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Sammanfattning/Abstract  
I Sverige pågår en strukturell omställning från att vara ett fossilberoende samhälle till att bli fossilfritt. 
Detta gör att trycket på klimatneutrala bränslen från exempelvis skogen ökat. Skogsbränslen i form av 
grot är ett bränsle som görs av de avverkningsrester som uppstår vid konventionell avverkning. Det går 
bra att ta bort groten från hygget om det utförs en så kallad askåterföring. Det betyder att askan förs 
tillbaka till skogen efter att den bildats vid värmeverk. Askåterföring görs på landskapsnivå för att 
återbörda de näringsämnen som var bundna i groten blivit aska. Askan innehåller alla näringsämnen 
utom kväve, och hjälper också till att höja pH värdet tack vare de baskatjoner som trädet bundit under 
levnadscyclen. Blekinge är ett av de län som tar ut mycket grot men där askåterföring sker i låg 
omfattning. Studien syftar till att undersöka inställningen bland skogsägarna är en enkätundersökning 
som skickats ut till hundra av Blekinges största skogsägare. Skogsägarnas svar på enkäten behandlas 
helt anonymt. De som svarade på enkäten ägde skogsfastigheter mellan 175-900  hektar. Denna 
undersökning tittar på vilka faktorer som styr eller begränsar utförandet av askåterföring i Blekinge. 
Undersökningen visar på att många skogsägare känner att de har fått otillräcklig information gällande 
askåterföring. Studien visar även att miljöfaktorer är de motivationsfaktorer som skogsägarna tycker är 
viktigaste skälet till askåterföring. Som faktorer vilka begränsar askåterföringen anger många 
skogsägare att de känner att de saknar tillräcklig kunskap men även att de känner oro kring askans 
innehåll, dessutom anger flera att de är rädda för körskador i skogen.       
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Inledning 

 

Skogsstyrelsen i Blekinge län har under många år bedrivit verksamhet för att skapa förutsättning 

för askåterföring bland Blekinges skogsägare. Aska motverkar försurning av marken, 

askåterförningen har dock inte utförts i den omfattning som varit önskvärd. I Blekinge län är 



 
 

 

 

hälften av skogen kraftigt försurad. Runt 40-70 % är orsakat av skogsbruket som i dagsläget är 

den största orsaken till försurning (Karlsson, Akselsson, Hellsten, Karlsson 2014). Denna 

enkätundersökning syftar till att bringa klarhet kring huruvida informationen från Skogsstyrelsen 

varit tillräcklig alternativt bristfällig. Syftet med studien är även att titta på vilka 

motivationsfaktorer som är viktigast för skogsägaren, samt titta på olika attityder gällande 

skogsägare som sålt grot kontra de som inte sålt grot (Grot: akronym för grenar och toppar). År 

2004 gjorde Folke Bohlin och Kjell Mårtensson en telefonintervju med fem skogsägare som sålt 

grot och fem skogsägare som inte sålt grot. Deras studie gick ut på att titta vilken attityd 

skogsägarna hade till askåterföring i varje grupp. 

Resultat 

 Denna studie avser att jämföra deras resultat med detta resultat det vill säga en komparativ 

studie.  Denna enkätstudie omfattade hundra stycken stora skogsägare. Av de hundra 

skogsägarna svarade 49 Stycken alltså en svarsfrekvens på 49 %. Alla som deltog i 

undersökningen var anonyma. Resultatet visar på att många skogsägare upplever att de inte fått 

information av Skogsstyrelsen. När studier sker angående vilka motivationsfaktorer som styr 

eller begränsar askåterföringen, visar det sig att miljöfaktorer är de faktorer skogsägarna tycker 

är viktigast. Undersökningen visar också på att många av skogsägarna känner oro för att få sin 

skogsmark sönderkörd i samband med askåterföring. Många skogsägare angav även under tankar 

och funderingar bristande kunskap kring ämnet som begränsning, samt oro kring askans innehåll. 

Undersökningen omfattade skogsegendomar på mellan 175 – 900 hektar.     
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1. Bakgrund  

1. 1 Energiläget i Sverige 

Regeringen i Sverige har satt som mål att Sverige ska bli klimatneutralt i ett led mot en 

hållbar utveckling. Fordonsflottan är en av de största utmaningarna och därför har 

regeringens satt som mål att fordonsflottan ska vara fossilfri till år 2030. Detta kan bli 

möjligt med hjälp av biodrivmedel. (Sköldberg, Holmström & Löfblad 2013, s. 6). 

Sveriges energibehov ligger i dagsläget på ungefär 565 terawattimmar, år 2013 

producerades 129 terawattimmar från bioenergi där skogen stod för 85 % av bioenergin. 

Energin kan levereras som fjärrvärme, men också bli elektricitet i så kallade 

värmekraftverk (Torsell 2016, s. 1). Potentialen att ta fram skogsbränslen i Sverige anses 

i färsk forskning från Lund att vara god, och stora ökningar är möjliga (Börjesson 2016, 

s.5). Skogsbränslen är en av de energikällor som betraktas som förnybar på grund av att 

den mängd koldioxid som bildas vid förbränning, åter kan bindas genom tillväxten i den 

nyplanterade skogen. Detta brukar kallas kolsäck (Mckendry 2001, s 37).  Detta gör att 

kolsänkan det vill säga att den ständiga balansen av kol ligger på en jämn nivå och därmed 

inte ökar. Koldioxiden kan till och med minska, dels genom ökat virkesförråd i skogen, 

vilket leder till att mer koldioxid lagras, detta kallas substitutionseffekt. Men det är även 

en substitutionseffekt att koldioxid binds genom att vara byggnadsvirke under längre tid, 

då huskonstruktionerna innehåller koldioxid. Men substitutionseffekt kan också mätas 

genom jämförelse mot exempelvis betong, där man tittar hur mycket koldioxid som 

släpps ut vid framtagande av ett hus i betong kontra ett hus i trä (Brege, Nord & Stehn 

2017, s.14). 

