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Förord 
Detta examensarbete har utförts vid institutionen Skogens produkter och marknad i Uppsala i 
ämnet skoghushållning och omfattar 10 poäng. 

Som blivande Skogsingenjör och studerande på Skogsingenjörsprogrammet vid 
Skogsmästareskolan i Skinnskatteberg har jag valt att som examensarbete skriva om hantering 
av GROT i skärgårdsnära miljö.  

Arbetet har genomgående bedrivits i nära samarbete med berörda enheter inom Södra Skog 
region Norrköping. Detta för att i största möjliga grad spegla verkligheten. 

Ett tack vill jag rikta till Andreas Johansson på Södra Skog region Norrköping som bidragit 
till utvecklingen av materialet. Vidare vill jag tacka övriga Södra personal samt 
Skogsstyrelsen och Naturbränsle för intressanta och givande samtal. 

Handledare vid SLU var Lars Hedman. 
 
 
Björn Söderström 
Norrköping 2006 



Abstract 
The main aim of this study was to investigate and compare different methods for the 
extraction of forest fuel from environments close to an archipelago. The study was based on 
relevant literature and published reports as well as personal communications. 

Forestry has traditionally been characterized by intense efforts to rationalize and mechanize 
the cutting technique used for timber and pulpwood. In line with the increasing importance of 
forestry, more concentrated efforts can be expected in the area of techniques and methods, 
especially for the above-mentioned product lines. 

In Sweden, forestry is of major importance and the Swedish economy and standard of living 
have mainly been created based on the revenues generated from it. Thus, it is vital that 
Swedish forests are harvested in an efficient and responsible manner. 

The demand for biofuel is growing and today accounts for 15% of total Swedish energy 
production, a share that will probably increase. 

This study is based on three research questions, which are described under the heading of 
Aim. The results reveal that the most profitable method for handling forest fuel is the 
traditional one, which is also the most commonly used method in southern Sweden, namely 
the stockpiling of logs in a clearing by means of forwarders followed by splintering at the 
place from where they will be distributed. 

Today, the high cost of barge transport required for the extraction of forest fuel in an 
archipelago environment renders such operations unprofitable. In this study, the EU subsidies 
available for the extraction of forest fuel in an archipelago environment have not been taken 
into account. However, even if such subsidies were to be included, it would still be difficult to 
achieve profitability. 



Sammanfattning 
Mitt övergripande syfte med detta arbete var att undersöka och jämföra olika metoder vid 
uttag av GROT i skärgårdsnära miljö. Underlaget för mitt arbete har utgjorts av den litteratur 
och rapporter jag läst samt personliga kommentarer. 

Skogsbrukets historia har präglats av ett intensivt arbete med rationalisering och mekanisering 
av avverkningstekniken för sortimenten timmer och massaved. I takt med att skogsbränslets 
betydelse ökar bör vi förvänta oss en ökad satsning på tekniker och metoder också för det 
sortimentet. 

Skogsbruket har således en stor betydelse för Sverige. Intäkter från skogsbruket har till stor 
del byggt upp Sveriges ekonomi och välstånd. Därför är det viktigt att Sveriges skogar 
utnyttjas effektivt och ansvarsfullt. 

Efterfrågan på biobränsle ökar och idag står biobränslen för 15 % av den totala Svenska 
energiproduktionen och andelen kommer troligen att öka. 

I denna studie har jag utgått från tre stycken frågeställningar som jag har beskrivit under 
avsnittet syfte och frågeställningar. Studien visar att den mest lönsamma metoden att tillvarata 
GROT är den traditionella och likaledes den vanligaste metoden i södra Sverige. Det är att 
högar med skogsbränsle samlas ihop till vältor på hygget med skotare vidare att det senare 
flisas vid avlägget. 

