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FÖRORD 

 
Det här arbetet utgör det sista momentet i vår tre år långa utbildning till ekonomer 

inom industriell ekonomi vid Högskolan Kristianstad. Arbetet behandlar den 

svenska bioenergimarknaden med en djupare analys av bladvass, rörflen och salix 

ur en ekonomisk synvinkel.  

 

Under arbetets gång har vi kommit i kontakt med personal vid Kristianstad 

kommun och framförallt inom näringslivskontoret som bistått oss i arbetet. Vi vill 

framförallt rikta ett speciellt tack till Lars Persson och till de personer som blivit 

intervjuade. Vi vill även tacka våra handledare Nils-Gunnar Rudenstam och Leif 

Holmberg. 
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SAMMANFATTNING 

 
Så som miljön ser ut idag och med de ständiga påminnelserna om farliga 

koldioxidutsläpp, tyckte vi att det var intressant att Kristianstad Kommun ville ha 

hjälp att beräkna om det var kommersiellt lönsamt att börja odla bladvass.  

 

Vi har genomfört vår uppsats med tanke på att få en överblick över hur den 

svenska bioenergimarknaden ser ut idag och att också ta fram en kalkyl över de 

kostnader och intäkter en kommersiell bladvassodling kan generera. 

 För att nå fram till vårt syfte var vi givetvis tvungna att sätta oss in i ämnet, och 

detta skedde genom en mängd datainsamling av olika slag, litteratur-, rapport-, 

och artikelstudier samt intervjuer. 

 

Vårt insamlade material kunde vi sedan applicera på vår teori.  

För att vi skulle få något att jämföra med har vi också gjort likadana ekonomiska 

kalkyler för salix och rörflen.  

Salix, rörflen och bladvass är tre relativt likvärdiga energigrödor, därför valde vi 

just dessa för jämförelse.  

Men för att inte få en för enkelspårig analys, det vill säga enbart den ekonomiska 

sidan, har vi även belyst andra aspekter, som till exempel miljöeffekter. 

Denna jämförelse gjorde att vi lättare kunde få överblick på vårt resultat.  

 

Med de resultat vi nått så är det ekonomiskt lönsamt att odla bladvass, utöver det 

så kan man odla den på mark som annars inte hade kunnat bära grödor och till sist 

för dess miljöförbättrande åtgärder. Alltså är odling av bladvass för kommersiellt 

syfte lönsamt enligt oss både ekonomiskt och miljömässigt.  
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ABSTRACT 

 
The main purpose of this essay is to help Kristianstad municipality to find out if it 

is profitable to cultivate common reed. Our second purpose is that we also want to 

get a general view over the Swedish bio energy market. 

To reach our purpose we had to start by researching the basics of this subject. 

This was made through a number of collected data through studies of literature, 

reports, articles and several conducted interviews.  

The collected data were then applied to the theory. 

 

To have something to compare with we made the exact same economic 

calculation for willow vegetation and reed canary grass. 

Willow vegetation, reed canary grass and common reed are three relatively 

similar energy crops and that is why we chose them. 

But we did not want to get a too narrow-minded analysis, which means that we 

wanted to illuminate other aspects than just the economic one, for instance the 

aspect of the environment. 

This comparison made it easier for us to get an overview of the result. 

 

With the results we reached we found out that it is profitable to cultivate common 

reed, beyond this it is possible to cultivate common reed on soil were other crops 

would not be able to grow on, finally for it is improving on the enviroment.    
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1. INLEDNING 
 

Detta kapitel syftar till att introducera läsaren i ämnet. Vidare beskrivs 

problemets bakgrund, problemformulering samt uppsatsens syfte. För att få en 

överblick av uppsatsen avslutar vi kapitlet med en disposition över uppsatsen. 

 

1.1 Bakgrund 

Kristianstads kommun ansvarar sedan 2000 för en småskalig försöksodling av 

bladvass. Försöksodlingen ligger invid Vinnö å och utnyttjar det näringsrika 

vattnet i ån som ”gödning” till vassodlingen. Försöksodlingen har tillkommit dels 

för att minska transporten av näringsämnen ut till Östersjön, men även för att vara 

ett första steg mot en eventuell framtida kommersiell odling av bladvass i Sverige.  

Bladvass kan användas till en rad olika ändamål. Det kan röra sig om olika former 

av bioenergi, fiber till board och papperstillverkning samt traditionell taktäckning. 

Olika försök har gjorts för att förutspå bladvassens ekonomiska potential som en 

ny gröda för jordbruket, men det saknas idag en aktuell och mer genomgripande 

analys. 

 

1.2 Problemdiskussion 

För att klara en hållbar samhällsutveckling krävs bland annat ett miljömässigt 

hållbart energisystem. Dagens energiomvandling är till stor del baserad på icke 

förnyelsebara resurser såsom fossila bränslen. Luftföroreningar, marknära ozon 

och växthuseffekten är miljöproblem som bland annat orsakas av användandet av 

fossila bränslen. En ökad koldioxidhalt i atmosfären ger en ökad växthuseffekt 

och med den en negativ klimatpåverkan. Genom att öka användningen av 

förnyelsebar energi som biobränslen minskar nettotillförseln av koldioxid i 

atmosfären eftersom dessa tar upp lika mycket koldioxid vid tillväxten som de 

släpper ut vid förbränningen. Detta gör att de inte bidrar till växthuseffekten. I 

regeringens proposition Svenska miljömål (Prop. 1997/98:145) redovisas 

nationella miljökvalitetsmål. Ett av målen är att begränsa klimatpåverkan genom 

att stabilisera halten av växthusgaser på en nivå där människans påverkan på 

klimatsystemet inte blir farlig. Naturvårdsverket föreslår ett långsiktigt mål för 

energisektorn där utsläpp av koldioxid ska minska med 60 procent till år 2050. 

I framtiden kommer energisystemet med stor sannolikhet att domineras av 

förnyelsebar energi där biobränslen kommer att ha en betydande roll. 



Svenska bioenergimarknaden – bladvass lönsam som kommersiell energigröda 

 10

De fysiska möjligheterna att producera bränslen på jordbruksmark anser 

Naturvårdsverket vara mycket stora.  

Enligt Biobränslekommissionen (statligt verk) finns det en långsiktig praktisk 

potential i Sverige på 15-20 TWh per år genom odling av biobränslen på 

jordbruksmark och 64-76 TWh per år för skogsbränslen. Tillsammans skulle det 

kunna utgöra en tredjedel av den årliga energiförbrukningen om man ser till 

dagens energibehov. Jordbruket i framtiden kommer enligt Naturvårdsverkets 

framtidsstudie Sverige år 2021 att ha genomgått stora förändringar. 

Livsmedelsproduktionen kommer att ta mindre areal i anspråk vilket leder till att 

jordbruket också kan producera biobränslen. 

Analyser av energiflöden inom jordbruket började utföras under 1970-talet i 

samband med den första oljekrisen. Genom att fastställa den mängd energi som 

krävdes för olika typer av odling fick man fram ett mått på hur energieffektiv 

livsmedelsproduktionen var. Under de senare åren har intresset för att använda 

jordbruksmark till energiproduktion ökat, genom att odla energigrödor på marken. 

Ett första krav man kan ställa på produktion av bioenergi är att man får ut mer 

energi, i form av skördad biomassa, än den som sätts in vid odling och skörd. Ett 

mått på produktionens energieffektivitet är energibalansen, som ges genom att 

energiskörden divideras med energiinsatsen. Eftersom tillgången på mark är 

begränsad är energiutbytet per hektar en viktig faktor att ta hänsyn till när man 

väljer vilket alternativ man skall odla.  

Förutom att bioenergi kan produceras inom jordbruket kan man även utvinna 

biomassa från skogen som omsätts till bioenergi. För tillfället utnyttjas endast en 

mindre del av jord- och skogsbrukets biobränslepotential, men biobränslen kan bli 

ett betydelsefullt inslag i vår framtida energiförsörjning. Vid en planering av 

framtida bioenergisystem i större skala krävs därför inte bara analyser av dagens 

energibalanser och energiutbyten, utan även hur dessa kan komma att utvecklas i 

framtiden. 
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1.3 Problemställning 

Idag odlar man på flera platser runt om i Sverige salix, som är den mest 

utvecklade och accepterade energigrödan på marknaden idag. Försöksodlingar av 

bland annat rörflen förekommer främst i Norrland. Ett annat alternativ kan vara 

bladvass. Det är en energigröda som förutspås kunna mäta sig med salix och den 

har en annan fördel, som kväverensare i våra vattendrag. Bladvass är något 

forskarna har haft uppe på tapeten ett flertal gånger men det har aldrig riktigt 

slagit igenom (Sven Björk & Wilhelm Grane’li 1978).  

Frågan man ställer sig är då. Varför har man inte utvecklat odling av bladvass?  