 

2. 2 Hänsyn vid skogsbränsleuttag i form av grot 

Vid uttag av grot, det vill säga de grenar och toppar som uppstår vid avverkning, är det 

viktigt att ta miljöhänsyn, men också hänsyn till forn- och kulturlämningar (Pollack 

Andersson & Stendahl 2012 s.4). Det är också av vikt att ta hänsyn till den biologiska 

mångfalden. Det kan göras genom att lämna kvar 20 % av groten, gärna av olika trädslag, 

till naturlig nedbrytning (Hjerpe 2008, s.2). Grot bör främst tas ut från marker med 

medelhög – hög bonitet, eller marker med hög kvävebelastning. Marker där grotuttag bör 
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undvikas är blöta marker som torvmarker, och marker med tunt humusskikt, samt marker 

med höga kultur och naturvärden. Det är också viktigt att tänka på att göra en god 

planering så att risken för körskador minskas (Pollack et al 2012, s.3).  

 

1. 3 Aska från grot som restprodukt 

Vid eldning av grot i ett värmeverk uppstår det restprodukter i form av aska och denna 

aska kan med fördel återföras till skogen. Askan innehåller alla näringsämnen som 

normalt finns i avverkningsresterna utom kväve. Inför återföring läggs askan i så kallad 

asklimpa för att härdas. Detta gör att näringsämnen senare urlakar långsammare. Detta 

medför att askan aggregeras och måste krossas till så kallad krossaska. Efter att ha 

krossats måste en provtagning av askan ske, för att kontrollera så mängden tungmetaller 

inte överskrider de gränsvärden Skogsstyrelsen anger (Hjerpe 2008, s.14).    

Askåterföring görs av flera syften där det primära syftet är att förhindra förlust av 

näringsämnen från marken, vilket på sikt skulle leda till en landskapsförändring i form av 

allt fattigare flora och mindre träd (Pitman 2006, s. 563). Ett annat positivt fenomen som 

uppstår vid askåterföring är att försurningsnivån tillfälligt sjunker. Under trädets 

levnadscykel binds den större delen av baskatjonerna i trädets grenverk. Det är sedan 

dessa grenar och toppar som flisas till grot. Dessa katjoner finns även kvar i askan vilket 

gör pH- höjningen möjlig. Detta innebär att om ett grotuttag utförs efter avverkning och 

om krossaskan inte återförs försuras marken i större utsträckning (Huotari, Tillman-

Suela, Moilanen & Laiho 2015, s.229). För att jämföra med en skog som befinner sig i 

normal succession, kan sägas att normaltillståndet är att skogen brinner upp eller ruttnar 

upp, i bägge fallen återmineraliseras skogen till marken. Detta kan i viss mån liknas med 

askåterföring då inte hela mängden näringsämnen återförs, detta på grund av att inte hela 

stammen återförs utan blir konstruktionsvirke (Hjerpe 2008, s.3).      

1. 4 Askans innehåll 

Studier visar på att krossaskans kemiska sammansättning varierar med trädslag men även 

med de geologiska förhållanden som präglat trädens ståndort1. När försök gjordes i 

laboratorium visade det sig att askan lakar ur väldigt sakta. I laboratoriet gjordes 30 så 

                                                 

1 Samtal 17 10 05 Stefan Andersson Skogsstyrelsen. 
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kallade laksteg vilket ska kunna jämföras med en omloppstid 60 år. Studien visade på att 

ämnet kalcium urlakade med 79 % av den ursprungliga mängden. Magnesium urlakades 

med 53 % och fosfor med 48 % (Westling & Larsson 2006, s. 21). Urlakningen av 

kalcium visade sig variera mellan olika askprodukters kemiska sammansättning. Av 

studien framgick också att askan med största sannolikhet vittrar långsammare än vanliga 

avverkningsrester som får ligga och naturligt mineraliseras (Westling  & Larsson 2006, 

s. 20).  För att sammanfatta askan och dess innehåll ska sägas att innehållet visar stor 

variation i kemiskt innehåll. Därför har Skogsstyrelsen tagit fram riktlinjer kring 

gränsvärden gällande makronäringsämnen, samt spårämnen, där farliga ämnen som 

tungmetaller har en övre gräns och nyttiga som fosfor och kalcium ämnen har en undre 

gräns (Hjerpe 2008, s. 15).  

 1. 5 Risker med askåterföring 

 När askan sprids är det viktigt att idka försiktighet, speciellt vid vattendrag, och i 

anslutning till biotoper med höga naturvärden. Detta görs för att förhindra att 

näringsämnena riskerar att eutrofiera känsliga biotoper, samt de känsliga vattendragen. 

(Huotari, Tillman-Suela, Moilanen & Laiho 2015, s. 228). För att förhindra att skada 

känsliga miljöer har Skogsstyrelsen tagit fram riktlinjer kring hur nära man får sprida 

samt satt upp gränsvärden på askans kemiska sammansättning se (tab3). Miljöerna som 

omfattas är känsliga biotopmiljöer, kulturmiljöer samt vattendrag där det ofta handlar om 

en skyddszon på 25 meter (Hjerpe 2008, s. 12). Andra problem som uppstår vid 

biobränsleuttag och askåterföring är att antalet transporter med tunga maskiner i skogen 

ökar. Detta är ett problem dels för att marken riskerar att bli sönderkörd, och dels för att 

det sannolikt leder till markkompaktion. Detta kan resultera i minskad tillväxt på den 

aktuella ytan (Egnell 2009, s. 62). Andra problem med ökad körning i skogen är att det 

kan medföra läckage av kvicksilver. Detta uppstår på grund av att kvicksilver i regel 

transporteras i luften och faller ned med regn vilket medför att det binds i de övre 

jordlagren. När maskiner sedan kör på marken trycks marken ihop likt en tvättsvamp och 

kvicksilvret frigörs med vattnet. Vattnet kan transporteras till närliggande vattendrag, 

samt anrikas vidare i olika organismers trofiska nivåer (Ingmarsson & Isaksson 2010, s. 

5). 
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Tabell 3 Övre och undre gränsvärden gällande askans kemiska sammansättning2. 