Idag är pråmkostnaden som tillkommer vid skogsbränsleuttag i skärgården alldeles för hög för 
att det skall vara lönsamt att ta GROT. I denna studie har det inte tagits någon hänsyn till det 
EU stöd som kan sökas när det gäller att ta ut skogsbränsle i skärgårdsnära miljöer. Oavsett 
om vi skulle räkna med detta bidrag blir det svårt att få lönsamhet i det.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Biobränsle är idag Sveriges största inhemska energikälla. Omkring 15 % av den totala 
energianvändningen i Sverige kommer idag från biobränslen. Potentialen för ökad biobränsle 
användning bedöms vara stor. En betydande del av biobränsle som kan användas ytterliggare 
finns i form grenar och toppar (GROT) från skogsavverkning ( Hedman, pers.komm., 2005). 

Skogsbrukets historia kännetecknas av ett mycket intensivt arbete med rationalisering och 
mekanisering av avverkningstekniken för huvudsortimenten timmer och massaved. I takt med 
att skogsbränslet ökar i betydelse kan vi förvänta oss en ökad satsning på tekniker och 
metoder också för det sortimentet  

Vanligast är att man tillvaratar avverkningsrester i form av grenar och toppar i skogen som 
barrat av eller blivit över efter avverkning. Genom att flisa groten förvandlar man den till ett 
material som kan användas som biobränsle. Biobränslen kan användas i kraftvärmeverk, 
värmeverk och inom industrin, för produktion av el och värme och naturligtvis för 
uppvärmning av bostäder (Pagrotsky, 2002).  

En stor fördel med skogsbränsle och andra biobränslen är att de är förnyelsebara. Den 
koldioxid som vid förbränning går ut i atmosfären ingår i naturens kretslopp och binds på nytt 
in i den nya skog som växer upp (Biobränslekommissionen, 1992). 

Viktiga förutsättningar för ökad användning av avverkningsrester är att uttag kan ske på ett 
kostnadseffektivt sätt och att bränsleuttaget inte på längre sikt får negativa effekter på 
skogsmiljön, till exempel genom utarmning av marken (Pagrotsky, 2002). 

En anledning till att skogsbränsle inte används i större omfattning har varit bristande 
lönsamhet. På senaste tiden har efterfrågan på biobränsle ökat starkt vilket också återspeglas i 
prisutvecklingen. Den ökade efterfrågan beror dels på att staten höjt skatterna på fossila 
bränslen och gett bidrag till utbyggnad av biobränsleanpassade anläggningar (Anon, 2003). 

Detta innebär att det blir mer intressant att producera skogsbränsle. En ökad efterfråga på 
biobränslen kan innebära att det kan uppstå en konflikt med annan användning av råvaran, 
exempelvis pappersprodukter. Kostnader för framtagning av skogsbränsle har sjunkit och 
uttaget kan i dag ske på ett sätt som inte långsiktigt äventyrar skogsmarkens 
produktionsförmåga. 

En ökad användning av GROT skulle minska trycket mot massapriser och även ge möjlighet 
att gynna landsbygden genom att arbetstillfällen kan behållas (Pagrotsky, 2002). 

Efterfrågan på skogsbränsle varierar mycket mellan olika regioner. Avsättningen är högst i 
södra Sverige och avtar mot norr. Över hela riket finns det dock områden där efterfrågan är 
stor. Detta hänger samman med närheten till skogsbränslebaserade värmeverk och 
kraftvärmeverk för förädling av skogsbränsle (Skogsstyrelsen, pers.komm., 2005). 
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1.2 Vad är skogsbränsle? 

I dag talas det mycket om skogsbränslen, trädbränslen och biobränslen utan att det i alla 
sammanhang står helt klart vad som åsyftas.  

Biobränslen: är en överordnad rubrik för många energikällor till exempel returpapper, 
hushållsavfall, restprodukter från massaindustrin.  

Trädbränslen: indelas i energiskogsbränsle av främst poppel- och videarter, återvunnet 
trädbränsle i form av till exempel rivnings- eller emballagevirke.  

Skogsbränslen: är biobränsle som har sitt ursprung i träd eller träddelar och som tidigare inte 
haft någon annan användning eller genomgått någon kemisk omvandling hit räknas.  

• GROT  

• Andra bränslesortiment från föryngringsavverkningar, gallringar, röjningar och övriga 
avverkningar. 

• Bioprodukter och spill exempel bark, sågspån och flis. 

(Skogsstyrelsen, 1999). 