Är den inte ekonomiskt lönsam, får man inte ut den energi som eftersträvas, finns 

det bättre alternativ med mera?  

I denna uppsats skall vi försöka svara på en del av dessa frågor. Hur lönsamt är 

odlingen av bladvass ur ekonomiska samt miljömässiga aspekter? För att kunna 

relatera det till dagens verklighet skall vi jämföra bladvass mot rörflen och salix, 

eftersom rörflen och salix är de energigrödor som i dagsläget tilldrar sig mest 

intresse i Sverige. Rörflen kan odlas över hela landet medan odling av salix 

fungerar bäst i södra och mellersta Sverige. Enligt LRF: s energiscenario kan 

åkerenergi i form av salix och rörflen bidra med cirka 20 TWh år 2020. Dock 

anges 13 TWh, motsvarande skörden från 400 000 hektar som mer realistisk 

(LRF). 

 

1.4 Problemformulering 

Vi har valt att koncentrera oss på följande 

• Hur ser den svenska bioenergimarknaden ut? 

• Göra en djupare jämförelse mellan de tre olika grödorna, bladvass, rörflen 

och salix, för att kunna bedöma förutsättningarna för en eventuell 

kommersiell odling av bladvass. 

 

1.5 Syfte 

Syftet är att kartlägga hur den svenska bioenergimarknaden ser ut. Med hjälp av 

jämförelsen av de tre energigrödorna ta fram en kalkyl för bladvass åt Kristianstad 

kommun. 
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1.6 Begreppsförklaringar 

Här förklaras några av de begrepp som förekommer i uppsatsen.  

 

GWh – Giga watt timmar,  sätt att mäta energi 

 

KWh – Kilo watt timmar, sätt att mäta energi 

 

MJ/kg – Mega Joule per kilo, sätt att mäta energi 

 

TWh – Terra watt timmar, sätt att mäta energi 

 

MWh – Mega watt timmar, sätt att mäta energi 

 

TS – Torrsubstans, grad av torrheten i materialet 

 

Fukthalt - Torrhalt – Fukthalt definieras som kvot av vattnets massa i fuktigt 

material och materialets totala massa. Torrhalt som kvot av torrsubstansens massa 

och det fuktiga materialets totala massa. Torrhalten har stor inverkan på 

värmevärdet i ett bränsleparti, ju torrare flis desto högre effektivt värmevärde. 

 

Askhalt – Kvot av askans massa och torrsubstansens massa före förbränning. 

Askhalten varierar mellan olika bränslen beroende på bränslets ursprung. Det 

finns två typer av askhalter, naturlig askhalt som är askhalt före skörd och 

föroreningsaskhalt som är halt av aska som tillkommit vid skörden, transporten, 

lagringen etcetera. Bioaskan består av grundämnen som kisel, magnesium, 

aluminium, järn och kalcium. Även askhalten har en betydande inverkan på 

värmevärdet. En ökning av askhalten i bränslet ger en sänkning av värmevärdet 

med motsvarande procenttal. Askans smälttemperatur har också stor betydelse, 

särskilt i mindre anläggningar.   
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1.7 Uppsatsens disposition 

Vi kommer nu att redogöra för varje kapitel var för sig så att Ni som läsare kan ta 

del av den del som Ni är speciellt intresserad av i uppsatsen. 

 

Kapitel 1 

Detta kapitel syftar till att introducera läsaren i ämnet. Vidare beskrivs problemets 

bakgrund, problemformulering samt uppsatsens syfte. För att få en överblick av 

uppsatsen avslutar vi kapitlet med en disposition över uppsatsen. 

 

Kapitel 2 

I kapitlet beskrivs uppsatsens vetenskapliga förhållningssätt och motiverar de val 

vi gjort angående uppsatsens uppbyggnad och arbetssätt för att realisera 

uppsatsens syfte. 

 

Kapitel 3 

I detta kapitel presenterar vi de teorier som ligger till grund för våra beräkningar 

och antaganden. Vi beskriver målkostnadskalkylen samt varför vi valde den. 

Vi beskriver även intressentmodellen och Pestelmodellen som skall ge oss en bild 

över ”omvärlden”. 

 

Kapitel 4 

I detta kapitel introducerar vi er läsare i ämnet bioenergi. Vi börjar med att 

förklara begreppen i stort, för att avsluta med de tre energigrödor som denna 

uppsats har som avsikt att jämföra. 

 

Kapitel 5 

I detta kapitel redogör vi för den information och de siffror vi har fått fram och 

använder dem i vår teori för att få fram det ställda syftet. 

 

Kapitel 6 

I detta kapitel kommer vi att skriva om det som vi har reflekterat över under 

uppsatsens gång, vad vi tycker om de olika energigrödorna samt deras 

förutsättningar i framtiden ur våran synvinkel. Hela diskussionen bygger på det vi 

har lärt oss under detta arbete. 
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2. METOD 

 
I kapitlet beskrivs uppsatsens vetenskapliga förhållningssätt och motiverar de val 

vi gjort angående uppsatsens uppbyggnad och arbetssätt för att realisera 

uppsatsens syfte. 

 

 

2.1 Metodval 

Utifrån vår problemformulering och problemdiskussion så har vi tagit fram 

lämpliga metoder för att få svar på vår frågeställning. Främst arbetar vi efter den 

kvalitativa metoden eftersom dess syfte är att skapa en djupare förståelse av 

uppsatsens problemområde (Christensen 2001).  

 

2.2 Metodform 

Man brukar skilja mellan två huvudformer av metoder inom 

samhällsvetenskaperna, nämligen kvalitativa metoder och kvantitativa metoder. 

 

Kvantitativ metod är ett samlingsbegrepp inom samhällsvetenskaperna för de 

arbetssätt där forskaren systematiskt samlar in empiriska och kvantifierbara data, 

sammanfattar dessa i statistisk form samt från dessa bearbetade data analyserar 

utfallet med utgångspunkt i testbara hypoteser. Att använda sig av kvantitativa 

metoder förutsätter inte att forskaren själv deltar i det denne studerar, vilket 

uppfattats som en fördel av objektivitetsskäl. Kvantitativa metoder var fram till 

1960-talet dominerande inom samhällsvetenskaperna för att därefter allt oftare 

kombineras med eller kompletteras av kvalitativa arbetssätt (Ib Andersen 1998). 

 

Kvalitativ metod är inom samhällsvetenskaperna ett begrepp för olika arbetssätt 

som innebär att forskaren själv befinner sig i det som analyseras, att 

datainsamling och analys sker samtidigt och i växelverkan, samt att forskaren 

söker fånga både människors handlingar och vad dessa handlingar innebär. 

Kvalitativa metoder strävar efter att åstadkomma en helhetsbeskrivning av det 

undersökta. Kvalitativa metoder tenderar att omfatta mindre populationer än vid 

kvantitativa undersökningar (Ib Andersen 1998). 
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2.3 Informationsinsamling 

Hur trovärdig uppsatsen blir beror på hur väl författaren lyckas med insamlingen 

av information som sedan behandlas i empirin. Vi kommer i detta kapitel beskriva 

hur vårat arbete har gått till samt hur vi gått tillväga för att öka trovärdigheten. 

 

När man samlar in data brukar man skilja mellan primär- och sekundärdata. 

Primärdata erhålles främst utifrån till exempel genom intervjuer. 

Sekundärdata däremot är information som redan finns lagrad i till exempel 

vetenskapliga artiklar, uppsatser och doktorsavhandlingar. 

 

För vår del handlade det främst om att förstå tidigare skrivna texter från olika 

forskare och författare. Alltså valde vi att koncentrera oss på sekundärdata i 

början för att sätta oss in i ämnet. Därefter blev inriktningen mer åt primärdata, 

detta för att kunna belysa viktig information som böcker och artiklar inte kunde 

ge oss. 

 

2.4 Primärdata 

Primärdata innebär ny data som samlats in för ett specifikt syfte. 

Med hjälp av kvalitativa djupintervjuer med personer från Kristianstad kommun 

har vi samlat in primärdata, även en utbildningskväll på Krinova av 

Naturvårdsingenjörerna AB, kom att ge oss ytterliggare primär data. 

De kvalitativa intervjuerna kännetecknas av att de är en blandning av 

informantintervju och öppen intervju. Anledningen av detta val var att vi trodde 

att vi skulle kunna uppnå mer primärdata genom att använda oss av kvalitativa 

intervjuer (Saunders 1997). Genom att hålla öppna intervjuer ansåg vi att vi skulle 

få ut mer information jämfört med om vi skulle styrt intervjun med ett strikt 

frågeformulär. 

 

Som sagt baseras uppsatsen på den primärdata som vi har lyckats samla in. 

Merparten är från de intervjuer vi har genomfört. Vi har utfört muntliga intervjuer 

med fyra personer vilka alla är insatta i ämnet på olika sätt. Detta medförde att vi 

fick fakta och åsikter från fyra olika källor. Intervjuerna syftade till att vi skulle 

erhålla så objektiv fakta som möjligt för att sedan kunna bearbeta det i uppsatsen. 
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Intervjuerna behandlade endast det som vill ville uppnå med var och en av dem. 

Själva längden på intervjun försökte vi hålla till cirka 60 minuter eftersom 

därefter ansåg vi att risken för koncentrations svårigheter skulle uppstå både hos 

oss själva och den intervjuade personen. För att kunna ta upp all fakta på ett 

riktigt sätt var båda författarna närvarande vid varje intervju. En av oss hade som 

huvudsyfte att ställa frågorna och granska den intervjuade, den andre hade som 

huvuduppgift att anteckna det som sades, detta tyckte vi var ett väldigt bra sätt att 

arbeta. När intervjun var klar valde vi att genast samanställa intervjun detta för att 

på bästa sätt få med all information som framkommit vid den. 

 

2.5 Sekundärdata 

Sekundärdata omfattar både kvalitativ och kvantitativ data. Sekundärdata kan 

användas både som beskrivande och förklarande inom forskning. 

Data kan vara rådata, där den behandlats måttligt, eller sammanställd data. Genom 

att använda sig av redan existerande data kan man spara både tid och kraft. 

I startskedet av vårt uppsatsskrivande handlade det i princip enbart om att söka 

efter sekundärdata, framförallt genom Internet, artikelregistret på Kristianstad 

Högskola och Kristianstad Högskolas bibliotek (Saunders 1997). 

 

2.6 Val av kalkylmetod 

Valet av kalkylmetod bestod i att läsa in en hel del olika kalkylmodeller, jämföra 

för- och nackdelar mellan dem, avgöra vilken modell som skulle passa vår 

uppsats bäst och samtidigt ge en klar bild över det vi har som avsikt att uppnå 

med denna uppsats. De modeller vi har valt emellan är ABC-kalkyl, 

Bidragskalkyl, Självkostnadskalky och Målkostnadskalkyl.  

 

2.7 Källkritik 

Syftet med källkritik är att kontrollera om källan mäter det den är avsedd till att 

mäta, är den användbar för vår frågeställning, slutligen är den sann. Eftersom vi 

använder oss av mycket sekundärmaterial är det viktigt att hålla sig kritisk till 

materialet. Det finns fyra källkritiska principer som man skall tänka på när man 

går igenom sitt material. Dessa principer är, äkthet, tidssamband, beroende och 

tendens (Thurén 1987). 
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Enligt första kriteriet, äkthet, gäller det att undersöka om det är sant som skrivits i 

materialet. Det kan vara nödvändigt att kolla uppgifterna på flera ställen för att 

vara på den säkra sidan. Om händelserna ur flera källor stämmer överens ökar 

sannolikheten för dess sanningsvärde.  

 

Vi anser inte att vi har haft något större problem med äktheten i de material som 

vi har använt oss av. För att säkerhetsställa äktheten valde vi att kontrollera 

äktheten i källorna genom att jämföra olika källor med varandra. 

Givetvis har källorna skiljt sig åt när det gäller vissa siffror, till exempel 

torrsubstans för salix, detta tror vi kan bero på var eller hur grödan har odlats. 

Med detta vill påpeka att siffrorna i arbetet kanske inte riktigt går att jämföra med 

verkligheten. Är odlingen utförd i en provanläggning går det inte jämföra med om 

den är odlad på vanlig åkermark, detta på grund av att i en provanläggning är 

värdena på jord mycket bättre likaså bevattning och gödsling. Likaså om den är 

odlad i Skåne eller i Norrland. 

 

Det andra kriteriet behandlar tidssambandet. Thurén menar att ju längre tid som 

går efter händelsen och beskrivningen av den, desto mindre pålitlig blir 

uppgifterna. Detta gäller dock endast berättande källor.  

 

Vi har valt att intervjua personer som i sitt dagliga arbete kommer i kontakt med 

de frågor vi har valt att ställa vid intervjutillfällena.  

 

Thurén menar också att en källa måste vara oberoende. Att författarna inte skall 

påverkas från något håll. Det kan finnas risk att författarna kan påverkas av en 

organisation som de vill vara lojala mot, eller utlämna uppgifter som kan utsätta 

författaren/författarna i fara.  

Vid uppsatsens start förstod vi att vi skulle kunna bli påverkade av vår beställare. 

Men under arbetets gång anser vi att vi inte har blivit påverkade av vår beställare. 

Vår beställare har upplyst oss om både för- och nackdelar, samt vid förfrågningar 

har han svarat objektivt enligt oss.  

 

Det sista kriteriet som Thurén behandlar är tendens. En källa skall helst vara 

tendensfri, den skall helst vara opartisk. Det är ganska sällsynt att en källa är helt 
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opartisk. Oftast innehåller källan omedvetet en tendens. Författaren/författarna 

kan ha en speciell bakgrund, ex religion eller politisk bakgrund som kan färga 

hans/hennes uppfattning om händelsen. 

Under arbetets gång kände vi att detta var ett problem för oss, detta tror vi beror 

på att vissa av våra källor kan ha varit partiska.  

Vissa av våra siffror har skiljt sig åt beroende på källa. Detta tror vi beror på varje 

källa har sina egna intressen och med det menar vi att vissa gärna framhäver det 

som gynnar dem. Som i detta fall innebär att vissa av de intervjuade har varit 

partiska mot den gröda de har odlat och menat på att konkurrerande grödor är 

betydligt sämre.  

 

2.8 Konsekvenser 

Ovan har vi beskrivit hur vi har arbetat med uppsatsen. Dock kan man välja att 

arbeta utefter en helt annan metod. De val vi gjort i uppsatsen har alla kommit att 

påverka slutresultatet av denna uppsats. Vi säger inte att vi har arbetat efter det 

bästa sättet och nedan kommer vi att beskriva vad våra val kan ha fått för 

konsekvenser. 

Alla delar i uppsatsen måste vara trovärdiga och pålitliga för att resultat och 

slutsats skall vara användbara. Detta har vi försökt efterstäva under hela arbetets 

gång. Genom att noggrant analysera hur vi samlat in, analyserat samt tolkat 

information. 

I uppsatsen har vi försökt att från intervjuerna enbart ta med sådant som kunnat 

styrkas av någon annan och även försökt ta med egna personliga åsikter så lite 

som möjligt, detta för att i största mån kunna skriva en så pass neutral uppsats 

som möjligt. Det kan förekomma tolkningar av formuleringar från våran sida som 

inte riktigt stämmer vilket sänker trovärdigheten inom vissa områden, dock tror vi 

detta inte har påverkat resultatet av uppsatsen vidare mycket. 
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3. TEORI 
 

 
I detta kapitel presenterar vi de teorier som ligger till grund för våra beräkningar 

och antaganden. Vi beskriver målkostnadskalkylen samt varför vi valde den 

Vi beskriver även intressentmodellen och Pestelmodellen  som skall ge oss en bild 

över ”omvärlden”. 

 

3.1 Inledning 
I företagsekonomin är det mycket vanligt att ett företag upprättar olika typer av 

kalkyler. I mer korta drag kan man säga att produktkalkylering ska ge svar på 

frågor om produkternas kostnader, lönsamhet och priser.  

Produktkalkyleringens huvudsyfte är att utgöra en kontinuerlig sammanställning 

av underlag för sådana beslut och för kontroll av kostnaderna.  

Förkalkyl är den kalkyl som företaget gör upp i förväg för att på ett övergripligt 

sätt kunna uppskatta kostnader och intäkter. Efterkalkyl är den kalkyl som görs 

med facit i hand, det vill säga att konstatera vilka kostnader och intäkter som 

kalkylobjektet renderade i. Kalkylobjektet är det objekt som kalkylen har för 

avseende att beräkna (Sigurd Hansson & Sven Åke Nilsson 2003). 

I detta arbete kommer vi endast ta fram en förkalkyl för de olika grödorna. 

 

Vid inträde på en marknad räcker det inte med att göra en ekonomisk kalkyl utan 

man måste även ta hänsyn till yttre faktorer. Detta gör man genom att kartlägga 

omvärlden och hur den kan påverka ett företag eller organisation. Vi har valt att 

jobba med Pestelmodellen och intressentmodellen som finns beskriven nedan. I 

kapitel 6 har vi försökt kartlägga de faktorer som vi tror påverkar en 

kommersiellodling av till exempel bladvass. 
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3.2 Pestelmodellen 

Denna modell är en sorts omvärldsanalys, anger i korta drag hur en organisation, 

en myndighet eller ett företag kan gå till väga för att bättre förstå sin omvärld och 

hur denna förändras. 

Historia bakom Pestelmodellen pekar bakåt till 1960-talet närmre bestämt, det går 

att hitta en liknande modell i Jeremy McCarthys bok  

Basic marketing: A managerial approach. Passim. 

McCarthy menar att kunderna är den viktigaste delen i omvärlden, men långt ifrån 

de enda. 

McCarthy tar upp de politiska/juridiska, ekonomiska, kulturella och sociala 

faktorerna som ett företag måste ha uppsyn över men som inte kan att kontrollera. 

 

Johnson & Scholes (1997) anser att Pestelmodellen är ett utmärkt redskap vid 

analys av omvärlden och dess övergripande faktorer. De nöjer sig dock inte med 

att enbart göra en Pestelmodell utan rekommenderar också att en scenarioanalys 

konstrueras, det vill säga man försöker att förutse framtida händelseförlopp efter 

vad som kan tänkas vara mest troligt. 

 

Johnson & Scholes hävdar att en pestelanalys kan användas på fyra sätt: 

1. Vara en checklista 

2. Identifiera nyckelfaktorer som influerar omvärlden 

3. Identifiera långsiktiga faktorer som framtvingar förändringar 

4. Undersöka olikartad verkan 

 

Checklistan fungerar som en kom ihåg lista över viktiga faktorer som måste tas 

med vid en Pestelanalys.  

I de nästkommande två punkterna försöker man ta fram de viktigaste faktorerna 

som påverkar just ens företag med avseende till dens checklista. Dessa 

nyckelfaktorer kräver stor uppsikt då man bedömt att de påverkar företaget mer 

direkt. 

Den sista punkten handlar om att försöka se vad som kan hända ”om i fall” någon 

av de viktiga faktorerna ändras. Detta är ett sätt att försöka se in i framtiden och 

förutspå olika händelser.  
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PESTEL står för:  

 

Politiska faktorer 

Ex: politiskstabilitet, skattepolicy och välfärdspolitik. 

 

Ekonomiska faktorer 

Ex: ekonomisk utveckling, BNP-trender, räntenivåer, tillgång på riskvilligt 

kapital, arbetsmarknadssituation, arbetslöshet, energitillgång och 

energikostnad. 

 

Sociokulturella faktorer 

Ex: demografiska förhållanden, inkomstskillnader, etniska grupper, social 

rörlighet, livsstilsförändringar, utbildningsnivå, attityder till arbete och fritid 

med mera. 

 

Teknologiska faktorer 

Ex: statliga och överstatliga satsningar på forskning och teknisk utveckling, 

snabbhet i teknisk omvandling, nya upptäckter och spridning av teknik. 

 

Miljömässiga faktorer 

Ex: miljölagar, återvinnings regler och energi konsumtion. 

 

Legala faktorer 

Ex: monopol lagar, anställnings lagar, hälsa och säkerhet, fördrag och 

förordningar. 

(Johnson & Scholes 1997) 
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3.3 Intressentmodellen 

Intressentmodellen eller Stake- Holder Theory är en närmre beskrivning på vilka 

som utövar ett legitimt inflytande på en organisations eller ett företags verksamhet 

samt hur detta inflytande utövas. Tidigare ansågs det bara vara ägarna som hade 

inflytande att påverka en organisation eller ett företag, samt att organisationens 

eller företagets främsta uppgift var att enbart se till ägarnas bästa. På senare tid 

har organisationerna insett att det finns flera intressenter som kan påverkas av 

organisationen och i sin tur också kan påverka organisationen.  

Tuleja (1985) beskriver fem olika intressenter; ägarna, de anställda, kunderna, 

lokala intressenter och samhället. Organisationen eller företaget har då inte bara 

vinstmaximering som mål utan måste även ta hänsyn till flera andra bitar som till 

exempel goda arbetsförhållanden, låga priser, hög kvalité, miljöhänsyn mm.   

Problemet för en organisation eller ett företag är att se till att det finns en viss 

balans mellan alla dessa olika intressenter. Eftersom många av intressenterna har 

helt olika krav, vilket gör att det kan vara näst intill omöjligt att göra alla 

intressenterna nöjda. 
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3.4 Val av kalkylmetod 

Valet av kalkylmetod bestod i att läsa in en hel del olika kalkylmodeller, jämföra 

för- och nackdelar mellan dem, avgöra vilken modell som skulle passa vår 

uppsats bäst och samtidigt ge en klar bild över det vi har som avsikt att uppnå 

med denna uppsats. De modeller vi har valt emellan är ABC-kalkyl, 

Bidragskalkyl, Självkostnadskalky och Målkostnadskalkyl.  

 

3.4.1 ABC kalkyl 

Förkortningen ABC ska utläsas som ”Activity Based Costing” vilket med en 

ungefärlig översättning blir aktivitetsbaserad kalkylering. Som namnet antyder 

fokuseras det på aktiviteter, det vill säga det är processer på företaget som leder 

fram till den färdiga tjänsten eller produkten. Dessa processer utgörs av 

aktiviteter och det är dessa aktiviteter som ABC bygger på. Aktiviteterna 

förbrukar resurser (kostnader) och dessa resurser ska sedan fördelas ut på 

produkten med hjälp av kostnadsdrivare.  

ABC kalkyl är ett bra kalkylval för företag med komplexa produkter och 

produktionssteg men i vårt fall anser vi att ABC kalkylens fördelar med att 

fördela ut kostnader rättvist på dess produkter är överflödig. Vid odling finns det 

inte så många kostnader som är svåra att identifiera, dessutom är ett införande av 

en ABC kalkyl både kostsam och svår. Den är helt enkelt för avancerad och 

komplex för vårt fall. 

 

3.4.2 Bidragskalkyl 

Bidragskalkylering eller särkostnadskalkylering innebär att det är endast 

särkostnaderna som fördelas på kostnadsbärare, samkostnaderna fördelas inte. Det 

är just det som är den stora skillnaden mellan denna metod och andra 

kalkyleringsmetoder.  

Den huvudsakliga användningen är i ekonomisk planering, förkalkyl, eller i 

ekonomisk uppföljning, efterkalkyl. I båda fallen är avsikten att ge gott underlag 

för ekonomistyrning av beslut och verksamhet. Det är viktigt att understryka att 

kalkylobjekten inte måste vara en organisations produkter utan lika gärna kan 

vara avdelningar, marknader, individer eller aktiviteter, allt efter situationen. 

Bidragskalkyleringen fungerar på så vis att man från särintäkten för respektive 

objekt drar bort särkostnaden, då får man fram objektets bidrag eller 
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täckningsbidrag. Summan av bidragen från alla objekt skall normalt räcka till att 

täcka organisationens samkostnader (dvs. de kostnader som i princip är omöjliga 

att hänföra till särskilt objekt) samt ge ett bidrag till organisationens överskott. 

Denna kalkyl lämpar sig bäst för att se över kostnadseffektiviteten för kortsiktigt 

perspektiv. I vårt fall anser vi att en bidragskalkyl inte skulle ge en god bild för 

våra kalkyler, då de inte har så stora samkostnader. Samtidigt anser vi att 

bidragskalkylen inte passar in som kalkyl för energigrödor, då energigrödor är en 

långsiktig investering och bidragskalkylen är mer ett val vid kortsiktiga 

investeringar med givna ramar. 

 

3.4.3 Självkostnadskalkyl 

Denna kalkyl går i stora drag ut på att alla kostnaderna för en produkt ska vara 

täckta och gärna lite till för att ett företag ska anse att det är lönsamt att producera 

en specifik produkt. Självkostnadskalkyler används oftast för att göra långsiktiga 

bedömningar.  

I begreppet självkostnad ingår direkta kostnader för material, löner. MO- pålägg, 

TO- pålägg och AFFO- pålägg ingår också i den totala självkostnaden och kallas 

för fördelningsnycklar för att de indirekta kostnaderna ska kunna fördelas på 

kostnadsbärarna. Att räkna ut dessa pålägg kan vara krångligt och blir lätt 

missvisande. I vårt fall där vi inte tillverkar utan odlar känns denna kalkyl inte 

som en passande kalkyl för oss. Ett annat problem med denna kalkyl är att den 

utgår från en viss tillverkningsvolym och stämmer inte om volymen blir en annan 

vilket är ganska vanligt. För en odlare är det väldigt svårt att kunna förutse hur 

stor skörd han kommer att erhålla. Samt andelar av de indirekta kostnaderna för 

till exempel utveckling.  Även garantikostnader och räntor på eget och i vissa fall 

främmande kapital brukar höra hit. Denna typ av kalkyl lämpar sig bäst i 

tillverkande företag då kalkylen tar hänsyn till materialomkostnader och 

tillverkningskostnader, det vill säga kostnader som är väldigt typiska för just 

tillverkande företag. 
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3.4.4 Målkostnadskalkyl 

Inom kalkylering så använder man sig av produktkalkyler för att kunna göra 

bedömningar av kostnader, lönsamhet och prissättning. Genom att man känner till 

produktens kostnader får man svar på vilket pris som ska sättas för att vi ska täcka 

kostnaderna. En förutsättning för prissättning är att man har möjlighet att själv 

kunna bestämma priserna. På flera marknader finns inte den möjligheten utan man 

får anpassa sig efter de priser som redan existerar på marknaden. Tex. en 

jordbrukare som levererar standardprodukter.  

 

Vid framtagning av nya produkter händer det ofta att man vänder på 

frågeställningen. Vad är slutkonsumenten villig att betala? När du vet detta så 

anpassas sedan produkten i produktionsmetod och i marknadsföring så att 

kostnaderna håller sig inom ramen. 

Denna kalkylmetod kallas för target costing eller målkostnadskalkyl.  

Target costing har sitt ursprung ifrån Japan, som sagt så används den främst för 

nya produkter som antas existera på marknaden under en längre tid. Ytterliggare 

ett kriterie för att använda sig av en målkostnadskalkyl är när det handlar om en 

produkt som är kostsam i början men blir lönsam efter hand och sen rullar 

pengarna in kontinuerligt. Vanligtvis ser man det över en 10-20 års period. 

Den modell vi slutligen bestämde oss för var en målkostnadskalkyl och det 

beroende på att det var den som vi ansåg passade bäst in på vårt arbete. Detta 

beroende på att bladvass är en ”ny produkt” som antas existera på marknaden 

under en längre tid. Ytterliggare ett kriterie för att använda sig av en 

målkostnadskalkyl är när det handlar om en produkt som är kostsam i början men 

blir lönsam efter hand. Även detta passar bra in på bladvass, salix och rörflen 

eftersom en odling börjar med en stor kostnad, markberedning, när den är gjord så 

sköter sig bladvassen som exempel i princip helt själv fram till skörd. Lika så 

gäller för rörflen och salix. 

Vanligtvis vid användande av en målkostnadskalkyl så ser man det som en total 

produktion över en 10-20 års period passade också in bra. 

(Olsson/Skärvad 2000), (Karlsson/Björklund 1994) 
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4. BIOBRÄNSLEN 
 

 

I detta kapitel introducerar vi er läsare i ämnet bioenergi. Vi börjar med att 

förklara begreppen i stort, för att avsluta med de tre energigrödor som denna 

uppsats har som avsikt att jämföra. 

 

4.1 Energi 

I energistatistik summeras olika energiformer som utnyttjas vid 

energiomvandlingar i människans tjänst. Syftet är att ge en bild av den totala 

resursförbrukningen. Energi som utnyttjas utan någon direkt kostnad, t.ex. 

solenergi genom ett fönster, räknas inte med. I huvudsak räknas energi som köps 

och säljs på en marknad. Det finns flera olika sätt att med statistik visa Sveriges 

energitillförsel. Anledningen är att det inte är självklart hur olika energiformer 

skall vägas samman för att ge den samlade bilden. I Sverige har man en officiell 

metod för hur man skall redovisa energitillförseln. Internationellt har man andra 

metoder. För att läsa ytterligare om skillnader i redovisnings metoder hänvisar vi 

till Energifakta september 1997. Enligt den svenska metoden var Sveriges 

energitillförsel 1996 484 TWh. Om man ser på en av de internationella metoden 

WEC (World Energy Council) var tillförseln 611 TWh 1997. 

Med energitillförsel menas den bruttoenergi som tillförs landet. År 2001 var 

Sveriges energitillförsel 616 TWh med internationell metod och med den svenska 

metoden utan kärnkraftens andel 483 TWh.  

Biobränslen stod för 16 procent av energitillförseln vilket motsvarar 97 TWh. 

Nedan kan man se ett diagram på hela Sveriges energitillförsel år 2001.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                               Figur 1: Energitillförsel i Sverige 2001 (Energifakta januari2003) 

Energitillförsel i Sverige 2001          
(totalt 616 TWh, inkl. exporterad energi)

Olja 31% Kärnkraft 34%

Vattenkraft 13% Spillvärme 1%

Biobränslen 16% Kol och Koks 4%

Naturgas 1%
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År 2001 var Sveriges energianvändning 398 TWh. Energianvändningen delas in i 

industri, bebyggelse och transporter. Tittar man på industrins energianvändning 

2001 som var 150 TWh kom 34 procent från biobränslen. Användningen av 

biobränslen ökade med 8,4 TWh till 51,2 TWh jämfört med 1990.  

När man tittar på bebyggelsesektorn använde man sig av 156 TWh år 2001. Vilket 

motsvarar cirka 40 procent av landets användning. Biobränsle stod för 7,5 procent 

av de 156 TWh. 

Av de 156 TWh gick cirka 70 procent till uppvärmning och varmvatten i bostäder 

och lokaler (Energifakta januari 2003). 

 
4.2 Bioenergi 

Bioenergi definieras enligt svensk standard som: energi alstrad från biomassa. 

Det omfattar alla bränslen där biomassa är utgångsmaterial. Bränslet kan ha 

genomgått en kemisk process eller omvandling.  

Biomassa definieras som ett material med biologiskt ursprung som inte eller 

endast i mycket liten grad omvandlats kemiskt. Biomassan bildas genom 

växternas fotosyntes. Solenergin tillsammans med vatten, koldioxid och mineraler 

bildar en energirik biomassa. Man kan tillvara ta biomassa på flera olika sätt och 

förbränna den i en värme- eller kraftvärmeanläggning.  

Fördelen med biobränslen jämfört med fossila bränslen är att biomassan binder 

lika mycket CO2 under tillväxten som frigörs vid förbränningen. Vid balans 

mellan tillväxt och förbränning påverkar bioenergin inte atmosfärens 

koldioxidhalt. Till material som ger bioenergi räknas i Sverige, förutom ren 

biomassa, även torv och organiskt avfall. Om torv kan räknas till bränsle som ger 

bioenergi är omstritt. Orsak till det är att bildandet av torv är en långsam process 

och trots att torven består av organiskt material, så definieras den som jordart. 

Därmed anses den av vissa vara av fossilt ursprung (Energifakta maj 2003). 

 

4.3 Biobränslen 

Användningen av biobränslen för kraft- och värmeproduktion har ökat starkt i 

Sverige under de senaste åren. 2001 producerades närmare 60 procent av 

fjärrvärmen med biobränslen, jämfört med knappt 5 procent år 1980. I takt med 

ökad användning av biobränslen, tas fler typer av biobränslen fram och det blir 

svårare att definiera och klassificera olika bränslen (Energifakta maj 2003). I 4.4 

beskrivs de vanligaste typerna som förekommer i Sverige. 
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4.4 Olika sorters biobränslen 

 

4.4.1 Trädbränslen 

Trädbränslen är trädråvara från skogen, ofta kallat skogsbränslen, som inte 

genomgått någon kemisk process. Returlutar och talloljor är biprodukter från 

massaindustrin. Returlutar används som bränsle inom industrin. Tallolja i form av 

tallbeckolja används även som bränsle för fjärrvärmeproduktion. Energiskog och 

andra energigrödor kommer från jordbruket. Några exempel är salix, energigräs, 

halm och spannmål (Energifakta maj 2003).  

 

4.4.2 Torv 

Finns i mossar och kärr. Naturlig torv består till 90 procent av vatten. Torven 

måste därför torkas innan den bryts och utnyttjas som bränsle  

(Energifakta maj 2003). 

 

4.4.3 Avfall 

Avfall som bränsle kan delas in i bränslen från hushållsavfall och industriavfall. 

Avfallsbränslen består till övervägande del av organiskt material  

(Energifakta maj 2003). 
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4.5 Energi från skogen 

I Sverige är cirka 60 procent av landarealen täckt med skog, vilket är en väldigt 

hög siffra internationellt sett. Skogsresurserna har alltid spelat en stor roll i 

Sveriges utveckling. Under de senaste hundra åren har ett omfattande 

restaureringsarbete genomförts i de svenska skogarna. Kala marker har 

återbeskogats och glesa sönderhuggna skogar har successivt ersatts med 

ungskogar som bättre utnyttjar markens produktionsförmåga. Mängden skog har 

fördubblats under de senaste hundra åren. Man spår en vidare ökning, med 500-

600 miljoner skogskubikmeter, till år 2100 (Energifakta maj 03). 

   

I framtiden bedöms det vara möjligt att göra mycket större uttag av skogsbränslen 

än idag i stora delar av landet. Det som begränsar uttaget är främst kostnader för 

uttag och transporter i förhållande till priset som kan tas ut för bränslet. 

Bedömningar av den potentiella tillgången av biobränslen har gjorts i ett flertal 

större nationella studier under ett antal år. De tidigare bedömningarna skiljer sig 

kraftigt från varandra, beroende på olika antaganden, till exempel vad gäller 

ekologiska restriktioner. Förutsättningarna har ändrats och staten har tagit fram en 

ny sammanställning vilket ger att skogsbränslepotentialen år 2010 är 125-130 

TWh (med restriktioner) och 175-185 TWh (brutto). 

Oförädlade bränslen som avverkningsrester med mera är skrymmande och kan ha 

varierande bränslekvalitet. För att få ett mer kompakt och lätthanterligt bränsle 

kan de därför förädlas till briketter, pellets eller pulver. 

För många användare kan det därför vara fördelaktigt att välja ett dyrare förädlat 

biobränsle. Vinsten ligger bland annat i ett minskat tillsynskrav, jämnare 

förbränning, mindre lagringsvolym, lägre transportkostnader, mindre och billigare 

förbränningsanläggning samt längre driftstid av pannan under året  

(Energifakta maj 2003). 
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4.5.1 Briketter 

Briketter tillverkas främst av sågspån, kutterspån och torv. Även bark, flis, halm 

och energigräs kan briketteras. Briketterna har vanligtvis en diameter på 5.0-7.5 

centimeter och en längd på mellan 1-20 centimeter. Värmevärdet uppgår till cirka 

4,7 MWh/ton för träbriketter och cirka 5,1 MWh/ton för torvbriketter. Briketter 

används vanligen som bränsle i värme- och fjärrvärmecentraler (Energifakta maj 

2003). 

 

4.5.2 Pellets  

Pellets är stavformade komprimerade bränslestycken som produceras vanligen av 

sågspån och kutterspån. Pellets har en diameter mellan 5-12 millimeter. 

Fukthalten ligger på 10 procent och värmevärdet är 4,7 MWh/ton. Produktionen 

av pellets har ökat kraftigt de senaste åren. Användningsområdena är bland annat 

uppvärmning av småhus samt fjärrvärmeproduktion (Energifakta maj 2003). 

 

4.5.3 Pulver 

Pulver av trä grovmals först för att sedan finmalas. På detta vis kommer man ner 

på en fukthalt en bit under 10 procent. Storleken på pulvret är mindre än en 

millimeter. Eftersom pulvret inte är komprimerat tar det upp större plats än 

briketter och pellets. Värmevärdet är 4,9 MWh/ton. Pulver eldas främst i 

fjärrvärmeanläggningar (Energifakta maj 2003). 

 

Antalet tillverkare av förädlade biobränslen har ökat kraftigt under de senaste 

åren. Pellets är det förädlade bränsle som det produceras mest av idag. Det finns 

cirka 25 anläggningar som tillverkar pelletsbränslen. År 2001 producerades 750 

tusen ton pellets. Närmare 15 procent av dessa användes i småhus, resterande del 

gick främst till produktion av fjärrvärme (Energifakta maj 2003). 
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4.6 Avfall som energikälla 

Att det ständigt uppkommer nytt avfall i samhället är inget nytt, problemet är hur 

man ska ta omhand det. Enligt den svenska politiken för avfallshantering ska man 

i första hand förebygga uppkomsten av avfall, därefter sträva efter att återanvända 

det avfall som uppkommer, i tredje hand materialåtervinning, i fjärde hand 

energiåtervinning och som sista form omhändertagande, deponering. 

För att lyckas med denna politik har en rad åtgärder vidtagits så som 

producentansvar och källsortering. År 2000 infördes en skatt på avfall som 

deponeras. 

 

År 2000 tog svenska kommuner och avfallsbolag hand om 7 247 000 ton avfall 

från hushåll och industrier. 

Energi ur avfall kan antingen utvinnas genom förbränning av avfall direkt, genom 

utvinning och förbränning av deponigas, eller genom utvinning och förbränning 

av biogas. Förbränning av avfall ställer dock höga krav på förbrännings- och 

reningsutrustning. Historian om avfallsförbränning började på 1960-talet, mest 

som en metod att minska på avfallsvolymerna, minska smittoriskerna, slippa 

lukten och bli av med skadeinsekterna. 

Efter oljekrisen på 1970-talet blev avfallet mer och mer betraktat som en lämplig 

energiresurs. 

Idag svarar avfallet för cirka 12 procent av energin för fjärrvärmeproduktionen. 

År 2000 producerades det 7,2 TWh i form av värme och el från avfall från hushåll 

och  industri i avfallsförbränningsanläggningar. 

Biogas är den gas som bildas när organiskt material, som gödsel, avföring, 

avloppsvatten från industrier, slam från reningsverk, hushållsavfall och växter, 

bryts ner av metanproducerande bakterier under anaeroba förhållanden (utan 

närvaro av syre). Biogas kan direkt användas för förbränning. På grund av sin 

höga halt av koldioxid är den dock en lågvärdesgas ur energisynpunkt. Främsta 

användningsområdet är eldning i gaspannor för att producera värme, i gasmotorer 

för att producera både el och värme eller också som drivmedel för fordon 

(Energifakta maj 2002). 
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4.7 Energi från torv 

Torv finns i mossar och kärr och består av ofullständigt förmultnade växtdelar. I 

Sverige är cirka 10 miljoner hektar täckt mer eller mindre tjocka torvlager, vilket 

motsvarar en fjärdedel av markarealen. Torvmarker finns i hela landet men 

vanligast är det i Småland, Bergslagen och Norrland. Den totala torvarealen som 

bedöms vara utvinningsbar med hänsyn till miljömässiga och produktionstekniska 

restriktioner är uppskattad till 350 000 hektar och energimängden i den brytvärda 

torven uppskattas till 2000 TWh. En torvmosse växer till i djup med i genomsnitt 

0,4 millimeter per år och den totala nettotillväxten i svenska torvmossar beräknas 

motsvara en energimängd på cirka 18-25 TWh/år.   

Under år 2001 producerades i Sverige 2,5 miljoner kubikmeter energitorv, vilket 

motsvarar en energimängd av ungefär 2,4 TWh.  

Energitorven används främst inom fjärrvärmesektorn. Övrig energitorv används i 

industrier och blockcentraler.  

Torvanvändningen för energiproduktion under 2001 uppgick till 3,7 TWh, vilket 

motsvarar cirka en procent av Sveriges totala energitillförsel (Energifakta maj 

2003). 

 

4.8 Energi från jordbruket 

Energigrödor odlas på åkermark för användning som bränsle eller energiråvara. 

Exempel på energigrödor är energiskog, halm, energigräs och spannmål. Ur dessa 

kan briketter, pellets eller pulver framställas. Vid mitten av 1970-talet efter den 

första oljekrisen började man forska om energiskog. Forskningen kom senare att 

följas av en bredare kartläggning över andra tänkbara energigrödor. 

Det mest lovande gräset för produktion av biobränsle och fiberråvara är rörflen. 

Det är ett naturligt förekommande gräs som är flexibelt vad gäller klimat och 

växtplats. Det förekommer över hela landet men framför allt i anslutning till 

vattendrag och ger en hög avkastning (fem till sju ton torrsubstans/hektar och år) 

och kräver ett lågt gödselbehov. Den totala arealen rörflen uppgår idag till 594 

hektar (Energifakta maj 2003). 
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4.9 De tre grödor som vi belyser från jordbruket 

Nedan kommer vi att beskriva kort varje av de tre växter som vi valt att 

koncentrera oss på i våran jämförelse. Detta för att man skall få förståelse för var 

den växer och hur den ser ut, vilket kan vara bra att veta när vi skriver om dem i 

analys kapitlet. 

 

4.9.1 Rörflen  

Rörflen (Phala´ris arundina´cea) art i växtfamiljen gräs. Det är en flerårig, 

beståndsbildande, 60-200 centimeter hög stråväxt med grova, underjordiska 

utlöpare, styva, raka strån och 1-2 centimeter breda blad med långa spetsar.  

Arten är utbredd kring norra halvklotet och växer på näringsrik mark i diken och 

på stränder, i Sverige allmänt norrut till Medelpad och sällsynt norr om Medelpad. 

Försök har gjorts med odling som energigräs och användning till pappersmassa. 

Rörflen trivs bäst på fuktiga, mullrika och lätta jordar. Det är lättodlat och anses 

vara enkelt att förädla till briketter och pellets. Odling av rörflen utgör även ett 

positivt instrument för att behålla det öppna landskapet 

(Svenska lantbruksuniversitetet). 
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4.9.2 Salix 

Det vetenskapliga namnet på ett släkte videväxter med cirka 300 arter lövfällande 

träd (uppemot 30 m höga), buskar och ris, mest i norra halvklotets kalla och 

tempererade regioner. Vissa arter odlas som energiskog. Till släktet förs Pilar, 

Viden och Sälgar. Salix kan odlas på alla slags marker som tidigare brukats för 

vanliga jordbruksgrödor. Långsiktigt, beror salixodlingens framgång av markens 

förmåga att lagra och transportera vatten och rötternas förmåga att tränga igenom 

den. 

Energiskog är snabbväxande träd och buskar som används för energiändamål. De 

salixarter som används för energiskogsodling är så kallade pionjärväxter. Det 

innebär att de under sin naturliga utveckling har blivit anpassade för att snabbt 

kunna utbreda sig över nya landområden. De växer mycket snabbt under de första 

två till fem åren. Därefter stagnerar den för att skjuta ny fart efter skörd.  

Idag finns etablerad energiskog på cirka 16000 hektar. Energiskogsodlingarna är 

koncentrerade till jordbruksbygderna i södra och mellersta Sverige beroende på 

att energiskog kräver en lång vegetationsperiod. 

Den första skörden sker efter tre till fem år. Då är bestånden mellan sex och åtta 

meter höga och tre till fem centimeter grova. Ny skörd kan se efter ytterligare 3-5 

år. En odling kan utnyttjas under 20-25 år, därefter avtar produktionen 

(Svenska lantbruksuniversitetet). 
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4.9.3 Bladvass 

Bladvass (Phragmites australis) är en av de mest utbredda växterna på jorden och 

finns i alla fem världsdelarna. I Europa förekommer bladvassen ända upp till 70 

grader nordlig bredd. Däremot är det inte lika utbrett på den södra delen av 

halvklotet. (Schultorp 1967, van der Toorn 1972, Rodewald-Rudescu 1974). 

 

Det är osäkert varifrån bladvassen härstammar ifrån. Flera oberoende forskare 

menar att det troligaste är att den härstammar från ett tropiskt eller 

subtropisktområde. 

Det man idag kan säga är att bladvassen har sin största utbredning i områden med 

stora årstidsvariationer i klimatet. De största arealerna hittar man i allmänhet i 

floders mynningsområden, främst i flacka deltan. Tyvärr så existerar det inte 

någon systematisk inventering av jordens bladvass områden, men enligt 

Rodewald-Rudescu kan den totala arealen skattas till minst 10 miljoner hektar. 

Bara en mycket liten del av detta utnyttjas till industriella syften (Rodewald-

Rudescu 1974). 

 

Bladvass är en enhjärtbladig växt och tillhör gräsfamiljen Gramineae. 

Bladvass är ett högvuxet gräs, som förekommer naturligt i våtmarker, vid sjö- och 

havs stränder i större delen av Sverige. Bladvassens strå kan i extrema fall nå en 

längd av upp till 8 meter. I Sverige blir dock bladvass sällan högre än 4 meter, på 

näringsfattiga platser endast 1-2 meter. Stråets tjocklek uppgår maximalt till ca 30 

millimeter, i Sverige är diametern vid stråbasen vanligen 8-10 millimeter hos 

vippbärande strån i näringsrik miljö. 

Bladvassplantan består av rhizom som innebär en underjordisk och mer eller 

mindre långsträckt stam, som vanligen bär fjällika lågblad, ofta innehåller den 

upplagsnäring och fungerar som ett överlevnadsorgan under vinter och torrtid.  

I Sverige sker blomningen under perioden augusti – oktober. 

Bladvass kan bilda stora slutna bestånd utan inblandning av andra växter (Björk 1967). 
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4.10 Användning av biobränslen 

Den största användningen av biobränslen är användning av trädbränslen och 

returlutar inom massa- och pappersindustrin.   

År 2001 användes cirka 97 TWh bränslen som kommer från gruppen biobränslen, 

vilket motsvarar cirka 15 procent av landets totala energianvändning. En mindre 

del av biobränslet importeras, motsvarande 5-9 TWh biobränsle, där den största 

andelen var tallbeckolja och träpellets.  

Idag har cirka en tredjedel av Sveriges 1,7 miljoner småhus möjligheten att helt 

eller delvis utnyttja biobränslen för sin värmeproduktion. 

De inhemska bränslena transporteras vanligen endast korta sträckor eftersom de 

upptar stor volym. I dagsläget används bränslet till stor del internt, det vill säga 

bränsleproducent och konsument är samma företag. Distribution sker oftast med 

lastbil, sällan längre än 10 mil. Vid transporter på i storleksordningen 6-7 mil 

svarar transportkostnaderna för cirka en fjärdedel av totalkostnaden för uttag av 

skogsbränsle. Långväga transporter på järnväg och båt förekommer och förväntas 

öka (Energifakta maj 2003).  

Diagrammen nedan visar användningen av biobränslen 2001.  

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
Figur 2: Användning av biobränslen 2001, Totalt 97 TWh  
Källa: Statistiska Centralbyrån, Energimyndigheten 
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 5. BESKRIVNING AV DE TRE GRÖDORNA 
 
 

I detta kapitel redogör vi för den information och de siffror vi har fått fram och 

använder dem i vår teori för att få fram det ställda syftet. 

 
 
5.1 Rörflen 

5.1.1 Nuvarande energiproduktion 

Mycket liten omfattning och då inom olika forskningsprojekt. 

 

5.1.2 Energipotential 

900 GWh bränsle (värme och el) per år, motsvarar värmebehovet i 36000 

normalstora norrbottenvillor. Siffran baseras på om uppodling sker på det mest 

intressanta arealerna för rörflensodling i Norrbotten. 

 

5.1.3 Sysselsättningseffekt 

Det kan skapas upp till 540 arbetstillfällen, om odlingsarealen uppgår till 25000 

hektar och rörflenet används till energiproduktion. 

 

5.1.4 Tillgång 

Det odlas cirka 200 hektar rörflen i Norrbottens län (år 2001). Mestadels av detta 

odlas i ett försöksprojekt. Ett hektar rörflen motsvarar 6-8 ton torrsubstans, vilket 

räcker till att producera 30-40 MWh per år. Energiinnehållet i 200 hektar 

motsvarar alltså en energiproduktion på 6000-8000 MWh per år. Totalt i hela 

Sverige odlas det cirka 594 hektar rörflen framförallt i de norra delarna av 

Sverige. 

 

5.1.5 Teknik 

En storskalig produktion av rörflen förutsätter att det finns tillgänglig 

odlingsareal. I Norrbotten finns stora outnyttjade arealer inom följande kategorier: 

- Träda inom befintligt jordbruk: rörflen är en godkänd flerårig industri- 

energigröda, för vilken EU-bidrag kan erhållas, 1750 kronor per hektar (år 

1999). 

- Överskottsarealer inom befintligt jordbruk: förutom den vall- och 

betesareal som berättigar till EU:s miljöbidrag för öppethållande av 
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odlingsmark, finns överskottsarealer inom befintligt jordbruk, på vilka 

rörflen kan konkurrera med traditionella vallgrödor. 

- Nedlagd åkermark: åkermark som ej är i bruk, har ett lågt alternativvärde. 

Ur odlingssynpunkt är det värdefullt att marken tidigare varit brukad. Det 

gör den värdefullare för rörflensodling än skogsmark som ställts om till 

nyodling. 

 

Rörflen kan odlas med samma maskinpark som vanlig vall. Skillnaden gentemot 

vallodling är att skörden sker på våren. Vårskörd ger bättre bränslekvalitet, högre 

torrhalt och minskat gödslingsbehov jämfört med höstskörd. Skördeperioden är 

begränsad till den tid när marken torkat upp utan nästa års gröda hunnit komma 

igång. Detta kan medföra vissa logistiska problem eftersom det krävs en stor 

arbetsinsats under en kort period. Om man enbart skall elda med rörflen i pannor 

behövs investeringar i nya pannor som klarar den höga askhalten, ett sätt att lösa 

detta är att blanda rörflenet med träpellets och träbriketter.  

 

Produktionskapacitet per förädlingsenhet, arealbehov (vid skörd om 7,5 ton 

torrsubstans per hektar), producerad energimängd (vid effektivt värmevärde 4,8 

MWh per ton och torrsubstans) och produktionskostnad (inklusive 30 kilometer 

transport till förädlingsanläggning) för olika förädlade rörflensprodukter. 

Siffrorna i tabellen gäller oavsett vilken svensk region som avses. Den lägre 

produktionskapaciteten för briketter förklaras av att briketter idag kan tillverkas i 

mindre skala än pulver och pellets. 

 
 
Produkt Produktions-    Arealbehov/       Energimängd Produktpris* 

 Kapacitet (ton/år) förädlingsenhet   (GWh/år)  (kr/MWh) 
Pulver 25000  2800       100  113-144 
Pellets 25000  2800       100  121-152 
Briketter 7700  900       30  134-165 
 
*Den lägre produktionskostnaden förutsätter en effektiv, storskalig hantering i samtliga produktionssteg, till 
exempel HD-balning (högdensitetsbalning) och stora sammanhängande arealer. 
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5.1.6 Status 

Rörflen är färdigt för förädling direkt efter skörd. Inga kostsamma torkningssteg 

behövs. Just detta faktum innebär en konkurrensfördel för rörflen vid en ökad 

efterfrågan på biobränslen. 

För odling av energiskog på träda utgår idag ett etableringsstöd på 5000 kr per 

hektar. För energigräs finns inget motsvarande stöd. Om det skulle finnas ett 

bidrag som det finns för energiskog skulle det täcka markberedningskostnaderna. 

Rörflensbränsle omfattas idag inte av några särskilda skatter eller dylikt som 

skulle kunna försämra deras konkurrenskraft. 

 

5.1.7 Miljöeffekter 

Förbränning av biobränslen ger ingen nettotillförsel av koldioxid till atmosfären. 

Om man ser på utsläppen från rörflen ligger de något över när det gäller 

kväveoxider jämfört med olika trädbränslen. Vid en övergång från oljeeldning till 

eldning med (lokala) biobränsle minskar utsläppen av bland annat koldioxid och 

svavel. Minskade transportbehov innebär positiva miljöeffekter. Dessutom är 

odling av rörflen en av de odlingssätt som man bedriver för att bevara ett öppet 

odlingslandskap. Gödsling av rörflen med avfallsprodukter som slam och aska 

innebär recirkulering av värdefulla näringsämnen samt minskad deponering, 

vilket gynnar kommunerna. Billig gödsel innebär dessutom en förstärkning av 

odlingsekonomin. Rörflen innehåller så kallade alkalimetaller, bland annat 

kalium, vilka kan binda det överskott av svavel och klor som förekommer i andra 

typer av fasta bränslen. Denna egenskap kan utnyttjas när man eldar med andra 

bränslen som till exempel torv och sopor.  
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5.1.8 Allmänt 

Försök med odling av olika gräsarter i Sverige har visat att rörflen ger bäst 

avkastning och är uthålligast av alla testade arter. De största skördarna av rörflen 

har erhållits på lättare jordar med hög mullhalt och god vattentillgång. Lerhalten i 

jorden spelar också en viktig roll för askhalten hos rörflenet (höga askhalter ökar 

risken för sintring i pannor). Styva lerjordar kan ge askhalter upp emot 10-15 

procent, jämfört med cirka 2 procent hos rörflen odlat på mullrika jordar. 

Norrbotten är ett bra landskap att odla rörflen i, eftersom de har få lerjordar och 

ett fuktigt klimat.  

Pulver och pellets av rörflen anses mest konkurrenskraftigt i förhållande till andra 

biobränslen. Andra användningsområden för rörflenet är kortfibermassa inom 

pappersmassaindustrin, råvara vid tillverkning av spånplattor och 

etanolframställning. 
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5.2 Salix (energiskog) 

5.2.1 Nuvarande energiproduktion 

Under 2003 producerades det 640 000 MWh vilket motsvarar 90000 m3 olja i 

Sverige. 

 

5.2.2 Energipotential 

Ur salix kan man utvinna 50 MWh/hektar i dags läget. Under skörd kan man 

utvinna 14-16 ton TS/hektar vid pilotanläggningar, vid kommersiella odlingar 

ligger medelvärdet på 7 ton TS/hektar. Idag odlas det salix på 16000 hektar men 

forskare tror att denna siffra kommer att öka inom de närmaste åren. 

 

5.2.3 Sysselsättningseffekt 

Agrobränsle AB och SL Energi AB är företag i Sverige som sysslar med 

energiskog i kommersiellt syfte. Agrobränsles verksamhetsområde är i 

Mellansverige och de svarar för 75-80 procent av marknaden medan SL Energi 

svarar för 20-25 procent och har sitt verksamhetsområde i Skåne, Blekinge, södra 

Halland och södra Småland. 

 

5.2.4 Tillgång 

Som sagt odlas det cirka 16000 hektar salix i Sverige. En ökning av arealen i 

framtiden är att vänta. Eftersom energiskogsodlingen endast förväntas öka på 

jordbruksmark uppstår det konkurrens om odlingsarealen med 

livsmedelsproduktionen. Detta kan då innebära att det storskaliga och 

specialiserade jordbruket idag får förtur framför det ekologiska jordbruket. För att 

inte slå ut det ekologiska jordbruket bör även skogsmark användas till odling av 

energiskog.  

Ökad energiskogsodling anses störa landskapsbilden och förändra den biologiska 

mångfalden varför lämplig odlingsareal noga måste väljas för att inte konflikt 

skall uppstå. Dock bör man tänka på att dagens jordbruksområden en gång i tiden 

anlades och orsakade stora förändringar av den dåvarande landskapsbilden och 

den biologiska mångfalden, inte minst med tanke på monokultur som dagens 

jordbruk representerar. Vi har tidigare accepterat andra störande moment som 

förändrar landskapsbilden för att öka levnadsstandarden, till exempel 

industrianläggningar, kraftledningar, oljeraffinaderier, granskogsplanteringar med 
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mera. Att acceptera energiskog ger en ökad livskvalité om man anser att en 

minskning av miljöproblemen och bevarandet av levnadsstandarden är 

densamma. 

 

5.2.5 Teknik 

För att få hög avkastning bör man sträva efter att finna de lämpligaste arealerna 

för odling av energiskog. Energiskog ses idag som en gröda som i huvudsak ska 

odlas på jordbruksmark. Genom att man kan använda liknande teknik för 

plantering, gödsling och skörd som för spannmål kan man utnyttja dagens 

utrustning. Att odla energiskog på skogsmark skulle innebära en hög 

etableringskostnad. 

Marker som lämpar sig för energiskog är jordbruksmark, outnyttjad betesmark 

och nedlagd åker. Vattentillgången bör vara god och pH inte lägre än 5. 

Fysiskt sett är möjligheterna stora att producera energiskog och energigräs på 

jordbruksmark. 

Tillväxtpåverkande faktorer, de faktorer som påverkar tillväxten mest är frost, 

vatten, växtnäring och ogräs. Frostskador har påverkat tillväxten i Mellansverige 

varför de nordligaste kommersiella odlingarna idag inte finns längre norrut än 

Dalarna. Energibehovet i energiskog är som störst under första året då plantan ska 

utveckla både rot- och skottsystem. Olika marker har olika näringsförråd varför 

det är viktigt att välja rätt mark för att få en bra skörd. Det finns ingen mark med 

så riklig näring att den täcker hela plantans behov. God vattentillgång är av stor 

betydelse varför jordar som har låg permeabilitet, det vill säga är täta och släpper 

igenom vatten långsamt är att föredra. 

Lämplig mark, odling av energiskog lämpar sig på de flesta marktyper. Men för 

att få en hög produktion är valet av mark av stor betydelse. Mark som inte är aktiv 

jordbruksmark kräver omfattande och dyrbara förberedelseåtgärder. 

Idag ser man helst att odling av energiskog sker på jordbruksmark framför 

skogsmark. Jordbruksmarken har en gång i tiden valts för att tillväxtfaktorerna där 

var mest gynnsamma. Att odla på skogsmark skulle i det första skedet kräva stora 

etableringskostnader. Utifrån praktiska odlingsförsök av energiskog ha de bästa 

resultaten uppnåtts vid odling på jordbruksmarker i södra och mellersta Sverige.  

Markkvalité som lämpar sig för energiskog: lågt belägna eller vattenhållande 

jordar anses lämpliga att odla på eftersom vattentillgången är större där och 
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behovet av vatten är stort för god tillväxt. Man bör tänka på att lågt belägna 

platser ofta utsätts för kalla luftmassor och kan medföra frostangrepp vilket gör att 

plantan tvingas starta tillväxten på nytt. På torvmarker lämpar det sig att odla 

eftersom det där finns stora vattentillgångar. Dock får inte pH understiga 5 och 

marken måste hinna torka upp under växtsäsongen. Morän- och lerjordar, dessa är 

att föredra framför sand- och grusjordar vilka lättare släpper genom vatten. 

 

5.2.6 Status 

Energiskogen har normalt högre avkastning per hektar än övriga biobränslen och 

blir då mer energieffektiv och ger högre ekonomiskt utbyte.  

När skörd av salix är genomförd, det vill säga att man har kapat vegetationen och 

sedan hackat den sker transport till platsen för vidare förädling som till exempel 

eldning för att skapa energi. På detta viset slipper man dyra 

lagerhållningskostnader och ytterligare transporter, vilket leder till en minskad 

kostnad för produktionen.  

 

5.2.7 Miljöeffekter 

Energiskogen bidrar inte till en ökad halt av koldioxid i atmosfären då den tar upp 

samma mängd koldioxid som avges vid eldning. