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Sammanfattning 

I takt med ökande intresset för uttag av grot så ökar också intresset för återföring av aska 
tillbaka till skogen. I rapporten utreds hur mycket återföringsbar aska som produceras av 
förbränningsanläggningar. Arbetet begränsas genom att endast förbränningsanläggningar med 
större kapacitet än 10 GWh träbränsle per år tas med . Dessutom sker en avgränsning 
geografiskt till att endast ta med anläggningar placerade söder om en tänkt linje mellan Karlstad 
och Stockholm.  

Trädbränsle är en förnyelsebar energikälla, som kan sägas vara koldioxidneutral d.v.s. under 
omloppstiden sker inget nettotillförsel av koldioxid. Trädbränsle består av tre delar, 
skogsbränsle, energiskogsbränsle och återvunnet trädbränsle. Förbränningsanläggningarna 
använder sig av olika sorters pannor, beroende på anläggningens storlek. De vanligaste är 
rosterpannor, pulverpannor och pannor med fluidiserade bäddar. Vid förbränning bildas två 
olika sorters asktyper, flygaska och bottenaska. Beroende på sorts panna blir flygaskan eller 
bottenasken mest lämpad för spridning i skog. När biomassa tas ut från skogen försvinner också 
näringsämnen som finns lagrade i biomassan. Med askåterföring återförs alla näringsämnen 
förutom kväve som fanns i borttagna biomassan. Även om kväve som ofta är den 
tillväxtbegränsade faktorn saknas ger askåterföring tillväxtökningar på bördiga marker.  

Skogsstyrelsen rekommenderade askdos är 3 ton torrsubstans aska per hektar, max två gånger 
under en omloppstid och med minst tio års mellanrum. Askans innehåll av tungmetaller ska 
hålla sig inom Skogsstyrelsen angivna värden. Spridning av aska kan ske med maskiner på 
marken eller med helikopter.  

Datainsamlingen för förbränningsanläggningarnas askmängder har gjorts både med 
telefonintervju och enkätundersökning. Totalt har 107 förbränningsanläggningar tillfrågats, varav 
77 st har svarat. Resultatet visar att det för den återförings bara aska finns en total 
ökningspotential med 37 000 ton TS, vilket innebär en fördubbling av nuvarande mängd. Askan 
från anläggningarna används till askåterföring, sluttäckning av deponi, deponi och bärlager till 
vägar. Kostnaderna mellan de olika användningsområdena varierar stort, kostnaderna att 
sluttäcka en deponi är hälften mot att spridas i skog.  

En stor del av förbränningsanläggningarna är överens att kostnaderna för askåterföring till 
skogen är för dyr. Fler anläggningar kan tänka sig att återföra askan till skogen men anger 
kostnaderna som orsak till val av andra alternativa användningsområden.  
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Summary 

In line with the increased interest for using of branches and tops so increases also the interest 
for retransfer of ash back to the forest. In the report, retransfer bar ash is investigated how a lot 
that be produced of incineration plants. The work is limited through that only incineration 
plants with bigger capacity than 10 GWh wood fuels a year is taken with. Moreover, a 
demarcation happens geographic to only to take with plants placed south about an intended line 
between Karlstad and Stockholm.  

Wood fuel is a renewal bar source of energy, that is carbon dioxide neutral i e. during the orbital 
happens no net supply off carbon dioxide. Wood fuel comprises three parts, forest fuel, energy 
forest fuel and regained wood fuel. It is mostly forest fuel in the form of branches and tops that 
is burnt. The incineration plants use itself of different types of boilers, depending on the 
incineration plants size. The most common is grate boilers, powder boilers and pans with 
fluidized beds. During the combustion forms two different types of ash, flying ash and bottom 
ash. Depending on the type of the pan becomes the flying ash or the bottom ash most suitable 
for dissemination in forest. When biomass is taken out from the forest disappears also nutrients 
that were stored in the biomass. With ash retransfer all nutrients are brought back, except 
nitrogen. Although nitrogen that often is that the growth-limiting factor is missing gives ash 
retransfer growth increases on fertile soils. 

Skogsstyrelsen (The National Board of forestry) recommended ash dose is 3 tonne dry material 
ash per hectares, max twice during one orbital and with least ten years' intervals. The ash's 
contents of tongue metals will hold itself within Skogsstyrelsens stated values. Dissemination of 
ash can happens with machines on the land or with helicopter.  

The information’s from the incineration plants ash quantities have been done both with 
telephone interview and questionnaire survey. Total has 107 incineration plants consulted. The 
result shows that it pursues it retransfers only ash is an increase potential with 37 000 tonne TS, 
what means a 100% increase of current amount. The ash from the plants is used to ash 
retransfer, end coverage off landfills, landfills and base course for roads. The costs between the 
different use areas vary bigly, the costs to end coverage landfills is the half against being 
disseminated in forest.  

A big part of the incineration plants is agreed that the costs for ash retransfer to the forest is for 
costly. More plants can intend itself to bring back the ash to the forest but states the costs that 
reason to choices of other alternative use areas. 
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Abstract 

I takt med ökande intresse för uttag av grot så ökar också intresset för återföring av aska tillbaka 
till skogen. I rapporten utreds hur mycket återföringsbar aska som produceras av 
förbränningsanläggningar. Arbetet begränsas genom att endast förbränningsanläggningar med 
större kapacitet än 10 GWh träbränsle per år tas med . Dessutom sker en avgränsning 
geografiskt till att endast ta med anläggningar placerade söder om en tänkt linje mellan Karlstad 
och Stockholm.  

Datainsamlingen för förbränningsanläggningarnas askmängder har gjorts både med 
telefonintervju och enkätundersökning. Totalt har 107 förbränningsanläggningar tillfrågat. Askan 
från anläggningarna används till askåterföring, sluttäckning av deponi, deponi och bärlager till 
vägar. Kostnaderna mellan de olika användningsområdena varierar stort, kostnaderna att 
sluttäcka en deponi är hälften mot att spridas i skog.  

En stor del av förbränningsanläggningarna är överens att kostnaderna för askåterföring till 
skogen är för dyr. Fler anläggningar kan tänka sig att återföra askan till skogen men anger 
kostnaderna som orsak till val av andra alternativa användningsområden.  

Nyckelord: Aska, askåterföring, askspridning, biobränsle, skogsbränsle, trädbränslen. 
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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund 

Det har blivit ett allt tydligare intresse för användning av biobränslen, vilket har ett 
klart samband med ökad medvetenhet om de globala miljöeffekter som förbränning av 
fossila bränslen är orsak till. Med ökat skogsbränsleuttag finns det ökad risk för 
utarmning av skogsmarken. Det sker framförallt ett ökande uttag av grot (grenar och 
toppar), som förr vanligtvis lämnades kvar i skogen. När grot tas bort från skogen 
avlägsnas viktiga mineraler och näringsämnen, som på sikt kan medföra utarmning av 
markens näringsförråd.  

Oron för ett för stort näringsuttag har väckt ett ökat intresse för möjligheten att 
återföra aska till skogen. Askåterföring skulle åtminstone till en viss del kunna 
kompensera skogsbränsleuttagets negativa effekter på skogsmarkens näringsbalans. 

För att kunna sprida aska måste den också finnas tillgänglig i den volym som 
efterfrågas och den måste finnas i närområdet för att det ska vara ekonomiskt 
försvarbart. Det finns idag ingen sammanställning av hur mycket spridningsbar aska 
det finns eller var den finns. Aska som kan återföras till skogen används även till andra 
användningsområden, som konkurrerar med att återföra askan till skogen.  

Även om askan kommer från trädbränslen, är det inte säkert att den kan återföras till 
skogen. Det finns restriktioner om minimi- och maximihalter av ämnen som 
spridningsbar aska måste hålla sig inom. Även vid sameldning av andra bränslen, t ex 
trädbränslen tillsammans med sopor, blir askan inte lämplig att sprida tillbaka till 
skogen.  

1.2 Syfte  

Syftet med detta examensarbete är att utreda hur mycket spridningsbar aska som 
produceras vid förbränningsanläggningar som eldar med trädbränslen i södra och 
mellersta Sverige.  

1.3 Mål 

Målet är att sammanställa hur mycket aska det finns och hur stor del av denna aska 
som är möjlig att återföra till skogen, vilket begränsas av gällande bestämmelser med 
avseende på askans kvalitet. Dessutom avses att få en uppfattning över vad den aska 
som inte återförs till skogen används till idag. Målet är även att utreda vilket intresse 
det finns från förbränningsanläggningarna att återföra askan till skogen, både ur en 
ekonomisk synvinkel och ur ett miljöperspektiv.  
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1.4 Avgränsningar 

Arbetet avgränsas till att endast ta med förbränningsanläggningar som har en högre 
årsförbrukning av trädbränsle än 10 GWh. Anläggningar med mindre förbrukning än 
detta producerar endast en begränsad mängd aska och utgör inte så stor del av den 
totala mängden. Dessutom görs en geografisk avgränsning, som motsvarar det område 
som Södra Skogsägarna arbetar och levererar inom. Den geografiska avgränsningen 
utgörs av en tänkt linje mellan Karlstad och Stockholm, det område som finns söder 
om denna tänkta linje ingår i denna studie. 
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2. Teori 

2.1 Sveriges skogsbruk 

Skogen är viktig för Sverige, både industri- och levnadsmässigt. Skogsindustrin kräver 
mycket arbetskraft, vilket bidrar till att det finns efterfrågan om personal. Exporten av 
träprodukter är en av Sveriges viktigaste exportprodukt. Skogen bidrar även till en 
skön natur, som är trivsam att vistas och bo i.  

2.1.1 Statistik 

Enligt Riksskogstaxeringen (Anon 2011a) består Sveriges totala landareal av ca 68 % 
skog, d.v.s. ungefär 28,4 milj. ha skog, varav 22,5 milj. ha är produktiv skogsmark. Den 
största ägandegruppen av skogsmark i Sverige är privatpersoner, som innehar ca 52 % 
av den produktiva skogsmarken. Privata aktiebolag står för ungefär 23,6 % och 
resterande 24,4 % ägs av övriga ägargrupper, bl. a av kyrkan och staten. 

Statistik från Riksskogstaxeringen (Anon 2011a) visar att under perioden 1998- 2009 
avverkades i snitt 71,6 milj. m3sk skog varje år i Sverige. I slutavverkningsskog 
avverkades 40 milj. m3sk i snitt varje år, i gallring 20,4 milj. m3sk, i röjning 1,5 milj. 
m3sk och i övrig skog avverkades 9,7 milj. m3sk skog i snitt varje år.  

Den årliga tillväxten på Sveriges skogar är ca 120 milj. m3sk, vilket innebär att det har 
avverkats mindre volym än den årliga tillväxten under den här 10-års perioden, som 
medför att Sveriges totala virkesförråd ökar. År 2009 var Sveriges virkesförråd 2927 
milj. m3sk (Anon 2011a). 

2.1.2 Trädbränsle 

Enligt figur 1 består trädbränslen av tre olika kategorier, skogsbränslen, 
energiskogsbränsle och återvunnet trädbränsle. Trädbränsle består till största delen av 
skogsbränslen. Skogsbränsle är en viktig del av biobränsle och härstammar från 
skogsråvara. Skogsbränsle kan indelas i primärt och sekundärt skogsbränsle. Primärt 
skogsbränsle är sådant som inte tidigare haft någon användning, som består av grot 
(grenar och toppar), stubbar, rötskadad ved och klent gallrings- och röjningsvirke. 
Sekundärt skogsbränsle består av biprodukter från skogsindustrin som inte har 
genomgått någon kemiskt process, t ex såg- och kutterspån, bark mm.  
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Figur 1. Skogsstyrelsens indelning av biobränslen (Anon 2011b). 

2.1.3 Skogsskötsel och uttag av skogsbränsle 

Det finns flera skogsvårdsåtgärder som bör genomföras för att få en god ekonomi och 
kvalitet på sin skog. Skogsbestånden ska t ex röjas, gallras och slutligen 
föryngringsavverkas. Vid en föryngringsavverkning avverkas skogen, för att det sedan 
ska anläggas ny skog.  

Föryngring av skog kan ske genom plantering, sådd eller självföryngring (Enström 
2005). Metoderna har olika kostnader och arbetssätt, det krävs också olika mycket 
arbete och ger varierande resultat beroende på vilken marktyp som ska föryngras.  

Beroende på marktyp och bonitet kan en eller flera röjningar behövas, för att få ett 
stabilt skogsbestånd och få bättre ekonomi i skogsbruket. Genom att röja tas oönskade 
stammar bort och de mest utvecklingsbara stammarna lämnas kvar (Enström 2005). 
Röjning sker framförallt med röjsåg. Röjningsvirket kan tillvaratas som skogsbränsle, 
men oftast lämnas det kvar i skogen. Röjningsvirket förmultnar med tiden och ger 
näring till kvarstående träd. Det är i dagsläget oftast för kostsamt att ta ut skogsbränsle 
ur en röjning. 

Gallring kan ses som en blandning av skogsvårdsåtgärd och avverkning. Denna åtgärd 
utförs för att beståndet ska utvecklas till ett vitalt och värdefullt bestånd (Enström 
2005). Vid gallring finns det framförallt två sortiment som kan plockas ut från skogen, 
massaved och timmer. Det går även att få ut grot från en gallring, i synnerhet är det 
trädtoppen som kan tas bort från beståndet. Grotuttag görs i vissa gallringsbestånd 
idag, men oftast blir det för kostsamt att göra det. En metod är att göra helträdsuttag 
vid gallring, alltså tas inget annat än skogsbränsle ut vid gallringen. Denna metod är 
särskilt givande vid dåligt röjda skogar, som består av många och klena stammar, då en 
traditionell gallring blir relativt dyr. 
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Den största delen av grotuttag sker efter föryngringsavverkningar, där skogsbeståndet 
avverkas. Oftast ligger Groten kvar på hygget, där den självtorkar innan den samlas 
ihop för att flisas. Groten kan också samlas ihop färsk direkt efter avverkningen.  

Vanligtvis samlas grot upp med hjälp av en skotare, som sedan lägger materialet i en 
form av en välta, där det sedan ska torka innan flisningen. Detta genomförs även med 
allt annat primärt skogsbränsle. Det finns ett flertal olika metoder för att sönderdela 
skogsbränsle på. Den vanligaste tekniken består oftast av en specialbyggd skotare med 
flisningsaggregat och en container baktill, som flisar direkt i containern. Sedan lastar 
maskinen av flisen till en annan container, som sedan en lastbil kan hämta och 
transportera vidare. En liknande metod består av att en flistugg placeras på en lastbil, 
som sedan fyller containrarna direkt på lastbilen. Detta effektiviserar arbetet, men det 
krävs då att flisobjekten finns bredvid vägar där lastbilen kan framföras. Det finns 
även en teknik som kallas för buntning, där grot formars till avlånga balar/ stockar 
direkt efter avverkningen, vilket underlättar vidare transport (Egnell m.fl. 1998). 

Om grot från barrträd får ligga kvar på hygget och torkas innan materialet samlas ihop 
lämnas stor del av barren kvar på hygget. Barren innehåller relativt stort 
näringsinnehåll, som är ger god näring åt marken. Genom att låta riset avbarras på 
hygget, så hinner det även torka, vilket ger en lättare transport och ett bättre bränsle 
(Egnell m.fl. 1998). Samtidigt så vill man kunna få ut så mycket energi som möjligt 
från skogen, som påverkar näringsbalansen ännu mera. Kompensation för uttagen av 
skogsbränsle kan genomföras med bl.a. askåterföring och gödsling. Idag utförs även 
stubbrytning, framförallt på skogsmark som har slutavverkats. Stubbarna innehåller 
relativt mycket energi, som bidrar till ökat energiuttag skogarna. Uttag av stubbar 
bidrar även till ännu större näringsuttag. Stubbarna innehåller oftast föroreningar, som 
sten, grus och smuts, vilket ger en svårare vidareförädling. Stubbmaterialet tar också 
längre tid att torka. Vanligast är att stubbarna krossas istället för flisning, eftersom 
krossningsaggregat är mindre känsliga för föroreningar. 

2.2 Förbränning 

För att minska koldioxidutsläppen försöker man att minska förbränningen av fossila 
ämnen och ersätta dem med förnyelsebara bränslen. Skogsbränslen är en så kallad 
förnybar energikälla, som är koldioxidneutral. Detta innebär att skogen tar upp 
koldioxid under dess omloppstid. Koldioxiden avges sedan vid förbränningen och 
återgår till skogens och växternas kretslopp, mängden koldioxid i luften förblir då 
densamma. Ingen nettotillförsel av koldioxid sker under en omloppstid. Mängden 
koldioxid som ett träd avger till atmosfären förblir densamma om trädet antingen 
förmultnar sakta eller om det snabbt förbränns. (Nilsson 2011).  

2.2.1 Askhalt 

Askhalten bestäms av kvoten av askans massa och materialets torrsubstans före 
förbränningen. Det finns två olika typer av askhalter. Den ena är naturlig askhalt, som 
är askhalten före skörd. Den andra askhalten kallas för föroreningsaskhalt, som har 
tillkommit vid skörden, d.v.s. under hantering, transport, lagring mm. Askhalten har 
betydande påverkan på värmevärdet. En ökning av askhalten i bränslematerialet ger en 
motsvarande sänkning av värmevärdet. Även askans smälttemperatur har stor 
betydelse, framför allt i mindre anläggningar (Anon 2011c). 
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2.2.2 Sintring 

Sintring innebär att askan smälter i pannan och bildar slagg (Anon 2011c). Den 
sintrade askan fastnar på pannornas varmaste delar, vilket försämrar överföringen av 
värmen i pannan. Det kan också påverka frammatningen av bränslet och utmatningen 
av askan i pannan. Sintringen påverkas av bränslematerialets asksmältningstemperatur. 
Om bränslet innehåller föroreningar, kan detta göra att asksmälttemperaturen sjunker, 
vilket i sin tur ökar sintringsrisken då materialet kan smälta vid lägre temperaturer. 
Sintringsrisken ökar också om det eldas hårt och det tillförs mycket luft i pannan 
(Anon 2011d).  

2.2.3 Olika Panntyper 

Idag används ett flertal olika pannor vid förbränning av biobränslen. Beroende på hur 
stor effekt som behövs, används olika sorters pannor för att uppnå den önskade 
effekten och årliga energiproduktionen. De vanligaste pannorna som används i 
förbränningsanläggningar idag är rosterpannor, pannor med fluidiserande bäddar och 
pulverpannor.  

Rosterpannor 

Rosterpannan påminner om en vanlig vedpanna, som har ett roster i botten där 
förbränningen sker. Rostret liknar ett galler, som gör att askan ramlar genom gallret 
under förbränningen. Det enklaste rostret är plant., men det finns även sned roster 
och trapproster, som lutar eller är trappstegsformade, som gör att bränslet förbränns 
samtidigt som det glider ner utefter rostret, se figur 2. Rosterpannor eldas främst med 
grotflis, eller med fallande industribränslen. Pannorna är känsliga för varierande 
fukthalt i bränslet, det är därför viktigt att fukthalten är jämn. Om bränslet är för 
fuktigt, ger detta för låg temperatur i förbränningen som medför oförbrända kolväten i 
rökgaserna. Om fukthalten är för låg, då bränslet är torrare än normalt, inverkar det i 
att förbränningstemperaturen blir för hög. Detta kan orsaka asksintring och hög halt 
av kväveoxider. Rosterpannor är känsliga för asksmältning. Pannorna kan vara 
uppbyggda på olika sätt, främst beroende på pannornas effekt. Pannorna kan ge en 
effekt från 1 MW eller mindre, till ca 25 MW (Zethraeus 2011).  

 

Figur 2. T.v. rosterpanna med vandrande rost, t.h. Trapprost(Burvall, Öhman 2006). 
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Pannor med fluidbäddar 

Det finns två olika sorters fluidbäddspannor, bubblande fluidbäddar (BFB)och 
cirkulerande fluidbäddar (CFB), se figur 3. BFB- pannor har effekt på 5- 50 MW, 
medan CFB pannor kan nå en högre effekt, från 15 till 250 MW (Zethraeus 2011). 
CFB pannorna är alltså anpassade till större anläggningar där det krävs högre effekt. 
Pannorna är främst gjorda för att elda grotflis, eftersom pannorna är anpassade för att 
elda fuktiga bränslen. Eldstaden i pannorna är inte särskilt känsliga för bränslets 
storlek och variation, däremot är inmatningen för bränslet oftast känslig för variation i 
storleken. Fukthalten kan vara varierande i bränslet utan att påverka kapaciteten, men 
föroreningar som smuts, sten, grus mm. kan medföra problem. Bränslet måste alltså 
vara relativt rent och fritt från föroreningar. Pannor med fluidbäddar är också känsliga 
för variation i askhalten. Under förbränningen i CFB- pannan virvlar bränslet runt i 
pannan tillsammans med bäddmaterialet, som består av sand. Bäddmaterialet och 
bränslet kan då tolkas som en vätska, en ”fluid”. BFB- pannan har likartad anordning, 
men bäddmaterialet cirkulerar inte, snarare så svävar materialet över pannbotten 
(Burvall & Öhman 2006). 

 

Figur 3. Stationär fluidiserad bädd (BFB) t.v, cirkulerande fluidiserad bädd (CFB) t.h. (Burvall, 
Öhman 2006). 

Pulverpannor 

Pulverpannor som eldats med biobränslen har oftast effekten 15- 250 MW (Zethraeus 
2011) och materialet måste malas innan förbränningen. Figur 4 visar hur en 
pulverbrännare kan se ut. Det blir allt mer vanligt att mala pellets till pulver, eftersom 
det finns bättre förutsättningar att både lagra och hantera pellets jämfört med pulver. 
Pulvret matas in i en brännare tillsammans med luft, som gör att pulvret brinner i en 
fribrinnande flamma. Denna process liknar förbränningen av kol och olja. Pannor som 
eldats med kolpulver och olja kan konverteras till biobränslepulver, vilket är en fördel 
(Burvall & Öhman 2006). 
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Figur 4. Pulverbrännare. Försöksbrännare 150 kW (Burval, Öhman 2006). 

2.2.4 Olika sorters askor 

Det bildas två olika sorters askor vid förbränning av skogsbränslen, flygaska och 
bottenaska.  

Flygaska är den aska som medföljer rökgaserna under förbränningen, som tas ut i 
rökgasreningen, askan som stannar i själva pannan kallas för bottenaska. Det finns 
ingen given fördelning mellan flygaska och bottenaska, den varierar kraftigt mellan 
olika panntyper. Flygaskan är allmänt mer finkornig i jämförelse med bottenaskan 
(Emilsson 2006).  

2.2.5 Spridningsbar aska 

Beroende på vilken panna som används vid förbränningen, så är det antingen 
flygaskan eller bottenaskan som är spridningsbar. I pannor med fluidiserande bäddar 
blandas bottenaskan med bäddmaterialet i pannorna, vilket gör att askan ej är lämplig 
att sprida. Däremot är flygaskan lämplig att sprida tillbaka till skogen, eftersom den 
askan oftast är väl förbränd och likartad? (Emilsson 2006).  

Vid förbränning i Rosterpannor är det bottenaskan som är mest anpassad för att 
kunna återföras till skogsmarken, eftersom den oftast är bättre utbränd och har lägre 
metallhalter än flygaskan (Emilsson 2006).  
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2.3 Näringsbalans 

2.3.1 Näringsbalans 

Ett uttag av biomassa från skogen kan orsaka en minskad trädtillväxt., detta till följd av 
minskad tillgång på näringsämnen, främst kväve (Anon 2008) I en naturlig process får 
träden sin näring ifrån marken och när växande biomassa dör och förmultnar så 
återförs näringsämnena tillbaka till marken. När biomassa tas bort ifrån skogen så 
kommer näringsbalansen att påverkas negativt. Detta eftersom den mängd 
näringsämnen som finns i den borttagna biomassan då inte kommer tillbaka till 
marken, utan kretsloppet av näringsämnen bryts (Björnvald & Erlandsson 1999). Om 
ingen biomassa avlägsnas ut ur skogsekosystemet sker en total nedbrytning av 
biomassan, som medför att ingen biologisk nettoförsurning sker. Det är oftast inte 
förrän när andra delar av trädet än stammen tas tillvara som bristen på näringsämnen 
uppstår (Björnvald & Erlandsson 1999). I takt med att allt större andel av biomassan i 
skogen tas ut blir det svårare att behålla en långsiktigt hållbar näringsbalans. Med ökat 
näringsuttag riskerar marken att inte klara av att tillgodose de växande träden med 
tillräcklig mängd näring.  

Röser m.fl. (2008) beskriver att de största beståndsdelarna i aska från trädbränslen 
förutom syre är kalcium (Ca), kalium (K), magnesium (Mg), kisel (Si), aluminium (Al), 
järn (Fe) och fosfor (P). Hellsten m.fl. (2008) beskriver att de viktigaste näringsämnena 
för marken och träden är kväve (N), fosfor (P) och baskatjoner (kalcium (Ca), 
magnesium (Mg), kalium (K) och natrium (Na)).  

I det naturliga kretsloppet för näringsämnena tillförs de till marken genom deposition, 
vittring (gäller för baskatjoner och fosfor) och kvävefixering (gäller för kväve). Medan 
de försvinner genom biomassauttag och urlakning. Deposition innebär att ämnena 
kommer ifrån luften bl.a. via nederbörd. Vittring är nedbrytning av berg, medan 
kvävefixering är en naturlig omvandling av luftens kväve. Vid urlakning frigörs 
näringsämnen och andra lättlösliga ämnen och följer med avrinnande vatten. Vid ett 
biomassauttag har näringsämnena tagits upp av träden under dess tillväxt, dessa 
försvinner med biomassauttaget istället för att förmultna tillbaka till marken. (Hellsten 
m.fl. 2008). 

Den mängd näringsämnen som finns tillgängliga för träden kan beskrivas enligt 
följande (Hellsten m.fl. 2008). 

För baskatjoner (Ca, Mg, K, Na) och fosfor (P) =  
deposition + vittring – biomassauttag – utlakning 

För kväve (N) =  
deposition + kvävefixering – biomassauttag – utlakning 
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2.3.2 Kväve 

Kväve (N) är det näringsämne som behövs i störst mängd och är det ämne som på de 
flesta skogsmarker är den mest tillväxtbegränsade faktorn (Röser m.fl. 2008). Brist på 
kväve hämmar växternas produktion av barr och blad. Kväve finns i stora mängder i 
luften, men de flesta växterna kan inte tillgodogöra sig kväve som finns i luften. För att 
kunna ta upp ämnet måste kvävet vara i nitrat- eller ammoniumform, vilket träden kan 
tillgodogöra sig från marken efter att biomassa brutits ner (Håkansson 2000).  

Vid förbränningsprocessen oxiderar kvävet som finns i biomassan, vilket medför att 
det inte finns med i den aska som återförs till skogen (Håkansson 2000). Därför kan 
kvävegödsling i vissa fall vara nödvändig. Men att sprida aska och kväve samtidigt kan 
leda till negativ inverkan på kvävegödslingens effekt. Genom att sprida kväve ett 
halvår före askan blir tillväxtökningen större än om de sprids samtidigt (Egnell m.fl. 
1998). I södra Sverige finns på många marker ett överskott av kväve, bl.a. beroende på 
högre kvävenedfall. På dessa marker kan uttag av skogsbränsle till och med verka 
positivt för att minska uppbyggandet av överskottskväve, som i förlängningen orsakar 
övergödning. I norra Sverige däremot kan det finnas marker med brist på kväve där 
kvävegödsling således kan behöva utföras (Röser m.fl. 2008). 

2.3.3 Andra näringsämnen 

Håkansson (2000) beskriver några andra näringsämnen och vad brist på dessa orsakar. 
Kalcium (Ca) är en byggkomponent i cellernas cellväggar och membran. Vid brist på 
kalcium uppstår felaktiga funktioner i cellen bl.a. minskad skottillväxt.   

Brist på kalium (K) orsakar nedsättande funktion på fotosyntesen. Magnesium (Mg) 
ingår som ett av ämnena i klorofyll, brist på magnesium leder därför till underskott på 
klorofyll. Både kalium och magnesium har kalkverkan vilket innebär att de har ökande 
effekt på pH halten i marken (Egnell m.fl. 1998). Brist på fosfor (P) orsakar att 
nybildning av barr och löv minskar (Håkansson 2000). 

2.3.4 Askspridningens effekt 

Spridning av aska ger tillväxtökningar på bördiga marker även om den inte innehåller 
något kväve. På marker som är mindre bördiga har det vid askspridning visat sig att 
det finns tendenser till både ökad och minskad tillväxt. Men på marker med 
tillväxtminskning har tester visat att det räcker med en mindre kvävegiva för att 
tillväxtminskningen ska kompenseras (Anon 2008). 
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2.4 Skogsstyrelsens rekommendationer och lagar 

Skogsstyrelsens rekommendationer, Anon (2008) ger rekommendationer om hur 
askåterföring bör ske, med avseende på var, när och hur mycket aska som får spridas 
för att inte orsaka skador på mark och växtlighet.    

2.4.1 När ska askåterföring ske 

Skogstyrelsen anger i sina rekommendationer att askåterföring bör ske på marker där 
avverkningsrester har tagits ut i betydande omfattning någon gång under 
omloppstiden. De anser att askåterföring bör ske om det samlade uttaget av grot och 
stubbar under omloppstiden motsvarar mer än ett halvt ton TS (=torrsubstans) ren, 
ohärdad aska per hektar och omloppstid (skogsbestånds produktionstid mellan två 
slutavverkningar). Om uttaget motsvarar över ett halvt ton aska kan utläsas nedan i 
tabell 1. I tabellen redovisas både för mindre uttag (40 %) och för maximala uttaget 
(80 %) av grot. Vanligtvis behövs ingen askåterföring ske i tallbestånd eftersom uttaget 
av grot inte motsvarar 0,5 ton TS aska per hektar. I granbestånd däremot behövs 
återföring av aska ske vid lägre virkesuttag. Med ett högt grotuttag blir behovet av 
askåterföring högre än vid ett lägre grotuttag vid samma virkesuttag.   

 

Tabell 1: Beräknat innehåll av ren, ohärdad aska (ton TS aska per hektar) i skördad grot. Vid 40 
respektive 80 % uttag av grot och vid olika virkesuttag (Anon 2008). 

   Grot-uttag (%) Virkesuttag (m³sk/ha) 

    50 100 150 200 250 300 350 400 

  Tall   40 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 

    80 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 

  Gran   40 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,4 0,5 0,5 

    80 0,1 0,3 0,4 0,5 0,7 0,8 0,9 1,0 

 

Askåterföring bör även ske om merparten av barren inte lämnas kvar jämnt spridda på 
avverkningstrakten. Vidare anser skogsstyrelsen att aska alltid ska återföras om uttag 
av avverkningsrester sker på starkt försurade marker samt på torvmarker, detta även 
om uttaget inte motsvarar ett halvt ton aska per hektar.  

Genom att lämna kvar barr eller annan biomassa jämt spridd över marken minskas 
uttaget av näringsämnen. Detta eftersom barren är näringsrika och då minskar behovet 
av tillförsel av aska. I praktiken är det svårt att få alla barr utspridda över hela arealen 
utan de hamnar ofta samlade på ett eller flera ställen, detta eftersom grot ofta läggs i 
högar på hyggena.  

Enligt Skogsstyrelsen ska den aska som sprids i skogen vara så härdad och 
långsamlöslig att skador på känsliga arter kan undvikas. Vid spridning av aska ska en 
zon om 25 meter runt känsliga områden undantas spridning.  
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2.4.2 Rekommenderad mängd 

Spridning av aska ska göras för att motverka förlusten av kalkverkan och för 
borttagandet av baskattjoner som uttag av avverkningsrester orsakar under en 
omloppstid. Att sprida aska endast för att kompensera för bortforsling av ett enskilt 
näringsämne är inget som rekommenderas. Vid en sådan spridning kan det bli 
oacceptabelt stora askgivor, vilket kan resultera i olika problem så som negativa 
miljöeffekter och brist på spridningsbar aska. Skogsstyrelsens rekommendation när det 
gäller doseringen för askåterföring är att högst 3 ton TS aska får återföras per 
tioårsperiod. Under en omloppstid får högst 6 ton TS aska spridas. Detta innebär att 3 
ton TS aska kan spridas två gånger under en omloppstid med minst tio år mellan 
spridningstillfällena. För ståndorter under G23 beräknas att en askgiva på 2 ton TS 
härdad aska per hektar bör räcka medan det för högre ståndorter rekommenderas 3 
ton TS härdad aska per hektar. Skogsstyrelsen nämner också att det kan bli aktuellt 
med högre askgivor om kompensationsbehovet ökar, man syftar då på stubbrytning 
där behovet av större askgivor kan förekomma. Askgivan behöver inte beräknas exakt 
för varje område, spridning av askan ska ske jämnt över arealen. Den dubbla givan 
aska får högst hamna på 25 % av den totala ytan.  

Den aska som sprids ska hålla en viss kvalitet med avseende på att den ska innehålla 
tillräckliga mängder av de näringsämnen som man vill ha tillbaka i skogen samt att 
askans innehåll av tungmetaller håller sig inom angivna värden. 

Mängden tungmetaller i aska får inte vara större än den mängd som bortforslas i 
samband med grotuttaget. Det är viktigt att mängderna inte är så höga att 
markbiologiska processer kan skadas. Mängden tungmetaller som finns naturligt i 
träden varierar både mellan olika områden i Sverige och mellan enskilda träd. De 
gränser som Skogsstyrelsen har i sina rekommendationer är till stor del baserade på 
medianvärden av uppmätta halter. Några av ämnena har däremot fått lägre gräns, 
dessa värden har baserats på erfarenhet från biobränsleaskor. Detta innebär att 
välförbrända askor som kommer ifrån rena skogsbränslen utan inblandning av 
bäddmaterial eller bindemedel kan ha högre värden naturligt än de fastställda 
maxhalterna. Huvudprincipen är att alla ämnen i askorna ska uppfylla de angivna 
värdena, se tabell 2. Men undantag kan göras om man kan visa att askan kommer ifrån 
rena biobränslen utan inblandning av förorenade ämnen. Om de höga halterna finns 
naturligt kan undantag göras med hänseende till var aska får spridas. Det kan t.ex. 
orsakas av att berggrunden är arsenikrik. 
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Tabell 2: Skogsstyrelsens rekommenderade minimi- och maximihalter av ämnen för spridningsbar 
aska. Värdena av ser torrsubstans av den askprodukt som ska spridas i skogen, dvs. efter eventuella 
tillsatser av bindemedel och växtnäringsämnen (Anon 2008). 

Element 
Rekommenderade 
halter 

Lägsta Högsta 

Makronäringsämnen, g/kg TS 

Kalcium (Ca) 125   

Magnesium (Mg) 15   

Kalium (K) 30   

Fosfor (P) 7   

Spårämnen, mg/kg TS 

Bor (B)   800 

Koppar (Cu)   400 

Zink (Zn) 500 7 000 

Arsenik (As)   30 

Bly (Pb)   300 

Kadmium (Cd)   30 

Krom (Cr)   100 

Kvicksilver (Hg)   3 

Nickel (Ni)   70 

Vanadin (V)   70 

 

2.5 Mängden aska i träbränsle 

Andelen naturlig aska i trädbränsle är ca 1-1,5 % av torrsubstansen. Men det är stora 
skillnader mellan olika delar av trädet, i veden är andelen aska ca 0,5 % medan den i 
bark och barr är 3-5 % (Egnell m.fl. 1998). En ungefärlig beräkning av mängden aska 
som tas bort kan beräknas utifrån tabell 3. Beroende på när och vad som tas ut ur 
skogen vid gallring och slutavverkning varierar mängden aska som förts bort. Samma 
mängd aska bör då återföras, för att kompensera näringsbortfallet. Hur mycket aska 
som behövs spridas på de enskilda områdena behövs inte beräknas exakt. 
Skogsstyrelsen anser som tidigare nämnts att en dos på 3 ton två gånger med tio års 
mellanrum under en omloppstid är vad man bör sprida som mest. Det går även att 
göra en ungefärlig beräkning om hur mycket aska som bortforslats vid gallring, 
avverkning och grotuttag. Om motsvarande mängden aska för uttaget av biomassa inte 
överstiger 0,5 ton TS aska behövs inte aska återföras (Anon 2008).  
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Tabell 3: Motsvarande mängd aska vid uttag av biomassa från skog, vid olika ståndorter (Emilsson 
2006). 

Uttag 

Ståndortsindex- Markens bördighet. 
Kompenserande dos, ton aska TS/ha 
och omloppstid 

 G18  G26  G34  T18  T26  B18  B26 

 All stamved under omloppstiden  1,5  2,0  2,5  0,8  1,2  1,4  2,1 

 Slutavverkning 
GROT utan barr/löv  0,7  0,8  0,9  0,2  0,3  0,4  0,5 

GROT med barr/löv  1,1  1,3  1,4  0,3  0,4     

 Röjning/ 
 Gallring 

 Försenad röjning  0,4  0,5  0,6  0,2  0,3  0,3  0,6 

 Samtliga gallringar utan barr/löv  0,3  0,6  0,8  0,1  0,2  0,2  0,3 

 Samtliga gallringar med barr/löv  0,6  1,0  1,3  0,2  0,3     

2.6 Användningsområden 

Askan från förbränningsanläggningar har flera användningsområden. Förutom att 
askan kan spridas tillbaka till skogen, kan den läggas på deponi, användas vid 
vägbyggen, inblandning i cement mm. 

Enligt Svenska Energiaskor AB (Anon 2011e) finns det en stor marknad för avsättning 
av askor inom väg- och ytkonstruktioner. Aska som härstammar från bio- och 
kolbränslen påvisar goda tekniska egenskaper som ökad bärighet, ökad tjältålighet, 
minskat underhållsbehov, mindre materialåtgång, bättre ekonomi, sparade 
naturresurser mm.  

Vid deponering av aska tillkommer en statlig deponiskatt, som från 2006-01-01 är 435 
kr/ ton (Emilsson 2006). 

Askor är även väl lämpade för olika konstruktioner i deponier. Svenska Energiaskor 
AB (Anon 2011e) påstår att askor kan användas i alla skikt: geologisk barriär, undre 
tätskikt, gas och utjämningsskikt, övre tätskikt, dränskikt, skyddsskikt och även i 
växtskiktet i begränsad omfattning. Täckning av deponier är inte belagd med den 
statliga deponiskatten. 

För varje användning av aska på deponi måste ett genomgripande underlag ordnas, 
som visar att samtliga material som används vid täckningen uppfyller funktionskravet 
(Anon 2011e).  



 

 

15 

Mattias Karlsson & Gustav Ejdelius 

2.7 Askhantering 

2.7.1 Utmatning av aska 

Hur askan matas ut från pannan har betydelse för den fortsatta användningen. Askan 
kan antingen torrutmatas eller våtutmatas. 

Vid torrutmatning, tas askan ut torr och bevaras torr efter utmatningen. Sådan aska är 
svårhanterad, då den dammar och kan orsaka arbets- miljöproblem. Vid felhantering 
eller förvaring finns det risk för att askan kan ta eld, däremot är den lättare att 
vidareförädla. För att askan ska kunna återföras till skogen, måste den blötas, det är 
först när askan är i kontakt med vatten som härdningsprocessen börjar (Emilsson 
2006). 

Aska som våtutmatas, är i kontakt med vatten under utmatningen. Detta gör askan är 
enklare att hantera, men det finns risk för att härdningen i askan börjar spontant, vilket 
gör att det blir svårt att producera en enhetlig produkt. Därför bör askan lagras i ett 
slutet utrymme (Emilsson 2006). 