 
Ämne 

 
Kemisk  
beteckning 

Minimi- 
halt 
(g/kg TS) 

Maxhalt 
(mg/kg TS) 

Kalcium Ca 125 
 

Magnesium Mg 15 
 

Kalium K 30 
 

Fosfor P 7 
 

Zink Zn 0,5 7000 

Bor B 
 

800  

Koppar Cu 
 

400 

Arsenik As 
 

30 

Bly Pb 
 

300 

Kadmium Cd 
 

30 

Krom Cr 
 

200 

Kvicksilver Hg 
 

3 

Nickel Ni 
 

70 

Vanadin V 
 

70 

Cesium 
(radioaktivitet) 

 
Cs-137 

 
 
10 kBq/kg 

 

1.6 Åtgärder för begränsning av risker 

 För att minska riskerna med askåterföring rekommenderas, att givan totalt per 60 års 

period inte överstiger 6 ton/TS per hektar, med enheten TS menas torr aska. Askan 

                                                 

2 Stefan Andersson, markspecialist skogsstyrelsen. E-mail 20 oktober 2017.  
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återförs lämpligen på boniteter med ett ståndortsindex över G23 (Att de grövsta träden är 

23m långa vid 100 års ålder) med en giva av 3 ton/TS per tillfälle och hektar. De boniteter 

som har ett lägre ståndortsindex än G23, rekommenderas endast 2 ton/TS per tillfälle och 

hektar. Detta betyder att svagare boniteter endast bör askåterföras med totalt 4 ton/TS per 

hektar och 60 års period.  Skogsstyrelsen rekommenderar att fördela askåterförningen till 

två tillfällen under omloppstiden av beståndet (Hjerpe 2008, s.13). Försök visar att om 

askan får härda ordentligt sker urlakningen av näringsämnen i askan väldigt långsamt, 

och tar mellan 7-13 år att helt försvinna3. Detta gör att det inte är så viktigt att tänka på 

parametrar som ålder, permeabilitet och bonitet. Försöken har visat att knappast inget av 

näringsämnena läckt ut i närliggande vattendrag. Det som också visat sig är att noggrann 

krossning av askan till enhetliga korn är viktig vilket innebär att askan är finfördelad när 

den sprids. Detta görs av två anledningar, dels för att minska risken för att skada 

stammarna då askan sprids från stickvägar i skogen med skogsmaskiner se (Fig 9). Det 

bidrar även till att askan blir jämt fördelad över spridningszonen vilket leder till att 

näringen bättre tas upp av växtligheten (Hjerpe 2008, s. 13). 

1. 7 Askåterföring i Sverige och Blekinge 

Att få igång askåterförningen i Sverige har gått långsamt trots att forskningen kring denna 

startade redan under slutet av sjuttiotalet. Det tog ända fram till slutet av nittiotalet tills 

Skogsstyrelsen hade tagit fram användaranvisningar och regelverk för hur den skulle 

utföras, och vilken mängd som var lämplig (Bohlin & Mårtensson 2004, s. 1).   

Det har visat sig att värmeverken ibland blandar upp groten med sopor vilket har lett till 

att askan inte kan återföras, utan i stället måste läggas i deponi (Karlsson & Ejdelius 2011, 

s. 1). Askåterföring görs främst av miljömässiga skäl, men kan även ge effekter i form av 

ökad tillväxt och detta främst på höga boniteter4. Tidigare studier (Lindestav & Berg 

Lejon 2009, s. 9) där markägare fick uppge vilka skäl som vägde tyngst vid 

skogscertifiering av sina fastigheter, uppgav markägarna att miljömålen nästan vägde lika 

tungt som de ekonomiska skälen. Skogscertifiering innebär att markägaren tecknar ett 

avtal om att sköta sin skog enligt en högre standard vad beträffar miljökrav. Detta görs 

mot ett ekonomiskt tillägg på de produkter som skogsägaren kan leverera. Askåterföring 

                                                 

3 Samtal Stefan Andersson Skogsstyrelsen 17 10 04. 
4 Samtal Stefan Andersson Skogsstyrelsen, 17 10 05. 
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kan liknas med skogscertifiering då den motiveras av liknande anledningar, miljöskäl och 

ekonomiska skäl (Lindestav & Berg Lejon 2009, s. 9).  

Blekinge är ett av de län i Sverige som har ett stort uttag av trädbränslen, trots detta är det 

ett län som återför minst aska. Detta medför att information till markägarna gällande 

askåterföring är en central fråga för framtidens eventuella genomförande av 

askåterföring. 5 

Information från Skogsstyrelsen i Blekinge har, liksom många andra myndigheter, de 

senaste åren styrts till internet och webbsidor. (Salehi-Sanngari, Engström, Ek & 

Wallström 2012, s. 1) Detta har medfört att Skogsstyrelsens delvis ändrat sitt arbetssätt 

gällande information till markägarna. Skogsstyrelsen arbetade tidigare med muntlig 

information samt med skogsdagar och broschyrer. Många markägare har i dagsläget 

sannolikt inte anpassat sig till denna modell. Tidigare studier om kommunala e tjänster 

visar på att många medborgare fortfarande inte anpassat sig till modellen (Salehi-

Sanngari, Engström, Ek & Wallström 2012, s. 1).  

Det har i tidigare studier visat sig att markägare ofta känner oro för att ta ut trädbränslen 

från sin skogsmark, då detta medför näringsförlust (Johansson & Thomasson 2016, s.1). 

Då askåterföring innebär att näringen återbördas kan oron tolkas som att markägarna inte 

har fått den information som krävs för att tolka innebörden av askåterföring. Bohlin & 

Mårtensson gjorde 2004 en studie där de tittade på två grupper av markägare, en som sålt 

grot, den andra som inte sålt grot. Studien jämförde om de som sålt grot var mer benägna 

att askåterföra kontra de som inte sålt. Denna studie avser att jämföra deras resultat i 

Kronobergs län med detta resultat i Blekinge län. Bohlin & Mårtensson intervjuade 10 

skogsägare, varav hälften hade tackat ja till askåterföring och hälften tackat nej. Av de 

som hade sålt grot var 80 % positiva till askåterföring. Av de inte sålt grot, var 20 % 

positiva till askåterföring. 

 

 

 

 

                                                 

5 Stefan Andersson Skogsstyrelsen 2017 09 04 
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Figur 1 En skogsmaskin som utför askåterföring. Bild: Stefan Andersson, Skogsstyrelsen 

 

 

2 Syfte 

Studien syfte är att studera om markägarna tagit del av Skogsstyrelsens information om 

samt titta på vilka faktorer som motiverar eller försvårar askåterföring. Studien 

undersöker även om de som sålt trädbränsle är mer benägna att askåterföra på sina 

marker. Studien undersöker även vilken potential som finns gällande askåterföring i 

Blekinge  

3 Frågeställningar 

 Har markägarna tagit del av Skogsstyrelsens riktlinjer kring askåterföring finns 

vilka skillnader finns och vilken potential för askåterföring har Blekinge? 

 Hur mycket mer benägna är markägare som sålt grot att askåterföra? 

 Vilka motivationsfaktorer påverkar motivationen gällande askåterföring? 
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4 Metod  

4. 1 Enkät och metodik 

Metoden som används för att göra undersökningen är en enkätundersökning, som 

undersöker inställningen till askåterföring hos Blekinges hundra största skogsägare. 

Systemet för att skapa enkäten är Evasys som används vid Högskolan Kristianstad. 

Enkäten skickades ut med hjälp av Skogsstyrelsen, som också hjälpt till att ta fram vilka 

de hundra stora skogsägarna är med hjälp av fastighetsregistret. Utskicket av enkäten 

skedde under september månad för att den inte ska kollidera med exempelvis semester 

eller storhelger (Ejlertsson 2014, s. 33). Enkäten har utformats för att kunna besvara de 

frågeställningar som ligger till grund för detta examensarbete (Berntsson, Bernhard- 

Oettel, Hellgren, Näswall & Sverke 2016). I enkäten finns några ytterligare frågor som 

Skogsstyrelsen söker svar på, vilka egentligen inte behövs för att göra denna studie. 

Merparten av frågorna är bundna där skogsägarna får välja ett alternativ. Dessa frågor har 

utformats med fem svarsalternativ enligt den frågekonstruktion som är brukligt för 

enkäter (Berntsson et al 2016, s.117). Det finns dock två öppna frågor där det ges 

möjlighet till individuellt svar (Andersson 1995, s. 73). Frågeställningarna till 

markägarna ges genom olika påståenden, där de får möjlighet att se hur eniga de är till 

det aktuella påståendet (Pratarelli 2010,). Frågeställningarna i enkäten eller de påståenden 

markägaren ska ta ställning till har utformats tydligt för att minska risken för feltolkning 

av frågan (Andersson 1995, s.13). Analysmetodiken för statistiken är av så kallad 

deskriptiv tolkning vilket innebär att tolkningen ska spegla vad markägarna svarade på 

och inte omtolka frågorna eller ställa frågorna mot varandra (Berntsson et al 2016, s.201). 

 

 

4. 2 Svarstid och påminnelse och urval 

 I brevet som medföljer berättas öppet om enkätens syfte, något som överensstämmer med 

riktlinjerna för att få enkäter med hög svarsfrekvens (Ejlertsson 2014, s. 34). 

Skogsstyrelsen bifogade även svarskuvert för retur av enkäten. Under svarstiden, som var 

14 dagar, blir skogsägaren uppringd för att dels påminnas om att svara på enkäten, men 

även förtydliga om något känns otydligt (Ejlertsson 2014, s. 118). Det skickades inte ut 

en formell påminnelse via brev, utan kontakt togs istället via telefon för att påminna 
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skogsägarna. Detta sätt att hantera påminnelsen gjordes i samråd med Skogsstyrelsen 

(Berntsson et al 2016, s. 25). 

Det hade varit svårt att skicka enkäten till alla av Blekinges skogsägare. Därmed gjorde 

studien ett urval av Blekinges 100 största skogsägare. Urvalet av skogsägarna gjordes i 

samråd med skogsstyrelsen och en GIS-analys. Från början låg urvalet på de 150 största 

skogsägarna, men eftersom det inte fanns adress till alla skar vi ner urvalet till 100 utav 

de största skogsägarna.  

 

 

4. 3 Följebrevet och anonymitet  

 Det medföljde också ett följebrev till enkäten där markägarna får information om hur 

enkäten avses hanteras (Ejlertsson 2014, s. 112). Efter att markägarna besvarat enkäten 

skickas den till Skogsstyrelsen. Markägarna som deltar i undersökningen gör det 

anonymt. För att sammanställa statistiken användes programmet Excell. 

 

5 Resultat 

Enkäten skickades till totalt hundra mottagare och av dessa svarade 49 stycken, alltså en 

svarsfrekvens på 49 %. Arealen på mottagarnas fastigheter varierade mellan175 hektar 

och 840 hektar. Arealinformation hämtades från enkäten där mottagarna ombads svara på 

frågan vilken skogsareal de ägde, detta då den ursprungliga arealinformationen från 

skogsstyrelsens register förlorades eftersom de anonyma svaren (Se bilaga). Andra 

frågeställningar i enkäten handlade om information från Skogsstyrelsen gällande 

askåterföring, samt olika motivationsfaktorer till att askåterföra. Resultatet visar också 

olika tankar och funderingar som berör askåterföring. 

5. 1 Information gällande askåterföring 

 För att svara på frågan ”Har markägarna tagit del av Skogsstyrelsens riktlinjer och 

användaranvisningar med askåterföring?” ställdes 2 frågor. Den första frågan var ett 

påstående enligt följande: ”Jag har fått information av Skogsstyrelsen gällande 

askåterföring och dess effekter på skogsmark.”. Den som svarade på frågan kunde endast 
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välja ett alternativ från helt enig till helt oenig till påståendet. Svaren fördelade sig enligt 

följande totala svaranden 49 stycken 21 % var helt till delvis eniga 18 % varken eniga 

eller oeniga, 61 % var delvis till helt oeniga till påståendet se (Fig 2).  

 

 

  

Figur 1 Svarsfördelning på frågan: ”Jag har fått information av Skogsstyrelsen gällande 
askåterföring och dess effekter på skogsmark?”. 

 

Den andra frågan gällde om de tillfrågade markägarna var bekanta med ”Skogsstyrelsens 

regelverk och användaranvisningar gällande askåterföring på skogsmark”?. Samtliga 

totalt 49 stycken besvarade frågan, svaren förhöll sig enligt följande 13 % helt till delvis 

eniga 21 % varken enig eller oenig 66 % delvis till helt oeniga (Fig 3).  
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Figur 2 svarsfördelning på frågan ”Jag känner till Skogsstyrelsens regelverk och 
användaranvisningar vad beträffar askåterföring på skogsmark.”. 