 

1.3 Vad säger lagen? 

1.3.1 Skogsvårdslagen 

Uttag av skogsbränsle regleras främst i Skogsvårdslagen. Anmälan om uttag av skogsbränsle i 
samband med föryngringsavverkning ska göras till Skogsvårdsstyrelsen enligt 14 § anmälan 
om skogbränsleuttag. I Skogsvårdsstyrelsen 30 § regleras den hänsyn som ska tas vid uttag av 
skogsbränsle och 29 § skogsskydd (Skogsstyrelsen, 1994). 

1.3.2 Miljöbalken 

Enligt 12 kapitlet 6 § i miljöbalken ska skogsägaren anmäla för samråd med 
Skogsvårdsstyrelsen. Den som anmält uttag av skogsbränsle enligt 14 § Skogsvårdslagen 
anses även gjort anmälan för samråd (http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.HTM). 

 

1.4 Effekter av skogsbränsleuttag 

Alla energislag har begränsningar och påverkar miljön i samband med utvinning, användning 
och hantering av restprodukter. Denna påverkan betraktas ofta som negativ. Även utnyttjande 
av skogsbränsle påverkar miljön. 

Miljöeffekter av skogsbränsle bör jämföras med de effekter som andra energislag, exempelvis 
fossila bränslen, kärnkraft och vattenkraft ger upphov till.  

 2

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.HTM


De rekommendationer som Skogsstyrelsen står för idag grundar sig till stor del på 
Miljökonsekvensbeskrivningen av skogsbränsleuttag, asktillförsel och övrig 
näringskompensation (Egnell m.fl. 1998). 

Så dagens rekommendationer är bättre underbyggda med fakta. Forskning kring effekterna av 
GROT uttag har visat att på de flesta marker medför det inte några problem  

Skogsbränsleuttag kan ge kortsiktiga tillväxtnedsättningar på gran efter uttag i samband med 
föryngringsavverkning. Vidare kan det även ge nedsättningar i samband med uttag av gran 
och tall vid gallring och röjning.  

Risken för snabba markförändringar är liten om merparten av barr lämnas kvar. Därför kan ett 
uttag per omloppstid göras utan kompensationsgödsling.  

Bortförsel av barr, grenar och toppar i samband med skogsbränsleuttag leder till att 
föryngringsmiljön förändras jämfört med om riset lämnas kvar. 

På föryngring innebär ett skogsbränsleuttag i allmänhet att markberedning och plantering 
underlättas samt att självföryngring av plantor underlättas (Skogsstyrelsen, 2001). 

 

1.5 Syfte och  frågeställning 

Det övergripande syftet med detta examensarbete var att undersöka och utvärdera kostnader 
för uttag av GROT i skärgårdsnära miljö.  

Arbetet utfördes på uppdrag av Södra Skog, region Norrköping. 

När föryngringsavverkningar genomförs i skärgården är det vanligt att riset bränns på plats. 
På senare tid har det ifrågasatts om detta är en lämplig åtgärd vid större 
föryngringsavverkningar. 

Studien utfördes 2005 i Gryts skärgård, Fångö på en föryngringsavverkning som omfattade ca 
1500m3fub. Tanken är att det skall göras ett skogsbränsle uttag i form av GROT. Detta 
skogsbränslesortiment ska efter avverkningen transporteras till närmsta mottagande hamn och 
därefter vidare till värmeverk. Nedan följer min frågeställning som jag genom att undersöka 
ska försöka få besvarad. 

Vilken metod är den mest kostnadseffektiva för hantering av GROT i skärgårdsnära miljö? 

Studien avgränsar sig till att omfatta följande metoder. 

• Metod 1 Risskotare för terrängtransport av GROT ut till pråm. Vidare transport till 
närmaste mottagande hamn och slutligen transport av GROT till värmeverk. 

•  Metod 2 Risskotare för terrängtransport av GROT ut till pråm. Vidaretransport till 
närmaste mottagande hamn för flisning och transport av flis till värmeverk. 