2.7.2 Askspridning och stabilisering 

Askan måste stabiliseras innan den kan spridas tillbaka till skogen. Obehandlad 
trädbränsleaska domineras av oxider, har högt pH- värde och är dessutom mycket 
reaktiv. För att inte skada vegetationen och markfaunan måste askan behandlas innan 
spridningen, som gör att askan ger långsiktig effekt på marken och blir långsamlöslig. 
Stabiliseringen sker både kemiskt och fysikaliskt. Den kemiska processen kallas för 
härdning. Under den kemiska processen omvandlas först en del av oxiderna till 
hydroxider genom tillsats av vatten, därefter till karbonater genom reaktion med 
luftens koldioxid. Karbonater är tämligen svårlösliga, vilket gör att både utlaknings- 
och syreneutraliseringshastigheten efter spridningen blir långsammare. Den fysikaliska 
stabiliseringen sker via s.k. agglomerering (Emilsson 2006). 

Idag finns det tre väsentliga tekniker för stabilisering av aska, självhärdning med 
siktning, kompaktering och granulering (Emilsson 2006). Samtliga tekniker bygger på 
att askan måste fuktas med vatten för att starta den kemiska härdningsprocessen. 
Vattenmängden varierar i de olika stabiliseringsmetoderna. Det finns ett flertal olika 
maskintyper som kan användas för att befukta askan. En metod är att använda en 
roterande betongblandare, som är billig, lättillgänglig och enkel att modifiera för 
ändamålet. En annan maskintyp är skruvtransportören, som har en liggande cylindrisk 
behållare med en roterande axel där skovlar eller blad fästs. Det finns även en 
maskintyp som kallas för paddelverk, där aska och vatten blandas med skovlar eller 
blad. En annan teknik för att blanda askan med vatten är att använda en 
intensivblandare. Den påminner om betongblandaren, men den är även utrustad med 
knivar. De olika teknikerna är beroende av askans kvalitet, framförallt hur väl förbränd 
den är (Emilsson 2006). 
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Den självhärdade askan är den billigaste metoden för att få fram spridningsbar aska, 
däremot får man oftast en mer enhetlig slutprodukt med de andra två metoderna. En 
mer enhetlig slutprodukt med mindre andel finfraktion är positivt vid spridningen, då 
reaktiviteten hos askan med hänseende på pH- värdet och saltverkan minskar med 
ökad stabiliseringsgrad och kornstorlek. Stabiliseringen av askan sker med fördel på 
deponier, eftersom man redan har vidtagit vissa åtgärder för att förhindra läckage och 
utlakning. Genom att använda befintliga deponier undviks också problem och tidsspill 
som kan uppstå vid tillfälliga lager som måste anmälas, tillstånd måste upprättas. Om 
det tas ut deponiskatt vid transporten av askan till lagringsplatsen, betalas denna 
tillbaka då den behandlade askan körs ut för att spridas tillbaka till skogen (Emilsson 
2006).  

2.7.3 Självhärdning med siktning - enkelt och billigt 

Denna teknik är den som använts och prövats i störst omfattning vid stabilisering av 
askan. Det beror till stor del på att metoden är billig och kräver minimalt med 
kringutrustning. Vid självhärdningen är det viktigt att askan ligger på ett hårdgjort 
underlag. Det är inte nödvändigt att askan ligger under tak, eftersom det då finns risk 
för att askan blir för torr. Askan fuktas i stora blandare, efter det läggs askan på hög 
för att självhärda, varefter askan siktas till lämplig storleksfraktion. De grövsta 
fraktionerna kan sedan eventuellt krossas för att erhålla mera spridbart material.  

Ett problem som kan uppstå med den självhärdade askan är att den fortfarande kan 
vara för reaktiv efter behandlingen. Även askans kvalitet kan variera och en del av 
askan kan förloras i siktningsmomentet. Kvaliteten på slutprodukten kan höjas genom 
att askan läggs i form av en limpa, som sedan packas med hjälp av t ex en traktor, som 
kör fram och tillbaka på stacken. Genom att packa askan innan och under 
härdningsprocessen, blir den slutliga askprodukten hårdare. Den blir även mer 
svårlöslig och under krossningen minskar mängden finfraktion (Emilsson 2006).  

Självhärdningen av askan är temperaturberoende, vilket göra att härdningsprocessens 
tid varierar. Vid minusgrader sker ingen härdning, samtidigt som härdningshastigheten 
ökar med stigande temperatur. Härdningen bör ske i minst en till tre månader, 
beroende på årstid och temperatur (Emilsson 2006). 

Aska som är behandlad och färdig för spridning är känslig för återbefuktning och 
uttorkning, därför bör den täckas om det finns risk för större mängder av nederbörd. 
Askan bör också täckas om den ska lagras under en längre period innan spridningen. 
Vid utlastningen och före spridningen måste askan ibland befuktas igen, eftersom det 
finns risk att askan har blivit för torr och kan damma vid spridningen (Emilsson 2006).  
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2.7.4 Kompaktering - ger en stabil och enhetlig produkt 

Vid kompaktering formas större partiklar ur askan efter uppfuktningen genom någon 
form av pressningsteknik. T ex så kan den fuktade askan pressas mellan valsar s.k. 
valskompaktering. Vid kompaktering kan bindemedel som t ex cement tillsättas, som 
ger högre stabilitet i askprodukten. En annan kompakteringsmetod är valspelletering, 
som har testats i projekt med goda resultat. Under processen vid valspelletering 
kompakteras den befuktade askan till strängar under en spårad pressvals. Därefter kan 
strängarna kapas till önskad längd. Tekniken är robust och den är anpassad för att man 
ska kunna automatisera den i stor utsträckning. Valspelleterad aska är enkel att hantera 
och är mycket stabil. Pelleten har visats ha goda lakningsegenskaper. Detta beror 
främst på att valspelleteringen ger nästintill optimala förutsättningar för den kemiska 
härdningen som sker efter sammanpressningen, eftersom kontakten mellan vattnet 
och askan ökar. Risken för ökad nitrifikation eller nitratutlakning är även obefintlig 
med en sådan produkt (Emilsson 2006). 

2.7.5 Granulering – ger en enhetlig produkt som kan designas 

Vid granulering rullas den fuktade askan i en trumma eller på en tallrik, som bildar 
kulor. Kulorna kallas för granuler, de torkas i varmluft för att inte klibba ihop. 
Granuleringsmetoden har skett i större skala i olika vetenskapliga projekt. 
Granuleringstekniken ger mycket hårda partiklar och ger långsam utlakningshastighet. 
Nackdelen med tekniken är att den är kostsam, mest på grund utav torkningen av 
granulerna. Det finns även granuleringstekniker som tillåter att granulerna självtorkar, 
vilket gör att kostnaden minskar. Vid framställningen av granuler kan olika bindemedel 
tillsättas för att slutprodukten ska bli stabilare. Granulerna kan även förses med ett tätt 
ytskikt av t ex lignin för att kunna sänka utlakningshastigheten ytterligare (Emilsson 
2006).  

En granuleringsmetod där självtorkning av granulerna används, blandar askan med 
hjälp av en genomströmningsblandare av samma typ som används för asfaltsblandare. 
Sådana paddelblandare som idag används vid befuktningen av askan vid 
anläggningarna, kan med enkla medel byggas om så att den även skulle kunna klara av 
att granulera (Emilsson 2006).  

2.8 Askspridning 

I enlighet med Emilsson (2006) sker askspridning antingen med en markgående 
spridare, eller med helikopter.  
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2.8.1 Markspridning 

Markspridning är den billigaste och mest använda metoden. Spridarna är oftast 
ombyggda skotare. Spridningen sker ofta i växande bestånd, då kraven på askans 
stabilitet är mindre än vid spridning på hyggen. Markspridaren behöver oftast 
stickvägar att köra på. Spridningsskotarna kan vara 2,6 meter breda och lasta upp till 6 
ton aska per lass. En skotare kan sprida 40 - 80 ton per arbetsdag. Spridningsbredden 
är ca 25 meter. Det finns även mindre traktorer som kan sprida askan, som inte 
behöver några stickvägar, men då minskar lastningskapaciteten och spridningsbredden 
(Emilsson 2006). 

Spridningsaggregatet består av en behållare som har matarband i botten. I 
matarbandets bakre del finns en lucka där askan släpps ner på en eller två 
spridartallrikar, som därefter kastar ut askan i ett solfjäderformat åt båda hållen. Hur 
mycket som sprids bestäms av bandhastigheten och lucköppningen. På vissa maskiner 
är bandhastigheten kopplad till fordonets hastighet, som vid askspridning på 
skogsmark inte är så praktisk och betydelsefullt. Det beror på att körhastigheten oftast 
är mycket stabil, ca 50 m/ min, vilket då ger en jämn spridning utan denna anordning 
(Emilsson 2006). 

Det finns erfarenheter om problem med barkskador i samband med markspridning i 
bestånd. Även kör- och rotskador kan uppbringas, om spridning sker på blöta marker, 
vid stora mängder nederbörd eller vid fel årstid (Emilsson 2006). 

Vid spridning på hyggen kan spridningsbredden ökas, vilket gör att körningen minskar, 
som genererar bättre ekonomi. Spridningen kan utföras till plantorna har blivit ca 0,7 
meter höga. Spridning på hyggen kräver en mycket stabiliserad askprodukt (Emilsson 
2006). 

2.8.2 Helikopterspridning 

I skogsbestånd med täta skogar där vägar saknas, eller där det är kraftig marklutning, 
stenig och blockig terräng, som markgående maskiner har svårighet att framföras, kan 
helikopterspridning vara ett alternativ. Det är avsevärt dyrare att använda helikopter 
som spridare, däremot är spridningskapaciteten mycket stor, upp till 40 ton/ timme. 
Askan bör vara granulerad eller pelleterad, för att ge en säkrare spriding med mindre 
vindavdrift. Detta gör även att helikopterns konkurrenskraft ökar, särskilt om det rör 
sig om mindre givor. Konkurrenskraften stärks även vid mycket stora objekt, eller 
många små objekt inom en begränsad area, eftersom grund- eller 
uppställningskostnaden för helikoptern är hög, däremot är driftkostnaden inte lika 
stor. Det kan vara problem att få en bra spridningsbild vid helikopterspridning, särkilt 
vid spridning av självhärdad aska som krossats. Sådan aska kan innehålla mycket 
finfraktion, som har tendens att damma (Emilsson 2006). 
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3. Metod 

Arbetet kommer att bestå av ett antal delar. Först blir det inläsning på ämnet genom 
att studera teori om aska och askåterföring. Andra delen är informationsinhämtande 
som sker genom enkätutskickning till de ansvariga på respektive anläggning. Enkäten 
mejlas ut till de olika anläggningarna. Innan enkäten kan skickas ut måste en 
sammanställning av vilka anläggningar som finns och vilka som ska ingå i studien 
göras.  

Sammanställningen av förbränningsanläggningarna har gjorts med hjälp av Hans 
Gullikson på Energikontor Sydost och hemsidan för Svensk Fjärrvärme (Anon 2011f).  

Insamlandet av data sker genom telefonkontakt med de berörda anläggningarna, för 
att det sedan ska gå att skicka en webbaserad enkät via mejl till personen som har hand 
om askhanteringen på anläggningen. Om tillfälle ges skickas enkäten direkt utan 
telefonkontakt, för att spara tid. De besvarade enkäterna samlas i en databas, som ska 
underlätta resultatsammanställningen.  

I arbetet ska det också göras intervjuer med Södra och Askungen Vital AB, för att få 
deras syn och inställning om askspridning.  

3.1 Urval 

Förbränningsanläggningarna som ska ingå i denna undersökning ska elda med 
skogsbränslen och ha en årsförbrukning på minst 10 GWh. Anläggningarna som 
berörs är i området från Stockholm- Karlstad och söderut. Framförallt är det 
värmeverk och kraftvärmeverk som har undersökts, men även andra anläggningar som 
presterar kraven i den satta angränsningen har kontaktats. De större 
förbränningsanläggningarna med högst energiförbrukning påverkar resultatet mer än 
de mindre. Därför är det mer angeläget att få tag i de största 
förbränningsanläggningarna. 

3.2 Kritik till vald metod 

Det kommer antagligen bli svårt att få alla att besvara enkäten, vilket kommer ge ett 
mörkertal i utredningen. Detta måste man vara medveten om och försöka öka 
svarsfrekvensen så mycket som möjligt. Svarsfrekvensen kan ökas eller förbättras 
genom att mejla enkäten till företagen igen eller ringa och påminna dem om att svara 
på enkäten.  

Enkäten har en begränsning i att man inte kan diskutera frågorna med anläggningarna. 
Önskemål hade därför varit att kunna besöka varje anläggning, vilket dock är orimligt 
inom ramen för detta arbete. Enkätens frågor är tydligt skrivna och den är enkel att 
fylla i. Förhoppningen är att frågorna i enkäten ska vara formulerade så misstolkningar 
och missuppfattningar ska elimineras. 



 

 

20 

Mattias Karlsson & Gustav Ejdelius 

4 Genomförande 

I arbetet kommer både telefonintervjuer och enkäter användas. Enkäten används för 
att samla in information från de berörda förbränningsanläggningarna, vilket gör det 
enklare att sammanställa resultatet och kommer göra resultatinsamlandet effektivare. I 
vissa fall måste även telefonkontakt göras med företaget för att kunna nå rätt person 
innan enkäten kan mejlas till företaget.  

Enkäten består av nio stycken frågor, varav en är kryssfråga och fem är volyms- och 
kostnadsfrågor. Resterande frågor behandlar vad askan används till idag, vad som 
behövs göras för att öka askspridningen mm. Förutom kryssfrågan har inga frågor 
begränsat svarsutrymme. Det finns även en punkt där företagen kan skriva övriga 
kommentarer till enkäten. Det ska bidra till att personerna som fyller i enkäten kan 
skriva vad de vill. Enkäten finns bifogad som bilaga 1.  

Intervjuerna görs via telefon. Samtalen kommer inte att spela in, men svaren på de 
ställda frågorna antecknas. Innan intervjuerna planeras vad som ska utredas och vilka 
frågor som är relevanta och viktiga.  

4.1 Uppskattning av övriga förbränningsanläggningar 

Genom den valda metoden kommer det bli svårt att få alla berörda anläggningar att 
svara på enkäten. På något vis bör askmängden av de icke svarande företagen 
uppskattas efter enkätutskickningen. 

Ett alternativ är att beräkna ett snitt på hur många ton aska de svarande 
förbränningsanläggningarna producerar per GWh (energiomvandling). 

Askmängderna för de anläggningar som inte svarat, har beräknats enligt följande: 

Först beräknades hur många ton aska det går per GWh (energiomvandling) från de 
förbränningsanläggningarna som svarat. Siffrorna för anläggningarnas 
energiomvandling fås ifrån Svensk fjärrvärme (Anon 2011e) och avser endast 
förbränning med trädbänseln. Genom att använda detta tal och multiplicera med den 
energiomvandling som de icke svarande anläggningarna har fås ett ungefärligt värde 
över dessa anläggningars tillgång av aska från träbränslen. 
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5. Resultat 

I resultatets första del 5.1 presenteras två telefonintervjuer som har gjorts i arbetet. 
Resultatets andra del, 5.2 består av sammanfattad information som inhämtades av 
enkätutskickningen till de berörda företagen. Enkäten finns bifogad, se bilaga 1.  

5.1 Intervjuer 

Företagen som har intervjuats är Södra Skogsägarna och Askungen Vital AB. På Södra 
Skogsägarna intervjuades Mats Johansson (2011) och hos Askungen Vital intervjuades 
Henrik Pedersen (2011).  

5.1.1 Södra skogsägarna 

Enligt Johansson (2011) sprids idag nästan ingen aska tillbaka hos Södra Skogsägarna 
medlemmar (dvs. skogsägare). Däremot ska de starta ett projekt där det ska spridas 
tillbaka aska på ca 400 ha skogsmark. Det är den bristande tillgången på askan som 
tidigare har gjort att askåterföringsgraden har varit så pass låg. Johansson (2011) menar 
också att skogsägarnas inställning till askåterföring har ändrats, de har blivit mera 
medvetna om att de bör sprida tillbaka askan vid skogsbränsleuttag. Därför vore det 
bra att koppla grotuttag med askåterföring, då detta är ett argument för att kunna öka 
skogsbränsleuttaget. Askan ska spridas tillbaka på fastigheten, men den behöver inte 
nödvändigtvis spridas där grotuttaget gjorts. 

Södra vill koppla askåterföring till de områden där grotuttag har gjorts, medan 
spridningsföretagen och Skogsstyrelsen jobbar för att få så stora sammanhängande 
områden som möjligt att sprida aska på. Johansson (2011) berättade att det ändå går 
att samla ihop många spridningsobjekt i större områden, kommuner eller liknande, 
under en tidsperiod på några år. Det är bättre att sprida askan där den behövs, istället 
för att sprida i stora områden där behovet inte alltid är som störst. 

5.1.2 Askungen Vital  

Företaget har ca 35- 40 st. askproduducenter och deras spridningsområde sträcker sig i 
stort sett från Trelleborg upp till Karlstad. Enligt Pedersen (2011) är tillgången av 
spridningsbar aska dålig. Däremot finns det mycket aska som skulle kunna användas 
för att återföra till skogen, men som antingen har samförbränts med andra bränslen 
eller använts till andra användningsområden. Detta gör att tillgången på spridningsbar 
aska är dålig. 
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Det finns ett relativt stort intresse för att återföra askan till skogen, men för 
anläggningarna som producerar askan är askåterföring oftast den dyraste avsättningen. 
Det finns andra användningsområden som är billigare, bl. a som sluttäckning av 
deponi. Det är ju oftast priset som styr i slutändan. En del av 
förbränningsanläggningarna vill återföra askan där den kom ifrån, en del bryr sig inte 
om vad askan ska användas till, utan vill avlägsna den från anläggningen på billigaste 
möjliga sätt.  

Konkurrensen har ökat och har blivit hårdare, vilket kan vara positivt till en viss gräns 
menar Pedersen (2011). Det är viktigt att askåterföringen sker korrekt och utförs med 
god kvalité på både askan och själva utföringen, så att spridningen inte bidrar med 
problem istället.  

Askungen Vital utför askspridning året om, men oftast blir säsongen mellan april till 
november månad, beroende på vädret. Vid ihållande minusgrader fryser askan och det 
blir även tjäle i marken, som göra att spridningen ej bör utföras. Företaget har 
samarbete med Skogsstyrelsen, som samordnar större uppdrag i samma område. Detta 
gör dem mera effektiva. Markägarna är positiva till askåterföring, det finns ett stort 
intresse för att sprida tillbaka askan i skogen. 

5.2 Enkätresultat 

5.2.1 Volymer aska 

Av de 107 tillfrågade förbränningsanläggningarna har 77 st. (72 %) svarat, deras 
resultat visar på att en stor del av den aska som kommer ifrån skogsbränsle är 
spridningsbar. Som kan ses i tabell 4 återför de förbränningsanläggningarna som svarat 
på enkäten tillsammans totalt 24 092 ton TS aska, d.v.s. ungefär hälften av den 
spridningsbara aska tillbaka till skogen idag. I tabellen redovisas först de svarande 
anläggningarnas mängd aska, detta är verkliga värden. Medan mängderna aska för 
övriga förbränningsanläggningar som inte svarat har uppskattats, då finns det en total 
ökningspotential på återföringsbar aska med ca 37 000 ton TS.  

Tabell 4. Antal ton TS (=torrsubstans) aska från svarande anläggningar och uppskattad aska från 
ej svarande anläggningar.  

 

 Årsvolym ton TS aska 

  
 Aska totalt  

 Aska 
 trädbränsle 

 Spridningsbar 
 aska 

 Aska som återförs 
 till skogen 

 Svarande anläggningar    303 042    65 182    50 560    24 092 

 Uppskattning övriga      25 239    19 686    9338 

 Totalt      90 421    70 246    33 430 
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5.2.2 Uppskattning av övriga förbränningsanläggningar 

Beräkning av askmängd för de förbränningsanläggningar som inte svarat har gjorts 
genom jämförelse mellan askmängd och energiomvandling. Medeltalet för de svarande 
anläggningarna var 6,5 ton aska per GWh.  

Med detta har uppskattning av övriga anläggningar gjorts. Värdena för hur stor andel 
som är spridningsbar enligt Skogsstyrelsens rekommendationer och hur stor andel som 
återförs till skogen, antas ha samma procentuella fördelning som för de svarande 
anläggningarna. Det betyder att andelen spridningsbar aska är 78 % av den tillgängliga 
askan från trädbränslen och motsvarande siffra för återföring till skog är 37 %.  

5.2.3 Nuvarande användning av askan 

I enkätsvaren anger förbränningsanläggningar att askan de får efter förbränning går till: 

 spridning i skog  

 sluttäckning av deponier  

 deponi  

 återföring till jordbruket  

 bärlager vid bygge av skogsbilvägar  

 inblandning i matjord   

 salixodling 

Den största delen av askan som kommer ifrån trädbränslen går till askåterföring i skog 
och som kan ses i figur 5 går den näst största delen till sluttäckning av deponier. En 
mindre del går till deponi och endast en marginell del går till spridning i jordbruket, 
bärlager för vägar, nya jordar och som gödsel i salixodling. Av den mängd aska som 
kommer ifrån trädbränslen och är spridningsbar (enligt Skogsstyrelsens 
rekommendationer) så återförs ungefär hälften. 
 

 
Figur 5. Anläggningarnas användningsändamål för askan. 
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5.2.4 Kostnader för användning av askan  

Av de svar som inkommit på frågan om kostnad för nuvarande användning av askan 
har medeltal över kostnaderna beräknats. Siffrorna är osäkra men resultatet som kan 
utläsas i tabell 5, visar att det billigaste alternativet är att använda askan till täckning av 
deponier. Att återföra aska till skogen är för värmeverken ungefär den dubbla 
kostnaden. Att lägga askan på deponi är det dyraste alternativet av dessa tre. Men 
variationerna mellan förbränningsanläggningarnas kostnader är stora, även vid samma 
användning av askan. 

Tabell 5. Förbränningsanläggningarnas kostnader för användning av aska. 

  Kostnad 

Sluttäckning deponi 308 

Askåterföring till skog 658 

Deponi 1 013 

5.2.5 Intresset för att återföra mer av askan till skogen  

Många av företagen har insett de miljömässiga fördelarna med askåterföring. Intresset 
finns att föra tillbaka askan till skogen. Andelen förbränningsanläggningar som gör 
detta ökar och många har som ambition att de vill återföra askan. Att inte fler av de 
som är villiga att återföra askan gör detta beror till stor del på priset. Priset för att få 
askan till skogen är idag högre än alternativa användningsområden för askan.  

Några av företagen anger att de skulle kunna tänka sig att sprida askan men att askan 
inte uppfyller Skogsstyrelsens krav på askkvalitet, på en eller flera punkter.  

5.2.6 Anläggningarnas askhantering och beredningsmöjligheter 

Företagens användning av våt- eller torrutmatning är jämt fördelad och är ungefär 
hälften på vardera. Möjligheterna att bereda askan och härda den har anläggningarna 
ofta inte någon möjlighet att göra. Det beror dels på att det inte finns tillräckligt stor 
yta att lagra askan på och att det krävs tillstånd för detta. Detta inbringar även till mer 
arbete för företagen. Då möjlighet inte finns att ta hand om askan tas den om hand av 
utomstående askspridningsföretag. 

5.2.7 Svarande förbränningsanläggningar 

De förbränningsanläggningar som svarat på enkäten finns markerade i figur 5. I bilaga 
2 finns lista över alla anläggningarna numrerade. Några av företagen är koncerner med 
flertalet förbränningsanläggningar utspridda över landet, dessa finns också markerade i 
kartan. Resultaten är presenterade så att det ej går att koppla till enskilda anläggningar 
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Figur 6. Karta över svarande förbränningsanläggningar. 
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6. Analys 

Några av företagen som har varit med i undersökningen har skrivit att all deras aska är 
spridningsbar. Enligt teorin är det oftast flygaskan eller bottenaskan som är 
spridningsbar, beroende på vilken panntyp som används, det är inte båda asktyperna 
som är spridningsbara i det flesta fall. Alltså motsäger detta teorin.  

Det fanns även några av anläggningarna som har skrivit att 100 % av deras flygaska är 
spridningsbar. Detta överensstämmer med teorin om anläggningarna använder 
fluidbäddpannor, där det är just flygaskan som kan återföras till skogen.  

Resultatet visar att de vanligaste användningsområdena som askan används till 
stämmer överens med teorin. Askan används bl. a till deponi, askåterföring, bärlager 
vid vägbygge och sluttäckning av deponi.  

Några av förbränningsanläggningarna uppger att deras aska inte uppfyller 
Skogsstyrelsens rekommendationer och därmed inte kan spridas, även om all aska är 
från träbränsle. Som anges i teorin kan aska från träbränsle innehålla för höga halter av 
tungmetaller eller för låga halter av näringsämnena. Anledningarna till detta kan bero 
på flera orsaker t.ex. kemiska processer i förbränningen eller naturligt höga nivåer av 
tungmetaller. Om det går att visa att askan kommer ifrån rena träbränslen finns 
möjlighet att göra undantag med ev. restriktioner om spridningsplats.   

Förbränningsanläggningarnas kostnader för användning av askan är som högst när 
aska läggs på deponi. En anledning till detta är den statliga deponiskatt som drabbar 
denna typ av askanvändning. 
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7. Diskussion 

Enligt resultatet skulle dagens askåterföring i det berörda området kunna fördubblas. 
Det finns alltså minst lika mycket spridningsbar aska som inte återförs idag, utan som 
använts till andra användningsområden. I vissa fall påpekade 
förbränningsanläggningarna även att det var svårare praktiskt sett att hantera askan för 
askåterföring, i jämförelse med andra metoder.  

Resultatet visar att anläggningarna som svarat är överens om att askåterföring oftast är 
ett för dyrt användningsalternativ av askan, där det finns billigare 
användningsområden. Sett ur en ekonomisk synvinkel är askåterföring ofta ett sämre 
alternativ för anläggningarna. 

Med ökande skogsbränsleuttag bör så mycket återföringsbar aska som möjligt återföras 
tillbaka till skogen, för att minska riskerna med urlakning och försurning. Men mycket 
av askan som kommer ifrån skogsbränslen återförs inte. Detta problem har börjat 
uppmärksammats, som många av förbränningsanläggningarna har skrivit som 
kommentarer i enkäten. Detta visar att den energiomvandlande industrin har börjat 
tänka om, vilket är mycket positivt. Anläggningar som återför askan ökar och fler har 
ambitionen att återföra den spridningsbara askan. Miljöcertifiering hos 
förbränningsanläggningarna bidrar till miljötänk även när det gäller askan. Men en stor 
del av svarsfrekvensen trycker på att om de ska sprida mera eller börja sprida sin aska 
måste priset reduceras, det är alltid priset som styr. I takt med ökat intresse för 
askåterföring måste tillgången på aska öka. De ekonomiska kostnaderna för 
förbränningsanläggningarna måste minska för att tillgången ska öka. Det behövs 
antingen någon form av bidrag till de anläggningar som återför sin producerade aska 
till skogen, eller att skogsägarna blir villiga att betala för askan. Ett förslag skulle kunna 
vara att införa någon slags pantavgift på skogsbränslen. Detta borde göra det mer 
intressant att återföra askan till skogen, för att kunna få tillbaka ”panten”.  

Resultatet visar också att all aska från trädbränslena inte är återföringsbar, ca 78 % av 
trädbränsleaskan är återföringsbar. Några av förbränningsanläggningarna sameldar 
trädbränslen och andra bränslen, vilket förstör den spridningsbara askan. Även om 
askan är från trädbränslen är det inte säkert att den uppfyller Skogsstyrelsens 
rekommendationer, därför blir askan inte spridningsbar. Det bildas två olika sorters 
askor under förbränningen, där oftast en av askorna är spridningsbar, beroende på 
vilken panntyp som används vid förbränningen. Det inverkar också på att inte all aska 
som produceras blir spridningsbar. Dessa olika parametrar påverkar den slutliga 
spridningsbara askvolymen. 

Askåterföring kan inte ske på alla marker där grotuttag görs, eftersom det inte finns 
tillräcklig mängd spridningsbar aska. Dessutom är den rekommenderande askdosen 
beräknad att kompensera för hela uttaget av biomassa, alltså inte endast för 
grotuttaget. Det betyder att askdosen vid askåterföringen är högre än den askan som 
erhålls av skogsbränsleuttaget. 
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Det är även viktigt att markägarna informeras om hur viktigt det är att återföra askan 
till skogsmarken. Enligt Pedersen (2011) är markägarna som de har haft kontakt med 
varit positiva till askåterföring. Troligen skulle fler skogsägare bli intresserade av 
askåterföring om det skulle informeras mer om detta. Askåterföring är ett relativt nytt 
begrepp som skulle behöva lyftas fram mera för att få ett större användande än vad 
som sker i dag. Grotuttag hade en liknande uppkomst, där uttaget av grot har ökat 
storartat med tiden. 

7.1 Metoddiskussion 

För att kunna framställa ett resultat av arbetet gjordes en enkätundersökning som 
skickades via e-post till företagen. Enkätsvaren samlades i en databas. Noggrannheten 
av svaren till frågorna var varierande, vilket ger ett mindre säkert resultat. En del av 
anläggningarna kunde ge noggranna svar som antagligen var mera pålitliga, medan 
andra svar var mera osäkra. Det understryktes att alla volymer skulle besvaras i ton TS 
(torrsubstans), för att underlätta sammanställningen och undvika missuppfattningar.  

Beroende på vilken utmatning (torrutmatning eller våtutmatning) av askan som 
anläggningen använder var inte svaren alltid i ton TS. I vissa fall var det medskrivet 
vilken fukthalt askan hade vid utmatningen, vilket medförde att volymen kan räknas 
om till ton TS. Ibland stod svaren endast i ton, då man bör observera detta och iaktta 
viss försiktighet, beroende på vilken utmatning som användes. Om svaret stod i ton 
och torrutmatning användes bör detta medföra att svaret var i ton TS. Detta har 
inbringat att ett visst tolkande av svaren, som kan ge ett något osäkert resultat. 

Trots detta var troligen denna enkätundersökning den bästa möjliga metoden för att 
nå resultatet i arbetet. En annan metod hade varit att fått enkäten besvarad genom 
telefonkontakt. På så vis hade antagligen ovissheten om de olika volymerna 
undkommits, eventuellt hade även gett högre svarsfrekvens. Däremot hade det krävts 
betydligt mer arbete och tid för att nå resultatet. Troligen behövde företagen även en 
viss tid att sammanställa svaren, som då skulle vara svårt att utreda på telefon och hade 
lett till flera telefonsvar innan alla frågorna hade besvarats. 

Några av företagen som har besvarat enkäten har flera förbränningsanläggningar på 
olika orter i Sverige. I vissa fall har svaren på enkätfrågorna besvarats för varje 
anläggning, som underlättade vid sammanställningen. I några fall var inte 
anläggningarna uppdelade, utan svaren kom från hela koncernen. Detta gjorde det 
svårare att kunna utreda asktillgången på regional nivå.  

För att fått ett tydligare resultat skulle det varit ett krav att företagen med flera 
anläggningar på olika lägen geografiskt sett, skulle ha uppdelat sina svar för varje 
förbränningsanläggning. Men detta orsakar antagligen mer arbete för personen som 
fyllde i enkäten, som skulle kunna leda till att enkäten inte blev ifylld istället. 
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8. Slutsatser 

Enligt resultatet sprids idag ungefär hälften av den spridningsbara aska som 
produceras från de svarande förbränningsanläggningarna, vilket innebär att 
askåterföringsvolymen skulle kunna fördubblas inom det berörda geografiska området. 
Att inte all spridningsbar aska från förbränningsanläggningarna återförs till skogen, 
handlar främst om kostnaden. Det finns andra användningsområden för askan som är 
billigare än askåterföring, vilket gör att en del av förbränningsanläggningarna väljer att 
använda askan till något annat. Förutom askåterföring kan askan bl.a. användas till 
sluttäckning av deponier, återföring till jordbruket, bärlager vid bygge av skogsbilvägar 
m.m. där askan också gör nytta.  

Resultatet visar att stor del av den totala askan inte är spridningsbar. Askan måste vara 
godkänd enligt Skogsstyrelsen rekommendationer för att kunna återföras till skogen. 
Några av de svarande anläggningarna har problem med detta. Även om 
förbränningsanläggningens aska är från trädbränslen, har inte askkvaliteten uppfyllt 
Skogsstyrelsen rekommendationer på en eller flera punkter, som leder till att askan inte 
är spridningsbar. Det vore lämpligt att använda den icke spridningsbara askan till de 
andra användningsområdena och den spridningsbara askan borde återföras.  

Många av de svarande företagen har skrivit som kommentarer i enkäten att de insett 
de miljömässiga fördelarna med askåterföring. Det är viktigt att göra något åt 
problemen med urlakning och försurning av skogmarken som sker vid ökande 
skogsbränsleuttag. Intresset för askåterföring ökar, både hos markägarna och 
förbränningsanläggningarna. Andelen anläggningar som återför askan har blivit flera 
och det finns också ett flertal som har ambitionen att återföra askan. Men på grund av 
att askåterföring är dyrare än andra användningsalternativ, så återförs inte all aska. 
Troligen skulle det kunna informeras mer till skogsägarna om askåterföring, som också 
skulle göra att fler skogsägare skulle bli medvetna om askåterföringens fördelar.  



 

 

30 

Mattias Karlsson & Gustav Ejdelius 

9. Referenser 

Litteratur 

Anon. (2008). Rekommendationer vid uttag av avverkningsrester och askåterföring, 
Skogsstyrelsen, Meddelande 2 2008. Jönköping. 

Björnvald, L. & Erlandsson, C. (1999). Skogsmarkens näringsbalans - 
massbalansräkning av baskatjoner med hjälp av GIS. Göteborg: Earth sciences centre 
Göteborgs Universitet. 

Burvall, J. & Öhman, M. (2006). Samförbränning av torv och biobränslen – 
askrelaterade systemfördelar. Statens energimyndighet, Eskilstuna. 

Egnell, G. Nohrstedt, H.-Ö. Weslien, J. Westling, O. & Örlander, G. (1998). 
Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) av skogsbränsleuttag, asktillvörsel och övrig 
näringskompensation, Rapport 1 1998 . Skogsstyrelsen. 

Emilsson, S. (2006). Handbok Från skogsbränsleuttag till askåterföring. 
Skogsstyrelsen. 

Enström, J. (2005). Grundbok för skogsbrukare. Skogsstyrelsen, Jönköping. 

Hellsten, S. Akselsson, C. Olsson, B. Beyazid, S. & Zetterberg, T. (2008). Effekter av 
skogsbränsleuttag på markförsurning, näringsbalanser och tillväxt. Göteborg: IVL 
Svenska Miljöinstitutet AB. 

Håkansson, M. (2000). Skogsencyklopedin. Stockholm: Sveriges skogsvårdsförbund. 

Röser, D. Asikainen, A. Raulund-Rasmussen, K.. & Stupak, I. (2008). Sustainable Use 
of Forest Biomass for Energy. Dordrecht: Springer. 

Elektroniska källor: 

Anon 2011a: Hemsida för Riksskogstaxeringen, SLU. Hämtad 9 maj 2011.  
www.slu.se/riksskogstaxeringen 

Anon 2011b: Hemsida för Skogsstyrelsen. Hämtad 27 maj 2011. 
www.skogsstyrelsen.se 

Anon 2011c: Hemsida för Novator. Hämtad 7 april 2011. 
 www.novator.se 

Anon 2011d: Hemsida för Bioenergiportalen. Hämtad 7 april 2011. 
www.bioenergiportalen.se 

Anon 2011e: Hemsida för Svenska energiaskor AB. Hämtad 10 maj 2011. 
www.energiaskor.se 

Anon 2011f: Hemsida för Svensk Fjärrvärme. Hämtad 11 april 2011. 
www.svenskfjarrvarme.se 

 



 

 

31 

Mattias Karlsson & Gustav Ejdelius 

Muntliga källor 

Nilsson. D. 2011: Föreläsning med Daniel Nilsson i kursen Skogsbränslekunskap 
1TS251, Linnéuniversitetet Växjö. 18 januari 2011. 

Johansson, M. 2011: Telefonintervju med Mats Johansson, projektledare biobränsle, 
Södra skogsägarna, Växjö. 19 maj 2011. 

Pedersen, N. 2011: Telefonintervju med Nicklas Pedersen, VD för Askungen Vital 
AB, Markaryd. 2 maj 2011. 

Zethraeus. B. 2011: Föreläsning med Björn Zethraeus i kursen skogsbränslekunskap 
1TS251, Linnéuniversitetet Växjö. 3 februari 2011. 

 



 

 

32 

Mattias Karlsson & Gustav Ejdelius 

10. Bilagor 

Bilaga 1: Enkätfrågor 

Bilaga 2: Förbränningsanläggningar som besvarat enkät 

 



 

 

Bilaga 1 (Antal sidor: 1) 

Enkätfrågor 

1. Vilket företag/ anläggning arbetar du på? 

2. Hur stor årsvolym aska (i ton TS) producerar anläggningen per år totalt (från alla 

sorters bränslen)? 

3. Hur stor årsvolym aska (i ton TS) är från trädbränslen (ej sameldad med t ex 

avfall)? 

4. Hur mycket av askan från trädbränslen (i ton TS) är spridningsbar i skogen enligt 

skogsstyrelsens rekommendationer? 

5. Vilken askhanteringsmodell använder ni på er anläggning? 

6. Vilken är er nuvarande användning av askan från trädbränslen (deponi, 

vägbyggnationer, askåterföring till skogsmark mm.)? 

7. Vad kostar nuvarande användning av askan? 

8. Hur mycket av er spridningsbara aska sprids i skogen idag? 

9. Är ni intresserade av att återföra mer spridningsbar aska till skogen, i sådana fall, 

vad skulle behövas för att göra det (t.ex. ur ekonomisk eller miljömässig synvinkel)? 

10. Hur ser möjligheterna ut för att bereda askan vid verket (härdning och krossning av 

aska- granulering mm.)? Görs detta idag? 

11. Här kan du skriva övriga kommentarer till enkäten. 

12. Är ni intresserade av att ta del av rapporten? 

13. Ange din adress för att få den klara rapporten. (e-post) 

 

 



 

 

Bilaga 2 (Antal sidor 1) 

Lista på de förbränningsanläggningar som har svarat på enkäten. 

 

1 Karlstads Energi AB 25 Alvesta Energi AB 

2 Norrenergi AB 26 Växjö Energi AB 

3 Söderenergi AB 27 Lessebo Fjärrvärme AB 

4 Katrineholm Energi AB 28 Borgholm Energi AB 

5 LaxåVärme AB 29 J G Anderssons Söner AB 

6 Finspångs Tekniska Verk AB 30 Nybro Värmecentral AB 

7 Lidköpings Värmeverk AB 31 Kalmar Energi AB 

8 Trollhättan Energi AB 32 Vida Urshult AB 

9 Vara Värme AB 33 Tingsryds Energi AB 

10 Mullsjö Miljö & Teknik AB 34 Emmaboda Energi & Miljö AB 

11 Tekniska Verken i Linköping AB 35 Örkelljunga Fjärrvärmeverk AB 

12 Göteborgs energi AB 36 Fjärrvärme i Osby AB 

13 Borås Energi och Miljö AB 37 Olofströms Kraft AB 

14 Tranås Energi AB 38 AarhusKarlshamn Sweden AB 

15 Mark Kraftvärme AB 39 Ronneby Miljö & Teknik AB 

16 Nässjö Affärsverk AB 40 Affärsverken Karlskrona AB 

17 Vetlanda Energi & Teknik AB 41 Öresundskraft AB 

18 Vimmerby Energi & Miljö AB 42 C4 Energi AB 

19 Bergs Timber AB 43 Rindi Syd AB 

20 Oskarshamn Energi AB 44 Trelleborg Fjärrvärme AB 

21 Värnamo Energi AB 45 Ystad Energi AB 

22 Neova AB / Hultsfred värmeverk 46 E.ON Värme Sverige AB 

23 Falkenberg Energi AB 47 Statskraft Värme AB 

24 Ljungby Energi AB 48 Lantmännen agrovärme AB 
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