

SPBI (2019) så låg oljepriset år 2018 på 8232 kr/m3. 1 MWh är 94,79 m3 (Calculat, 

2019). 1 MWh olja låg därför på 378212 kr/MWh. Med import och prissänkning på 

stora inköp så ändras det här priset.  

Efter denna händelse gick branschen (skogsägare) ihop och har planer på att 

gemensamt jobba för att höja efterfrågan på grot så att det är lönsamt att alltid ta 

vara på så att det också finns i lager för att slippa använda sig av olja (Andersson, 

2019). 

3.4.2 Dagsläget/framtiden för groten och skogen (2019) 

Biobränslet består idag (2019) av mer än 80 % skogsvara. Grot utgör ca 9 TWh/år 

och har en teoretisk potential att gå upp till ca 27 TWh/år enligt Andersson (2019). 

Enligt Börjesson (2016) så har en mängd olika scenarier tagits fram för uträkningen 

av dagens potentiella uttag av skogsvaror och framtidens med 50 år i framtiden och 

100 år i framtiden. Analyserna är i största mån teoretiskt baserade med stora 

osäkerhetsintervall. Men i deras analyser med scenariot ”dagens skogsbruk” räknar 

de på en ökning av 18-25 TWh/år från enbart grot. Detta har dock en 

osäkerhetsintervall på 15-30 TWh/år. Det finns ytterligare forskning som visar att 

dagens grotuttagspotential ligger på ca 27 TWh/år enligt De Jong m.fl, (2018). Wide 

(2019) säger också med förutsättningen att grotutagget 2019 ligger på ca 8 TWh att 

det skulle kunna potentiellt ökas till ca 20 TWh (osäkerhetsintervall är inte sagda). 

Men som Wide (2019) även säger så har denna potential inräknat kostnaderna för 

skogsägarna. 

3.4.2.1 Grotuttag utan hyggesvila 

Uttag av grot direkt istället för att lämna det på hyggesvila har ekonomiska fördelar: 

● Underlättar markberedning 

● Möjliggör tidigare plantering och markberedning 

● Ekonomiskt tillskott 

Om platsen är fri från grot på hyggesvila kan markberedningen börja relativt 

omgående efter avverkning, annars får skogsägarna vänta i upp till 3år för 

torkningsprocesser osv. Innan markberedning för nästa generation av träd kan 

planteras. I dagsläget tjänar skogsägarna ca 45-50kr/MWh grot som säljs 

(Andersson, 2019).  



 

3.4.2.2 Energiläget 2016 från Energimyndigheten 

Den totala tillförda energin i Sverige låg år 2016 på 564 TWh varav 139 av dessa 

TWh var från biobränslen. Av all denna tillförda energin låg den totala slutgiltiga 

användningen på 375 TWh, 184 TWh försvann i förluster och omvandlingar av den 

slutgiltiga totalen var 87 TWh från biobränslen (Energimyndigheten, 2018). Av 

dessa 87 TWh tillförd energi från biobränslen stod grot för ca 90 %. Enligt Wide 

(2019). Den totala tillförda energimängden i Sverige har legat relativt konstant på 

500-600 TWh/år sedan mitten av 80-talet. De senaste 30 åren har de fossila bränslen 

stadigt minskat i användning medan biobränslet har stadigt ökat. 

3.4.2.3 Efterfråga av biobränslen (Grot) 

Efterfrågan av skogsråvara ökar, därför bestämde sig Sveaskog 2018-09-26 att höja 

priserna på olika skogsråvaror i mellersta och södra Sverige. Där t.ex. Grotpriset 

höjdes med 10 kr/MWh (Sveaskog, 2018). Sedan 1990 har efterfrågan på 

skogsbränsle ökat inom sektorerna el, fjärrvärme, industri, bostäder och service 

samt transporter, till nästan det dubbla. 1990 stod biobränslen för 60 TWh till dessa 

sektorer. År 2010 stod det för ca 120 TWh (Naturskyddsföreningen, 2014). 

Efterfrågan på biobränsle har höjts den senare tiden till stor del pga. att 

klimatförändringar har tagits upp mer och mer på både internationell och global 

nivå. En anledning till denna nya stora efterförfråga på skog är att staterna vill bli av 

med fossila bränslen succesivt. En stor anledning till detta är utsläppen av koldioxid 

(CO2) som släpps ut av fossila bränslen. Skogsbränsle släpper också ut CO2 men 

skillnaden här är att träden skulle släppt ut CO2 i luften både genom förbränning 

eller via förmultning. Enda skillnaden är att förmultning släpper ut CO2 

långsammare än förbränning. CO2 utsläppen kan dock motbalansera i relativt hög 

mån om nya träd planteras när de gamla avverkas. Därför är träden åtråvärda i den 

nya klimatomställningen som världen förs in i nu (Andersson, 2019). 