• Metod 3 Risskotare för terrängtransport av GROT ut till högar vid kaj där det senare flisas 
och lastas på pråm för vidare transport till närmaste mottagande hamn. Omlastning av 
flisen till container för transport till värmeverk. 
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2 Material och metoder 

2.1 Material 

Arbetet har bedrivits i samarbete med berörda enheter inom Södra. Det har medfört att viss 
data som krävts i arbetet har hämtats från Södra Skog men även från andra aktörer på 
biobränsle marknaden så som Naturbränsle. För Södra Skog handlar det om att hitta lösningar 
som gör att de genom ett tillvaratagande av GROT kan tillföra medlemmarna nya värden. 

Beståndet som används för min studie för att beräkna omkostnader för hantering av GROT, 
omfattar en ö utanför Gryts skärgård Fångö.  

Prestations och kostnadsuppskattningar för de olika momenten har gjorts utifrån litteratur och 
intervjuer. 

I denna studie har det inte tagits hänsyn till de EU-bidrag man kan söka till ett sådant projekt. 

Avverkningen på Fångö var på ca 1500 m3fub. Efter att skotaren har skotat ihop riset på 
hygget under 2005 kom det att motsvara 2000 m3s flis (Johansson, pers.komm., 2005).  

I tabell 1 visas traktdirektiven från Fångö. 

Tabell 1 Traktdirektiven Fångö 2004. 

Areal Volym m3fub Medelstam Trädslagfördelning

Område 1 slutavverkning   

6,2 500 0,35 70  20  10 

Område 2 slutavverkning   

40,8 900 0,15 60  20  20 

Område 3 Bete ö   

0,7 100 0,35 40  40  20 
Källa: Södra Skog, 2005. 

Tabell 1 visar den föryngringsavverkning som gjordes 2004 på Fångö. Den avverkade 
mängden uppgick till 1 500 m3fub.  

2.2 Metoder 

Redan under den första etappen av mitt arbete genomförde jag kartläggningar av mängden 
GROT på Fångö med företrädare för Södra Skog. 

Faktorer som inverkar på utfallet GROT är bl.a. hur mycket grenar och barr träden i ett 
bestånd har och även rötad ved som tillförs bränslesortimentet (Marklund, 1988).  
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I Sverige har det gjorts undersökningar för att få fram biomassafunktioner för GROT. Enligt 
Marklund bygger de på ett stort antal provträd från hela Sverige. Flera faktorer påverkar hur 
mycket skogsbränsle det blir vid uttag efter avverkning. Genom att stoppa in viss data i dessa 
funktioner så som trädslag, bonitet virkesförråd m.m. får man en viss mängd levande grenar 
och barr. Utifrån det erhålls massan av enskilda träd. Vidare så multipliceras massan med 
antalet träd per hektar. 

Problemet med att använda Marklunds biomassfunktion för ett träd är att alla träd i ett bestånd 
inte ser likadana ut. Således kan mängden GROT då inte vara direkt proportionell mot antalet 
träd i ett bestånd. Mängden GROT kan då inte öka linjärt med antalet träd. 

Skogforsk har även tagit fram program för att beräkna uttag av GROT och den bygger på 
Marklunds biomassafunktioner. 

Den mängd GROT som utfaller i beståndet på Fångö kom att motsvara 2000 m3s flis efter att 
skotaren skotat färdigt under hösten 2005 (Johansson, 2005). 

Kostnadsfunktioner för uttag av GROT, flisning, transporter samt övrig hantering har tagits 
fram utifrån litteratur, undersökningar och personliga kommentarer från Södra Skog och 
Naturbränsle samt K. Bergström som tillvaratar GROT. 

 

2.3 Olika metoder att tillvarata GROT 

Den vanligaste metoden i södra Sverige är att högar med skogsbränsle samlas ihop till vältor 
på hygget med skotare. Vältorna täcks med papper för att skogsbränslet ska hållas torrare 
under lagring i skogen detta för att få bästa möjliga kvalitet på flisen. Genom att flisa 
GROTen förvandlar man den till ett material som kan användas som biobränsle flisning sker 
vid vältan.  

Den färdiga flisen kan senare vidareförädlas till exempel pellets eller eldas upp. Om 
skogsbränslet transporteras ut i nära anslutning till avverkningen vilket oftast är fallet då det 
sker i samband med uttransport av timmer och massaved kommer de näringsrika barren till 
stor del följa med skogsbränslet ut.  

I norra Sverige är den vanligaste metoden att högar med skogsbränsle samlas ihop med 
skotare till vältor och senare hämtas med lastbil och transporteras till särskilda terminaler där 
de flisas. 

Tanken är att högarna med skogsbränsle inte görs för stora och fördelas väl över 
hyggesarealen samtidigt som vädret och tiden på hygget tillåter att skogsbränslet torkar så 
faller en hel del av de näringsrika barren av då högarna samlas ihop. Genom att använda 
denna metod kan en större del av barren lämnas och spridas i beståndet. En förutsättning är 
dock att skogsbränslet torkat så att barren släpper från grenar (Skogsstyrelsen, pers. komm., 
2005). 
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2.4 Studerande metoder 
Nedan beskrivs de olika metoder för tillvaratagande av GROT som jag använt i mitt arbete 
(figur 1). 
 
Metod 1 
 
 

 
 
Metod 2 
 
 
 
 
Metod 3 
 
 
 
 

Risskotning Pråm 

Flisning ContainerbilPråm 

Pråm Containerbil

FlisningGrotbil 

Flisning 

Risskotning 

Risskotning 

Värmeverk 

Värmeverk 

Värmeverk 

Figur 1. Olika system för uttag av träddelar vid slutavverkning 
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3 Resultat 

3.1 Skotning lösgrot 

 På följande maskin har uträkningen beräknats Timberjack 1410D. 

 
Figur 2 Timberjack 1410D med sex hjul, förlängd ram och tio meters kran

Kostnaden för basmaskin 2,5 miljoner kr, påbyggnad 200 000 kr, kapacitet ca 25-30 m3s 
(Byhlin, 2005). Produktiviteten är beroende på hur mycket GROT som finns per/ha. Enligt 
(Brunberg, 1998) ligger produktiviteten på denna maskin 38 m3s/G15-tim vid 350 meter 
terrängtransportavstånd. 

Maskinkostnad för denna maskin 600 kr/ G15-tim, driftskostnad 14,5 kr/m3s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7



3.2 Flisning vid avlägg 

När det gäller lagring och flisning av skogsbränsle lagras huvudparten av skogsbränslet idag i 
skogen där det i de flesta fall flisas före vidaretransport till värmeverk. Flisning vid avlägget 
är ett Bruks 804 ct monterat på en Timberjack1410D. 

Maskinkostnad är beräknad på 1200kr/G15-tim, produktivitet 40m3s/G15-tim (Stig Strömberg, 
2005). 

 

 
Figur 3 Bruks 804 ct monterat på en Timberjack1410D. 

 

3.3 Flisning vid förbrukaren 

Sönderdelning av buntar hos förbrukaren sker med flishugg bruks 1004 ct. 

Maskinkostnad 1240kr/G15-tim och produktivitet 121 m3s/G15-tim, lösgrot är 50 % dyrare per 
m3s. Dessa uppgifter är hämtade från ett tidigare arbete (Norden, 2001).  

 

3.4 Täckning vältor   

Kostnaden för täckning av vältor beräknas till 2,50 kr/m3s det inkluderar arbetet samt den 
papp som används för att täcka vältan. Täckning av vältan ger det lagrade groten en jämnare 
fukthalt. (Strömberg, pers. komm., 2005). 
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Figur 4. Effektivt värmevärde i 1 m3s flisade GROT beroende på fukthalt källa SVO. 

Figur 4 visar att när fukthalt är låg desto bättre blir värmeeffekten. GROT har en varierande 
fukthalt. Fukthalten i GROT ligger i intervallet 35-45 % förutsatt att uttaget sker på 
sommaren och att groten dessförinnan fått ligga och torka på hygget. 
(http://www.svo.se/minskog/templates/svo_se_vanlig.asp?id=8401). 