 

5. 2 Motivationsfaktorer 

Den tredje frågeställningen berörde vilka motivationsfaktorer som vägde tyngst vid 

askåterföring. Skogsägaren fick ta ställning till tre påståenden samt en öppen fråga som 

berörde tankar och funderingar hos skogsägaren gällande askåterföring. Det första 

påståendet var att ”jag vill askåterföra för att höja tillväxten”, 47 personer svarade på 

enkäten, och svaren förhöll sig enligt följande 47 % helt till delvis eniga 19 % varken 

eniga eller oeniga 34 % delvis till helt oeniga se (Fig 4).   
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Figur 3 Svarsfördelning på frågan ”jag vill askåterföra för att höja tillväxten”. 

Den fjärde frågan som ställdes till markägarna gällde också motivation angående 

askåterföring. Där var påståendet ”jag vill askåterföra för att höja pH värdet”, där gavs 

skogsägarna fem alternativ från helt enig till helt oenig. 47 svar erhölls enligt följande, 

60 % var helt till delvis helt eniga till påståendet, 16 % var varken eniga eller oeniga och 

22 % var delvis till helt oeniga (Fig 5). 

 

 

Figur 4 svarsfördelning på frågan ”Jag vill askåterföra för att höja pH värdet”. 
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Den femte frågan berörde huruvida de tillfrågade tyckte att bevarandet av 

landskapsbilden var en viktig motivationsfaktor för att utföra askåterföring. Här gavs 

också frågan som ett påstående och även här var alternativen fem från helt enig till helt 

oenig. Påståendet löd ”Jag vill askåterföra min skogsmark för att inte förändra 

landskapsbilden samt upprätthålla balansen av näringsämnen över tid”. 47 stycken 

svarade och svaren fördelade sig enligt följande, 53 % helt eniga till delvis helt eniga, 28 

% varken eniga eller oeniga till påståendet 19 % delvis till helt oeniga (Fig 6) 

 

Figur 5 svarsfördelning på frågan ”Jag vill askåterföra min skogsmark för att inte förändra 
landskapsbilden samt upprätthålla näringsbalansen över tid”. 

 

I enkäten gavs skogsägarna möjlighet att i löptext i en öppen fråga redogöra för tankar 

och funderingar angående askåterföring. Sex av sexton stycken skogsägare som svarade 

här nämnde att de var bekymrade över askans innehåll samt om innehållet kunde bestå av 

sopor och tungmetaller. Andra skogsägare undrade kring vilken typ av maskiner som 

sprider askan, samt om marken kan skadas i samband med spridning. Det fanns också 

flera skogsägare som nämnde att de kände sig osäkra på vad askåterföring innebar. Två 

skogsägare undrade också kring hur den praktiskt skulle spridas totalt svarade 20 stycken 

men på den öppna frågan svarade endast 16 stycken (Tab. 2).  
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Tabell 2 Grupperade löptextsvar som visar antalet markägare som hade likartade tankar och 
”funderingar kring askåterföring” 

Olika tankar och funderingar. Antal markägare 

Bekymrade över askans innehåll.  6  

Vilka maskiner? Kör de sönder marken? 3  

Känner sig okunniga kring ämnet 5  

Hur ska den spridas? 2  

 

5. 3 Fastighetsstorlek och framtida potential 

Sjunde frågan som ställdes var en öppen fråga där skogsägaren själv fick fylla i 

fastighetens innehav av skogsmark i hektar. På denna fråga var det endast 36 som svarade. 

Svaren förhöll sig enligt följande 18 % av mottagarna hade en skogsegendom mellan 900 

och 501 hektar 26 % hade en skogsegendom mellan 500 och 301 hektar. Majoriteten av 

mottagarna 56 % hade en skogsegendom på 175 till 300 till hektar (Fig 8). 

Kartan nedan, framtagen med hjälp av ArcGis och kartdata såsom skogsförekomst och 

vatten enligt Fastighetskartan, visar de skogsmarker i Blekinge som är lämpliga för 

askåterföring. För att få kartan att följa de riktlinjer som Skogsstyrelsen tagit fram 

gällande askåterföring (Hjerpe 2008) genererades så kallade buffertzoner i GIS 

programmet. I kartan finns det en minusbuffert mot fastighetsgränserna på 10 meter. Det 

har även skapats buffertzon mot alla sorters vattendrag på 25 meter liksom runt alla 

områden med skyddad natur. Det har också gjorts buffertzoner på 10 meter mot vägar, 

järnvägar samt tomtmark. Kartan visar, efter att tagit bort buffertzonerna och sumpskog 

och kärr, som bedöms olämpliga, att den lämpliga  arealen för askåterföring blir drygt 

156000 hektar. Den totala mängden skog i Blekinge summerades till drygt 220 000 

hektar, alltså är 72,7 % av Blekinges skogsareal lämplig för askåterföring.  

Riksskogstaxeringens inventering av skogen i Blekinge år 2017 visar att det finns 220 000 

hektar skogsmark i Blekinge (SLU 2017). 
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Figur 7 Skogsförekomst i Blekinge, skogsmark olämplig för askåterföring visas i mörkare grönt. 
Den infällda detaljkartan  exemplifierar avgränsningar i ett mindre område Kartdata. GSD – 
Fastighetskartan, © Lantmäteriet, diarienr 892/2012. 
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Figur 8 Visar fördelning i areal skogsmark per antal svarande. 

 

För att mäta resultatet på frågan ”Jag har fått information av Skogsstyrelsen gällande 

askåterföring och dess effekter på skogsmark”, så gjordes även en jämförelse av storlek 

på skogsfastighet gentemot hur svaren förhöll sig i denna fråga. Svaren pekar på att det 

finns ett samband mellan skogsfastigheternas areal och hur man svarade på denna fråga. 

Det visade sig att de flesta som tyckte sig fått information var skogsägare som hade ett 

skogsinnehav mellan 301-500 hektar. Skogsägare som kände sig minst informerade 

gällande denna fråga var de skogsägarna som hade ett skogsinnehav på mellan 175-300 

hektar (Fig 8).  
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Figur 9 Fördelning av storlek på skogsegendom i förhållande till svar på frågan om skogsägaren 
fått info om askåterföring och dess effekter på skogsmark. ”N” står för antal svarande.  

 

 

 

Svaren på frågorna ”Jag har vid ett eller fler tillfällen sålt trädbränsle i form av grot”, och 

frågan kring ”huruvida skogsägaren kunde tänka sig att utföra askåterföring på sin 

skogsmark”. 49 svar erhölls och det visade sig att merparten, 42 av 49 skogsägare sålt 

grot. Svaren fördelade sig enligt följande, 83 % av de som sålt grot var positiva till 

askåterföring 17 % av de som sålt grot var negativa till askåterföring. Av de som inte sålt 

grot var 43 % positiva till askåterföring och 57 % var negativa se (Tab 3).  

Tabell 3 Visar vilka som sålt grot kontra de som inte sålt grot samt om de var positiva eller negativa 
till askåterföring. 

 Positiv till askåterföring 

antal och % markägare. 

Negativ till askåterföring 

antal och % markägare. 

Har sålt grot 35                            83 % 7                               16 % 

5% N 1

10% N 2

10% N 2

24% N 5

51% N 10

22% N 2

11% N 1

34% N 3

11% N 1

22% N2

29% N 2

29% N 2

42% N 3 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

HELT ENIG

DELVIS ENIG

VARKEN ENIG ELLER OENIG

DELVIS OENIG

HELT OENING

procentuell svarfördelning

S
v

a
r

Skogsägare 501-900 Ha N 7 Skogsägare301-500 Ha N 9 Skogsägare 175-301 Ha N 20



 
 

23 

 

Har inte sålt grot 3                               42 % 4                              57, % 

6 Diskussion  

6. 1 Rekommendationer kring askåterföring  

Den första frågan som skulle bevaras gällde huruvida skogsägarna tagit del av 

Skogsstyrelsens rekommendationer och riktlinjer kring askåterföring. För att besvara 

frågan ställdes två frågor i enkäten. Här pekade vissa svar i en likartad riktning, både 

frågan ”jag har fått information om askåterföring”, och frågan gällande ”Skogsstyrelsens 

regelverk och användaranvisningar”. Här var 51 % helt oeniga till påståendet (Fig 2 & 

3). I enkäten kom även fram information i den öppna frågan, som berörde tankar och 

funderingar, att fem markägare tyckte de hade för dålig kunskap kring askåterföring (Tab 

2). När storlek på skogsegendom mäts i förhållande till frågan om skogsägaren fått 

information gällande askåterföring och dess effekt på skogsmark, visar svaret att små 

skogsägare har fått minst information. Den grupp som fått mest information är 

mellangruppen som äger fastigheter mellan 301-500 hektar. Detta skulle möjligen visa på 

att stora skogsägare håller sig mer upplysta se (Fig 8). Svaren är dock svåra att tolka då 

grupperna omfattar olika antal skogsägare i de olika storleksgrupperna, vilket kan göra 

att svaren är missvisande. Svaren indikerar att markägarna generellt fått bristande 

information gällande askåterföring och dess effekter. Detta kan eventuellt kopplas till att 

Skogsstyrelsen, precis som andra myndigheter, och informerar i större utsträckning via 

webbsidor. Detta gör att Skogsstyrelsen inte informerar muntligen i den omfattning som 

gjordes tidigare. Detta kan kopplas till att många bland skogsägarna ännu i dagsläget inte 

har anpassat sig till datorvärlden och att hämta information från webbsidor (Salehi-

Sanngari, Engström, Ek & Wallström 2012, s. 1). Detta kan eventuellt kopplas till en 

undersökning gällande webbsidor och e-tjänster, vilken visade på att medborgare inte 

alltid känner till var de kan finna information (Salehi-Sanngari, Engström, Ek & 

Wallström 2012, s. 1). 

 

6. 2 Motivationsfaktorer till askåterföring 

Den andra frågan som skulle besvaras var vilka motivationsfaktorer som vägde tyngst för 

att motivera till askåterföring. För att svara på frågan ställdes tre frågor i enkäten. 
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Resultatet pekar på att 37 % kände sig helt eniga till askåterföra för att höja pH värdet 

medan 23 % var delvis eniga. Detta visar på att 60 % av skogsägarna kände sig tämligen 

övertygade om att detta var ett viktigt skäl. Endast 22 % kände sig delvis – helt oeniga 

till påståendet och 16 % kände sig varken eniga eller oeniga (Fig 5).  

Den andra frågan gällande motivationsfaktorer var om markägarna tyckte det var viktigt 

att askåterföra för att höja tillväxten, något som är direkt kopplat till fastighetens 

ekonomi. Här var svaret ganska förvånande 28 % kände sig helt eniga, men 23 % kände 

sig helt oeniga. 19 % var delvis eniga, 11 % delvis oeniga 19 % svarade varken enig eller 

oenig (Fig 4). Det fanns även en fråga där markägarna gavs möjlighet till att ta ställning 

kring huruvida de askåterförde för att inte förändra landskapsbilden, samt upprätthålla 

balansen av näringsämnen över tid. Markägarna svarade enligt följande, 32 % kände sig 

helt eniga, och 21 % delvis eniga, 28 % kände varken enig eller oenig, 6 % var delvis 

oenig, och 13 % helt oenig (Fig 6). Svaret visar alltså på att många vill askåterföra för att 

inte förändra landskapsbilden samt upprätthålla balansen av näringsämnen över tid. 

Tydligt är att miljöfrågorna blivit viktiga för många skogsägare och ekonomin verkar 

komma i andra hand. Tidigare studier som gjorts gällande skogscertifiering visade att 

miljö och ekonomiska frågor var lika viktiga (Lindestav & Berg Lejon 2009, s. 9). I denna 

studie verkar miljöfrågorna blivit relativt sett viktigare. det kan dels förklaras av att det 

gått 8 år sedan deras forskning gjordes. Detta kan ses i skenet av att det förts en 

miljödebatt kring klimatanpassning och miljöanpassad fordonsflotta, vilket påverkat 

människor att uppmärksamma dessa frågor mer. (Sköldberg, Holmström & Löfblad 2013, 

s. 6).  

Det är också intressant att se vilka faktorer som påverkar när skogsägare ska kontraktera 

försäljning av skogsbränsle. Detta ska ur synvinkeln att skogsbränsle kan ha en stor 

potential i den framtida bioekonomin (Börjesson 2016, s.5). I enkäten fanns också en 

öppen fråga där markägarna fick redogöra för tankar och funderingar kring askåterföring. 

Här var det många markägare som svarade att de kände en osäkerhet kring askan och dess 

innehåll (Tab 2). Detta är fullt rimliga funderingar och indikerar på de risker som 

askåterföring kan medföra, om inte de riktlinjer kring provtagning Skogsstyrelsen tagit 

fram följs (Tab 1) (Hjerpe 2008, s. 13; Emilsson 2010, ss.23-24). Andra orosfaktorer var 

tankar kring körskador och flera skogsägare nämnde detta argumentet och att de var rädda 

att få sin mark sönderkörd, (Tab 2). Detta är fullt logiskt då transporterna i skogsmarken 
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ökar, dels med körning för att ut skogsbränslet, men också med körning under 

askåterförningen (Pollack Andersson & Stendahl 2012 s.3).  Det kan därför vara bra att 

följa Skogsstyrelsens rekommendationer gällande vilka marker som är lämpliga för att ta 

ut grot ifrån (Egnell 2009, s. 62; Pollack Andersson & Stendahl 2012 s.4).   

6. 3 Är markägare som sålt trädbränsle mer benägna att askåterföra 

Gällande den tredje frågan som skulle besvaras var om skogsägare som sålt trädbränsle 

är mer benägna att askåterföra. Denna fråga utgör den komparativa delen av denna studie, 

och svaret jämförs med en studie gjord av Folke Bohlin & Kjell Mårtensson (2004). Deras 

undersökning var en stor bred studie och omfattade värmeverk skogsbränsle samt 

askåterföring. Deras studie gick ut på att intervjua fem skogsägare som tackat ja till 

askåterföring samt fem som tackat nej till askåterföring. Av de markägare som tackade ja 

till askåterföring var det en markägare alternativt 20 % som inte sålt trädbränsle. Av de 

markägare som tackade nej till askåterföring var det en markägare alternativ 20 % som 

vid ett tillfälle sålt trädbränsle (Bohlin & Mårtensson 2004, ss.48-49).  I min 

undersökning pekar svaren på att av de som sålt trädbränsle, totalt 42 skogsägare, var 7 

negativa till att låta utföra askåterföring, det gör 83 % positiva och 16 % negativa se (Tab 

3). Detta gör att det resultat som Bohlin och Mårtensson (2004) visade med 80 % positiva 

och 20 % negativa är väldigt likt svaren från skogsägare som sålt grot i min studie.  

Den andra gruppen, alltså de som inte sålt trädbränsle, bestod av totalt 7 personer, och 

där var 42 % positiva och 57 % negativa (Tab 3). Detta kan sammanfattas med att fler 

personer som inte sålt trädbränsle i dagsläget är mer positivt inställda till askåterföring i 

denna studie, jämfört med Bohlin & Mårtenssons. I min studie var 42 % av de som inte 

sålt grot positiva, medan i Bohlin & Mårtenssons studie från 2004 var endast 20 % 

positiva. Detta skulle eventuellt kunna förklaras av att flera personer i dagsläget, känner 

till fler av fördelarna med askåterföring än vad som var fallet 2004 (Bohlin & Mårtensson 

2004, ss. 48-49). Det som också är värt att notera är att i min undersökning är gjord bland 

skogsägare, som har ett innehav av skogsmark på mellan 150 – 900 hektar. I Bohlin & 

Mårtenssons studie pendlade fastigheterna mellan 22 – 132 hektar. Det som också kan 

vägas in är att denna undersökning omfattas av totalt 49 markägare. I Bohlin & 

Mårtenssons studie (Bohlin & Mårtensson 2004, ss. 48-49) deltog det endast 10 

skogsägare vilket sannolikt ger en större osäkerhet. 
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6. 4 Diskussion Enkäten  

Det som också kritiskt kan diskuteras är att enkätutskicket gjordes endast till hundra stora 

skogsägare, vilket är en liten andel av samtliga skogsägare i Blekinge. Det ska också 

tilläggas att det endast var 49 stycken som svarade på enkäten. Det ska dock vägas mot 

att de som svarade var stora skogsägare. Detta gör deras inflytande större speglat ur ett 

geografiskt och ekonomiskt perspektiv. Det togs också hänsyn till att frågorna skulle 

ansluta till verkligheten i så hög omfattning som möjligt (Andersson 1995, s.13). 

Utskicket av enkäten skedde vid ett tillfälle när det var få andra saker det kunde kollidera 

med, det vill säga storhelger eller semester (Ejlertsson 2014, s. 33). Detta gjorde sannolikt 

att svarsfrekvensen ökade. Dock ska resultatet tolkas med försiktighet då det inte speglar 

gruppen mindre skogsägare. Om mätningen hade skett med fler skogsägare alternativt 

alla skogsägarna i Blekinge, så hade resultatet för mätningen sannolikt förbättrats 

alternativt blivit annorlunda.  

 

6.5 Diskussion framtida potential 

Det som framgår av undersökningen är också att de skogsägare sin angav sin areal på sitt 

skogsinnehav, tillsammans ägde skog av en areal på 13 638 hektar. Detta motsvarar 8,7 

% av Blekinges askåterförbara areal. Av de som svarade på arealsfrågan var 74 % positiva 

till askåterföring och 26 % kunde inte tänka sig att utföra askåterföring. Om dessa 

markägare skulle spegla den totala inställningen till askåterföring i Blekinge skulle 

potentialen vara hög. Figur 7 visar den askåterförbara arealen i Blekinge som utgör 

156 000 hektar (Fig 7). Om resultatet sätts i relation till den totala potentialen blir 

resultatet att 115 440 hektar mark skulle vara möjligt att askåterföra. Det skulle också 

betyda att de som inte kunde tänka sig att askåterföra 26 % speglar en areal av 40 560 

hektar. Detta betyder att det skulle behövas en mängd av aska av 366 300 ton som genast 

skulle kunna användas i Blekinge. Detta skulle sannolikt inte gå att uppbringa. Dessa ton 

är beräknade på en max giva av 3 ton/TS per hektar av Blekinges totala askåterförbara 

areal. 
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7 Slutsatser 

Det som sammanfattningsvis kan sägas gällande denna enkätundersökning är att 

skogsbränsleuttaget i framtiden sannolikt kommer att öka. Detta kan ses i ljuset av en 

förändrad energipolitik som speglas av en hållbar utveckling (Sköldberg, Holmström & 

Löfblad 2013, s. 6; Mckendry 2001, s 37).  Detta ställer krav på att skogsbruket levererar 

större mängder med skogsbränsle, vilket färska studier från Lund (Börjesson 2016, s.5) 

visar att det finns god potential för.  

7. 1 Rekommendationer kring askåterföring 

Frågan huruvida skogsägarna tagit del av Skogsstyrelsens information gällande 

askåterföring på skogsmark är viktig. Slutsatsen är att över 50 % känner att de inte gjort 

det. När det gäller Skogsstyrelsens regelverk och användaranvisningar säger, även här, 

över 50 % av de svarande att de inte tagit del av Skogsstyrelsens material i frågan. När 

frågan ”jag har tagit del av Skogsstyrelsens information gällande askåterföring och dess 

effekter på skogsmark” mäts i förhållande till skogsägarstorlek. Här visar svaret att 

skogsägare på mellan 301-500 hektar är bäst informerade. De skogsägare som var minst 

informerade var gruppen skogsägare som ägde en skogsegendom på mellan, 175 till 300 

hektar detta indikerar på att mindre ägare har lägre informationsnivå. Dessa frågor ska 

dock tolkas med försiktighet då ägargruppen större skogsägare var en minoritets grupp. 

Dessa två frågor kan sammanfattas med att Skogsstyrelsen inte nått ut med sitt budskap i 

Blekinge län.  

7. 2 Motivationsfaktorer till askåterföring 

När vi sammanfattar vilka motivationsfaktorer som väger tyngst vid askåterföring sticker 

miljöfrågan ut. Markägarna tycker att det starkaste skälet för askåterföring är att höja pH 

värdet, och även att inte förändra landskapsbilden liksom att upprätthålla balansen och 

nivån av näringsämnen över tid. Det överraskande var att det var fler markägare som 

tyckte det var viktigt att askåterföra för att höja pH-värdet än för att höja tillväxten. Detta 

kan tolkas som ett trendbrott där de drivande ideologierna till att äga en skogsfastighet 

kanske är på väg att förändras. Ekonomin har för många skogsägare under många år spelat 

en central roll i syftet till att äga en fastighet. Andra undersökningar pekar i riktning på 

att miljö och ekonomi vägde lika tungt, det har dock gått 8 år sen dess (Lindestav & Berg 

Lejon 2009, s. 9).  Resultatet kan sättas in i sammanhanget av den starka miljödebatt som 
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pågått de senaste åren. Det pågår också en omställning av samhället där vi ska gå från 

fossilt bränsle till fossilfritt bränsle, dessa aspekter påverkar sannolikt till ett ökat 

miljötänkande (Salehi-Sanngari, Engström, Ek & Wallström 2012, s. 1). Det bör också 

tilläggas att det även pågår en debatt om de upplevelsevärden skogen har både ur ett 

frilufsperspektiv samt jakt och fiske perspektiv. Flertalet skogsägare har sannolikt tagit 

del av detta och funderar kanske kring de sociala värdena av deras. Dessa nya värden som 

skogen har kan hjälpa till att utforma kan ge nya affärsområden för framtidens 

skogsägare, vilket ligger i linje med en hållbar utveckling (Bjärstig, Widman & Eriksson 

2017, s.13). 

7. 3 Vilka markägare är mest benägna att askåterföra 

Den tredje frågan i denna studie gällde om skogsägare som sålt trädbränsle är mer 

benägna att askåterföra. Svaren på denna fråga jämförs med Bohlin & Mårtenssons 

undersökning från 2004. Slutsatsen är då att det skiljer väldigt lite mellan denna studie 

och Bohlin & Mårtenssons studie. I denna studie var 83 % av de som sålt trädbränsle 

positiva till askåterföring, i Bohlin & Mårtenssons undersökning var 80 % positiva. 

Beträffande de som inte sålt trädbränsle var i denna studie 42 % positiva till askåterföring 

och 57 % negativa (Tab 2) medan (Bohlin & Mårtensson 2004) visade 20 % positiva och 

80 % negativa. Slutsatsen som kan dras av detta är att gruppen som inte vill sälja grot 

blivit mer positiva till askåterföring de senaste 13 åren (Bohlin & Mårtensson 2004, ss. 

48-49). 

 

7.4 Framtida potential 

De som var positiva till askåterföring och angav sin areal ägde ett skogsinnehav på 10 

098 hektar. De som var negativa till att låta utföra askåterföring ägde en areal av 3510 

hektar skogsmark. Den totala mängden askåterförbar skogsmark som finns i Blekinge är 

156 000 hektar när buffertzoner och skyddad mark dras bort. Denna undersökning pekar 

på att det skulle vara möjligt att askåterföra en stor mängd skogsmark. Det måste dock 

ske en viss försiktighet vid tolkning av resultatet och det är inte säkert att denna 

undersökning är applicerbar på alla skogsägare. Detta endast är teoretiska beräkningar 

och har flera praktiska begränsningar som kräver ytterligare beräkningar och planering. 
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7. 5 Tack 

Jag vill tacka alla på landskapsvetarprogrammet för det stöd och uppbackning jag fått 

både under min tid som elev, men även under tiden för detta arbete. Jag vill speciellt tacka 

min handledare Nils-Olof Svensson för allt det stöd han gett mig under mitt 

examensarbete. Jag vill också tacka Skogsstyrelsen för att ha hjälpt mig med att ta fram 

ett markägaregister. Ett extra stort tack till Stefan Andersson och Johan Harrysson på 

Skogsstyrelsen för att ha varit behjälpliga då jag ringt.  
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Bilaga  

Följebrev 

Information angående enkät 
 

 

Enkäten är skapad för att ligga till underlag för ett examensarbete på 

Landskapsvetarpogrammet (HKR). Enkäten ska även ligga som underlag åt 

Skogsstyrelsen för att belysa huruvida informationen om askåterföring fungerat. Enkäten 

tar cirka 5 minuter att fylla i och alla markägare som får den kommer att försökas 

kontaktas. Vi är tacksamma för svar inom 14 dagar och hoppas på ert deltagande.  

Praktisk tillämpning 

Denna enkät är anonym vi behöver inte ert namn och ni kommer inte att identifieras. 

Vissa av frågorna kan handla om något ni är mindre intresserade av, era svar är dock av 

stor vikt för oss. 

Det kan finnas frågor som är svåra att besvara exakt tänk på att era svar är värdefulla även 

om de är ungefärliga. 
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