3.4.2.4 Framtidsprognoser och scenarier 

Skogsbrukets framtid är inte väl diskuterat men det finns teoretiskt utforskade 

framtidsmöjligheter. Rapporten av Börjesson (2016) tar upp olika scenarier inom 

skogsbrukets framtid. Börjesson använder sig av SKA-15, som följer deras 

scenariosystem som består av ”dagens skogsbruk” och Dubbla naturvårdsarealer” 

med I scenarierna har man tagit hänsyn till ekologiska sociala, tekniska, 

kostnadsmässiga och marknadsmässiga aspekter (Claesson, Lundström & Wikberg, 

2015). 

  



 

 

 

I ”Dagens skogsbruk” på grot använder de potentialerna teoretisk1 och ekologisk2. 

Den rimligaste är ekologisk (Tab. 3). 

Tabell 3 Ekologisk potential och ”Dagens skogsbruk” (Börjesson, 2016). 

Tidsspann Energivärde i TWh/år 

2010-2019 43 

2050-2059 52 

2100-2109 64 

I scenariot ”Dubbla naturvårdsvärden” som är mycket striktare än ”Dagens 

skogsbruk” estimeras enligt Tabell 4. 

Tabell 4 Ekologisk potential och ”Dubbla naturvårdsarealen” (Börjesson, 2016). 

Tidsspann Energivärde i TWh/år 

2010-2019 34 

2050-2059 43 

2100-2109 51 
Rapporten går vidare med att säga att ett uthålligt skogsbränsleuttag uppskattas till 

25-30 TWh/år i årsspannet 2010-2019 med ett osäkerhetsintervall på 20-40 TWh/år. 

I tidsspannet 2050-2059 räknas ett hållbart uttag av grot upp till 35-50 TWh/år med 

ett osäkerhetsintervall på 35-50 TWh/år. 

  

 
1 Teoretisk potential från Börjesson (2016) innebär att inga begränsningar sätts på vad som 

teoretiskt kan tas ut, det vill säga inga konsekvenser är medberäknade. 
2 Ekologisk potential från Börjesson (2016) innebär att begränsningar beaktas för att hindra 

miljöpåverkan i estimeringen som t.ex. påverkan på markbördighet, biologisk mångfald, 

vattenresurser m.m.   



 

4 Diskussion 

Grot har en tydlig och klar potential att utökas som det ser ut i dagsläget. Nyare 

forskning från 2019 bedömer att potentialen är ännu större än vad man såg i 

Energimyndighetens syntesrapport (Energimyndigheten, 2012) med en höjning på 3 

TWh. Stora delar av detta beror på att det inte finns tillräckligt med ny forskning. 

Forskning på trädcykler tar lång tid med de minsta spannen på 5- och 10 års cykler. 

Projekt på grot i Sverige behöver finansieras för att ny forskning ska ha en chans att 

genomföras enligt författaren av denna rapport. Det finns även många 

forskningsområden inom skog och skogsbruk som det inte har forskats på alls. 

Motstridig fakta kan i dagsläget upptäckas eftersom entydig fakta inte alltid finns 

inom de områdena som har undersökts. 

4.1 Skotningstekniker och dess påverkan 
Sveriges skogar påverkas olika beroende på vilka tekniker man använder sig av. 

Brunrisskotningen är den mest använda tekniken som används idag. Denna 

skotningsteknik är gynnsam för skogsbrukarna då mycket av kvävehalterna 

återvänder till marken. Den är bra då kraftvärme- och värmeverken helst köper in 

detta material då det är minst andel barr kvar på groten.  

Problemen med brunrisskotning är att det blir tre körvändor till hyggesvilan. Detta 

kan medföra problem för marken om de tunga fordonen måste köra över stora ytor 

och potentiellt skada skogsmarken. Därför är det bra att ha vältorna i utkanterna av 

skogsmarken. Det leder dock vidare till att kväveåterkomsten inte blir utspritt på så 

stort område som möjligt till marken. När tunga maskiner kör ut på dessa marker 

blir marken skadad och kan leda till sämre uppkomst av nästkommande generation 

av skog. Priset på bränslet får inte glömmas då det konsumeras i stora mängder av 

maskinerna vid alla turer och returer. Problem med utlakning av kvävehalter till 

sjöar och vattendrag sker också då största delen av barren trillar av och kan blåsa 

eller sköljas bort.  

Grönrisskotning har mindre körvändor än brunrisskotning eftersom allt läggs i stora 

vältor på en gång. Vältorna läggs även nära vägarna för att minska körskador samt 

hålla koll på vart barret tar vägen någonstans för att minska utlakningen.  

Problem med grönrisskotning är nästan motsatsen till brunrisskotning. För nu får du 

inte kvar näst intill något av kvävet från barren tillbaka till marken. Detta kan leda 

till att extern kvävegödsling måste ske som kan vara skadande för marken samt 

dyrare för skogsägarna.  

Buntning är i stort sett samma som grönrisskotning men eftersom detta oftast 

används för höst- och vinterperioderna då efterfrågan är som högst (i Sverige) så tas 

det så pass tidigt att nästintill inget av barren trillar av alls. Denna process tillåter 

skogsägarna att veta vart all barr är någonstans och ingen möjlig kväveutlakning kan 

då ske. Däremot återförs inget kväve tillbaka till marken så det måste ske externt 

istället. Detta sätt kommer dock finnas som en liten kvota för varje år. Då 

skogsägarna i Götaland planerar att gå ihop tillsammans och alltid lagra lite grot för 

att undvika krisen som skedde vintern 2017.  



 

4.2 Påverkan av grotuttag 
Uttag av grot har olika påverkan på skogen beroende på trädsort, i vilken process 

trädet skördas, bonitet och kvävemättnad. Priset på grot påverkar också hur mycket 

grot som tas till vara till bränsle.  

Grotuttag i granskogar som det finns mest av i mellersta och norra Sverige, ger en 

minskning av framtida trädgenerationers tillväxt inom de 10-15 första åren, om man 

gör uttaget i föryngringsprocessen. Men som tidigare sagt kan detta motverkas 

genom en bra markberedning och plantering samt att det finns så lite hyggesvila på 

marken som möjligt. Detta passar bra ihop med buntning om askåterföring och 

externt kväve tillsätts. Detta är mer passande för norra och de nordligaste delarna av 

mellersta Sverige då där är försurningshalterna i marken som lägst. Dock måste 

boniteten i marken undersökas, då många marker i norr är svagare (kargare 

landskap), där askåterföring faktiskt visat en negativ tillväxt till träden. Vilket gör 

att bedömningar måste ske för varje mark för att se vad som passar bäst på just den 

marken.  

Tallskogar som finns nästan enbart i Södra Sverige har liknande förutsättningar. Vid 

uttag av grot i föryngringsprocessen blir träddiametern smalare. Anledningar till 

detta är oklara och åtgärder mot detta har inte upptäckts ännu. 

Grotuttag får större konsekvenser i marker med hög kvävemättnad då groten 

innehåller 50 % av ett träds näring och återförseln av denna näring (baskatjoner) är 

vital för att marken ska kunna återhämta sig från försurningen som orsakas av 

kvävemättnaden. Eftersom marken i norr är mycket mindre kvävemättad än 

skogarna i mellersta och södra Sverige så är grotuttag mycket mindre känsligt där. 

Det finns en inneboende motsägelse i detta eftersom uttag av grot i kvävemättad 

jord samtidigt minskar risken för kväveutlakning till sjöar. Detta är en avvägning 

som skogsägarna gör. Skogsstyrelsen rekommenderar att ca 20% av groten lämnas 

kvar på marken 

Det blir alltså mindre miljökonsekvenser av att ta ut grot från skogar i norra Sverige. 

Problemet med detta är att i norra Sverige så finns det jämförelsevis många färre 

värmeverk. Det gör transporterna av groten dyrare och raderar nästan helt ut 

lönsamheten av att producera grot i de skogar som ligger långt från något 

värmeverk. 

Rapporten från Kanada och USA hade problem med att upptäcka negativa kontra 

positiva konsekvenser av grotuttag i alla skeden (föryngring, gallring och 

slutavverkning) (Fleming, m,fl. 2006).  Detta är fortfarande relevant med dagens 

resultat som återigen visar att kunskapen inom grotuttag fortfarande är som visat av 

Egnell (2017) och Achat, m,fl. (2015) och även Helmisaari, m,fl. (2011) påväg 

framåt med mycket nya och sammanflätande resultat men som behöver 

kompletteras för att visa den sanna helheten av grotuttagets påverkan. 

4.2.1 Askåterföring generellt, kopplat till grot 

Grot står för en liten del av dagens biobränsle men eftersom den årliga 

skogsproduktionen ökar med ca 3 TWh/år så har groten en stor potential att fylla en 

större del av denna efterfråga. För att följa med efterfrågan så skulle en ökning av 

uttaget från 9 - 27 TWh kunna stå för en stor del av den förhöjda efterfrågan utan att 



 

ta upp mer mark. Dagens forskning visar att man kan utvinna 27 TWh grot utan 

allvarliga konsekvenser. Men det är värt att notera att när mer grot tas ut, behöver 

större mängder askåterföring ske till markerna. Detta för att försurningen ska kunna 

förbättras i skogsmarkerna. 

Askåterföring har många fördelar. Det blir tillbakaförd näring till marken fastän att 

allt tas ut för konsumtion. Det kostar heller ingenting extra för skogsägarna. Askan 

har inget kväve i sig vilket gör att det är säkert att sprida utan att höja kvävehalten 

vilket många marker inte behöver. Däremot har det setts att det kan urlaka metaller 

och natrium och kalium ut till vattnet (Mellbo, m.fl. 2007). 

År 2012 ansågs det möjligt med ett potentiellt uttag på 31 TWh/år grot om 

skogsägarna gjorde uttag i gallringsprocessen också. Detta ansågs enligt 

Energimyndigheten (2012) att det skulle enbart fungera med extra näringstillförsel 

tillbaka till markerna (askåterföring). I södra Sverige är redan askåterföringen till 

markerna prominent. I norra Sverige är askåterföringen mindre men kan utökas. 

Det finns fortfarande mycket okunskap inom askåterföring och mer program 

behöver finansieras och slutföras för att få fram tillräckligt med data för att i 

framtiden kunna maximera återförsel av aska och skogsproduktion kan ökas och 

effektiviseras ytterligare. Som tur är har skogsstyrelsen undersökt detta och har satt 

upp relativt modesta riktvärden för återföring av aska till skogsmarker. Detta för att 

förhindra oönskade och oförutsedda konsekvenser. Det är viktigt att ha rätt kunskap 

på boniteten. Lägre bonitet kan leda till tillväxtminskning om askåterföring sker på 

svagare marker. De flesta svaga markerna ligger i norra Sverige där askåterföring 

inte är lika aktuellt som i söder. Men fortfarande behövligt om grotuttaget skulle öka 

drastiskt. 

4.2.2 Miljöpåverkan och dess restriktioner i grotuttaget 

Globalt och speciellt inom EU och Sverige letar de efter alternativ att få ut mer och 

mer energi från skogen. Det beror på att världens befolkning vill mer och mer byta 

ut de fossila bränslena, för att minska koldioxidutsläppen som sker vid förbränning 

och användning av de fossila bränslena. Anledningen är för att förbättra miljön. Det 

finns dock en del restriktioner vid uttaget av groten. Skogsstyrelsen rekommenderar 

att 20% av groten ska lämnas kvar på hygget för återförsel av näring. Grotuttag 

kräver också att stora maskiner kör på marken för att hämta upp groten från sina 

vältor. Beroende på vilken skotningsmetod som används desto fler eller färre 

körningar blir det. Detta påverkar marken genom att den blir svagare och släpper ut 

mer av koldioxidreserverna som är fast i marken under stubbarna och rötterna. För 

att förhindra markskador kan grot läggas nära vägarna, detta hindrar dock i sin tur 

näringen från att återgå till marken. Grot kan läggas ut och användas som underlag 

för maskinerna för att minska körskadorna på marken. Problemet med det är att 

groten som används som underlag inte kan säljas vidare till värmeverken. 

4.2.3 Grotens framtid enligt konsekvensanalyser 

Det finns inte mycket teorier om framtida scenarier inom skogsbruket. De två 

rapporterna som använts (SKA-15 och Börjesson, 2016) har ett stort arbete bakom 

sig med skogsstyrelsen som står bakom SKA-15 analyserna. Men även om de är 

utförligt gjorda och från en pålitlig källa, så pekar osäkerhetsintervallet på att 

framtiden är väldigt osäker. Osäkerhetsintervallet syftar på att alla eventualiteter 



 

som kan framkomma i utvecklingsvalet av uttag av grot komma att ändra det 

potentiella uttaget antingen genom en ökning eller minskning på vad som tros i 

dagsläget. Med osäkerhetsintervall som är mindre än potentialen pekar det dock på 

att det finns en stor möjlighet för det framtida grotuttaget, med mycket högre uttag 

än vad det är i dagsläget. Valet av utvecklingen som kommer att göras av människor 

har därför en betydelse på framtidens potentiella uttag av grot. T.ex. om priset skulle 

falla för mycket är det troligaste framtidsscenariot att grot byts helt ut mot något 

mer kostnadseffektivt, som t.ex. sopförbränning, som redan i dagsläget är en av 

anledningarna till det sänkta skogsbränslepriset då det är billigt att importera och 

köpa regionalt samt att avfallet är väldigt effektivt och lätt att använda. För att detta 

inte ska ske, behöver skogsägarna gå ihop tillsammans med staten och de olika 

tillgängliga organen som finns idag (skogforsk, skogsstyrelsen och olika 

fackföreningar osv.) för att tillsammans jobba för subventioner och statligt stöd. 

4.3 Stubbuttag 
Stubbuttag har nämnts och är en del av skogsbruket. Groten utgör 90 % av 

energianvändningen från biobränslen. Potentialen är heller inte lika trolig att öka då 

med koppling till marginalkostnaderna så är det helt enkelt för dyrt för skogsägarna 

i dagsläget och inom den snara framtiden för att kunna hantera ett större uttag och 

gå med vinst ekonomiskt (Wide, 2019). Stubbarna är viktiga för bevaring av 

kolreserver i marken, de bidrar med näring vid nedbrytning av rotmassan samt att 

vid mer uttag av stubbar blir det fler körvändor från de tunga fordonen som kan leda 

till körskador på marken. Det blir ännu mer relevant eftersom den främsta 

försvararen mot körskadorna är stubbar och deras rötter. 

Med allt detta i medvetandet så är det viktigt att poängtera faktumet att Börjesson 

(2016) anser det möjligt att öka dagens stubbuttag med ca 300% från dagens 0,1 

TWh/år till ca 30 TWh/år. Denna potential exkluderar dock de nyss sagda 

argumenten mot stubbuttag. 

4.4 Grundläggande ekonomiska perspektiv 
Den ekonomiska faktorn har visat sig spela störst roll i hur mycket grot som tas ut i 

produktion och konsumtion. När priset för grot höjs ökar uttaget och produktionen 

av det. När priset sedan sänks så sjunker både produktionen och såklart 

konsumtionen av varan. Detta syntes tydligt vid 2012-2013 då elpriskraschen kom 

strax efter publicering av syntesrapporten som detta arbete utgår ifrån. Då sjönk 

priset drastiskt och därpå sjönk grotuttaget. Mellan 2012 och 2019 har det sjunkit 

med 5 TWh. Ett lönsamt alternativ för skogsägarna hade varit om fossila bränslen 

fick betala kostnaderna för sin miljöbelastning. Det hade kunnat leda till att 

biobränslen blir mer lönsamt som gör att grotuttag blir mer kostnadseffektivt för de 

privata skogsägarna. 

En annan viktig Ekonomisk aspekt är att skogsbränsle är billigare än dess 

konkurrent det fossila bränslet. Detta tillsammans med de nya 

klimatomställningarna gör skogen till framtidens potentiellt största producent 

regionalt och globalt. I dagsläget är inte grotens potential tillräcklig för att byta ut 

all fossil bränsle. Enligt Energimyndigheten (2018) stod råolja och petroleum-

produkter för 127 TWh tillförd energi/år, Natur och stadsgas för 11 TWh tillförd 

energi/år och kol och koks stod för 21 TWh tillförd energi/år. Detta är enorma 



 

mängder jämfört med grotens potential i dagsläget som ligger på 27 TWh tillförd 

energi/år. 

Just nu importerar Sverige största delen av sin grot från Baltikum och även en del 

från Brasilien. Med förhöjt grotuttag skulle Sverige kunna minska på importen 

vilket skulle inte bara gynna Sverige i sin jakt på att minska på klimatbelastningarna 

som vi har idag.  

4.5 Grotens utveckling 
Groten ligger och förmultnar i de svenska skogarna istället för att tas till vara som 

den energiresurs den faktiskt är. Det finns olika vägar att ändra på detta, till exempel 

lagstiftning, subventioner och forskning om hur utvinningen av grot bäst kan ske. 

Som det ser ut i dagsläget så används majoriteten av grot till uppvärmning av 

bostäder (till mer än 80 %). Om grotuttaget ökade skulle detta kunna uppgå till 

närmre 100 %. Det skulle även kunna finnas en framtid där grot används mer och 

mer för industriverksamhet samt för el. Om detta ska vara en möjlig framtid måste 

grotuttaget öka mer än dagens max-potential eller så behöver förbrännings- och 

omvandlingsprocesserna samt maskinerna som konsumerar energin bli mer 

effektiva så att mindre mängder grot behövs. 

4.6 Slutsatser 
Med första forskningsfrågan i tanke finns tydliga svar till varför 14 TWh var vad 

som togs ut för vidare försäljning år 2012. Brunrisskotning har varit den mest 

använda hyggesvila tekniken som har använts här i Sverige vid 2012 och även i 

dagsläget, även om det börjar röra sig mer mot buntning och grönrisskotning. Med 

brunrisskotning lagras groten på marken tills löven blivit bruna. Detta betyder att 

groten hämtas först på våren. Viktigt att veta här i Sverige (som sagt innan) är att 

efterfrågan på grot till värmeverken är som störst på hösten och vintern (de kallaste 

månaderna i Sverige). Ekonomiaspekten är den absolut största anledningen till att 

groten används och säljs eftersom ägarna måste gå med vinst. Därför är detta en 

anledning som mycket väl kan bidra till år 2012s grotuttag. Det andra är också 

priset, ägarna tjänade mer per MWh grot vid 2012. Bränsleprogrammet utförde 

mycket forskning på uttag av grot för att se när problemen började uppstå. De 

märkte att med grotuttag kunde tendenser på tillväxtminskning ske p.g.a. minskad 

återförsel av näring. Vad de upptäckte var att med den fakta de hade till hands samt 

teoretiska och fysiska projekt kunde de uppskatta ett grotuttag på 24 TWh/år  kunde 

ske utan allvarliga konsekvenser där skogsbestånden återhämtade sig efter ett visst 

tidsspann ofta på ett par decennier. 

Med andra forskningsfrågan som ställdes i början blir svaret återigen liknande. 

Mellan åren 2012 och 2019 har inte speciellt stora framsteg tillkommit inom 

forskningsvärlden på grot. Det har kommit fram teoretisk forskning som har satt ut 

olika uppskattningar med olika utkomster (Börjesson, 2016). Men dessa har också 

varit tydliga med att tillräckligt med fakta inte finns i dagsläget vilket leder till 

väldigt stora spann på osäkerhetsintervallet. Källorna som finns i dagsläget är ej 

många men de pekar alla åt samma håll på grotens potentiella framtid. Vilket tyder 

på att forskarna och experterna är i dagsläget ense om om vilken riktning grotuttaget 

rör sig mot om utvecklingen fortsätter åt samma håll. Forskarna ser möjligheterna 



 

på en ökning till ca 27-30 TWh/år och räknar med att skogen kommer att växa 

snabbare i framtiden så att det blir möjligt att öka grotuttaget ytterligare de 

nästkommande 50 åren. 

För att sammanfatta det hela så är:  

● Grottutaget som faktiskt sker är i stort sett helt beroende av marknadspriset. 

● Forskningen behöver kompletteras för att få en ordentlig helhet. 

● Utveckling av teknik och metoder för grottutag och näringsåterföring samt 

gödsling kan på sikt höja det maximala grotuttaget. 

● Groten utgör ca 90 % av biobränslets TWh per år för Sveriges 

energitillförsel som ligger på ca 87 TWh 

● Stubbuttag har en möjlig framtid om tekniken och kostnadseffektiviteten 

tillåter det i framtiden. 
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Bilagor 
Ordlista 

Hygge = Skogsplätt avsedd för avverkning. 

Gallring = Avverkning av vissa träd i beståndet, de med dålig kvalitet för att gagna 

tillväxten av de andra träden. Detta sker första gången när träden är ca 12 m eller 

högre och gallring sker ca 2-3 under ett hyggesbestånds livstid 

Avverkning = nedhuggning av skog. 

Slutavverkning = Sista avverkningen av skog 

Föryngringsprocessen = Den juridiska benämningen av slutavverkning av skog 

enligt skogsvårdslagen för att avverka den äldre skogen för att ge ny plats åt en ny 

ung skog (föryngring) 

 