 

3.5 Flyttkostnader och transportkostnader 
 

Flyttningskostnaden är till stor del baserad på hur långt avståndet är till det aktuella objektet. 
Kostnadsuppgiften 800 kr samt 30kr km för flytt grundar sig på uppgifter från Södra Skog. 

 

Avståndet till användaren är väl så viktigt eftersom transporter utgör en stor kostnadspost. 
Södra Skog kör med lastväxlare från skogen till kund och med sidotippare från terminal. 
Kostnader för flis i containerbil eller självlastande flisbil och lösgrot i grotbil. I vårt fall rör 
det sig om en transportsträcka på 40 km. 

Att köra med lastväxlare till kund ökar transport priset med 14 %. 
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Figur 5.redovisas transportkostnaden för flis och lösgrot beroende på avstånd, (Södra Skog 
2005). 

 

3.6 Pråmkostnad 

Kostanden för en mellanstor pråm och som har möjlighet att lasta ca fem stycken containrar 
har beräknats fram till 150 000 kr. Att transportera lösgroten har beräknats till 160 000 kr. 

Kostnaden för att hyra in en stor pråm som har möjlighet att lasta allt ligger på 350 000 kr 
(Bergström, per. komm., 2005)  

 

3.7 Prisbild 

Priset på GROT bestäms huvudsakligen av produktionskostnaderna för bränslet. Utbudet av 
GROT påverkas kraftigt av prisnivån. Södra säljer i huvudsak till värmeverk och priset ligger 
på ca 113-160 kr MWh ( Edh per. komm., 2005) 
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3.8 Totalkostnad för tillvaratagande av GROT i skärgårdsmiljö 

Tabell 2 Sammanställning av de olika kostnaderna. 

 

Arbetsoperation 

Kostnad, kr/m3s 

Metod 1      Metod 2          Metod 3 

Risskotning, rishög – pråm/kaj 25 25 25 

Flisning vid pråm/kaj   40 

Lastning – Pråmtransport – 
Avlastning, GROT 

80 80  

Lastning – Pråmtransport – 
Avlastning, Flis 

  75 

Flisning vid mottagande hamn  38  

Transport till värmeverk, GROT 40   

Transport till värmeverk, Flis  20 20 

Flisning vid värmeverk 20   

Totalkostnad, kr/m3s 165 163 160 

 

Trädbränslen betalas per energiinnehåll. Energiinnehållet beror i sin tur beror på fukthalten. 
Ett ton flis motsvarar då olika torrsubstansmängd vid olika fukthalt. Vid 25 % fukthalt bör 
energiinnehållet (effektiva värmevärdet) ligga på drygt 5 MWh per ton torrsubstans, vid 55-
60 % runt 4,5 MWh. 

Sammantaget ger dessa förutsättningar vid handen att 1 ton "flisad grantall skog" bör vara 
värd runt 400 kr om fukthalten är 25 % men bara hälften vid fukthalten 55-60 % 
(http://www.novator.se/bioenergy/facts/fakta-1.html) 

Tabell 3. Omföringstal för trädbränsle 

Bränsle m3f MWh Ton 

1 m3s                        Flis 35-40% 0,37 0,8-1 0,28 
Källa www.novator.se  

1 m3 skogsbränsle (35 % fukthalt) = 1 MWh 
1,3 m3 skogsbränsle ´(50 % fukthalt) = 1 MWh 
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Om man antar att GROTen vid leverans hos förbrukaren har en fukthalt runt 45-50%. Då blir 
det effektiva värmevärdet ca 2,6 MWh/ton. Om priset per MWh är 120 kr så blir priset per ton 
312 kr. 

Energiinnehållet i trädbränslen är lägre än energiinnehållet i de flesta fossila bränslen, 
trädbränslen har en lägre energitäthet.  

Det effektiva värmevärdet varierar väldigt mycket för olika trädbränsle-sortiment. Högst 
effektivt värmevärde uttryckt som MWh/ton har de förädlade trädbränslena.  
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4 Diskussion 
Skogen har i alla tider varit en viktig energikälla för människor i vårt land. Under en historisk 
sett kort period har bränslena från skogen ersatts av fossila bränslen. 

Av den litteratur jag läst framgår det att efterfrågan på biobränsle ökat vilket också återspeglas 
i prisutvecklingen. Orsakerna till det är stigande kostnader för olja och el och de fossila 
bränslenas miljöpåverkan samt en medveten politisk satsning. Det har medfört en utbyggnad 
av biobränsleanpassade anläggningar. 

Enligt Skogsstyrelsen är viktiga förutsättningar för en ökad användning av GROT att uttagen 
kan ske på ett kostnadseffektivt sätt. Samt att bränsleuttaget inte på längre sikt äventyrar 
skogsmarkens produktionsförmåga och får negativa effekter på skogsmiljön till exempel 
genom utarmning av marken.  

Fördelen med GROT uttag så som Södra Skog ser det är att man kan få en tidigare 
markberedning och plantering utförd, hyggena blir oftast bättre markberedda samt att 
planteringen blir lättsammare att utföra. Nackdelen är att det kan leda till kortsiktig tillväxt 
minskningar efter enstaka bränsleuttag i såväl slutavverkning som gallring. Genom att följa 
Skogsstyrelsens rekommendationer kan riskerna minimeras. 

Vidare anser jag att man bör tänka på att eventuella nackdelar med ett ökat utnyttjande av 
GROT för energiändamål ska jämföras med de nackdelar som andra energislag som fossila 
bränslen, kärnkraft och vattenkraft för med sig. 

Min uppfattning är att kostnaden för framtagning av skogsbränsle har sjunkit och det ger 
förhoppning om att energisortimentet på allvar har en möjlighet att kunna bli ett tredje ben för 
skogsbruket. 

Lösgrothanteringen i jämförelse med flis tappar snabbt i lönsamhet när transportavståndet 
ökar. Vid ca 40 km och däröver blir det betydligt billigare att frakta det som flis jämte lösgrot 
se figur 5. Vissa kostnadsposter i mitt arbete är svåra att beräkna på grund av osäkerhet i 
ingågsdata. Då tänker jag främst på pråmkostnaden som kan tänkas vara en underskattning.  
Delvis beror det på att transportera skogsbränsle på pråm är något som Södra Skog aldrig 
tidigare har prövat på. 

Efterfrågan på skogsbränsle varierar mycket mellan olika regioner enligt Skogsstyrelsen. Då 
bör det vara så som jag ser det att det är närhet till köpare som kommer att styra om det är 
lönsamt att ta ut skogsbränsle eller inte. Eftersom långa transportavstånd utgör en stor 
kostnadspost. 

Om man granskar de tre olika metoderna i min studie så visar det att den mest lönsamma 
metoden är den traditionella och likaledes den vanligaste metoden i södra Sverige. Det är att 
högar med skogsbränsle samlas ihop till vältor på hygget med skotare vidare att det senare 
flisas vid avlägget. Hänsyn bör också tas till att kostnaden mellan de olika metoderna skiljer 
så pass lite att de kan ligga inom felmarginalen.   

Min bedömning när det gäller att ta ut GROT i skärgården är att det är svårt att få det 
ekonomiskt gå ihop. En stor kostnad som tillkommer jämfört med att ta ut GROT på 
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fastlandet är pråmkostnaden. Idag är den kostnaden alldeles för hög för att det skall vara 
lönsamt att ta skogsbränsle i skärgårdsnära miljöer. 

Ytterliggare prishöjningar av GROT gör det möjliga uttaget större, ju högre pris desto mera 
kan man leverera och få ner kostnaderna. Samtidigt är det viktigt att leverera bränsle av god 
kvalitet eftersom priset är kopplat till energiinnehållet. 

Det är möjligt att man kan sänka kostnaderna ytterliggare något om man väljer någon annan 
metod att samla ihop GROT som inte jag har med i min studie och då tänker jag främst på 
buntning. Pråmkostnaden är fortfarande där och utgör en stor utgift. 

I detta arbete har jag tidigare nämnt att man har möjlighet att söka EU bidrag för sådana 
projekt som att avyttra skogsbränsle i skärgården men oavsett om vi skulle räkna med detta 
bidrag tror jag det bli svårt att få lönsamhet i det.  
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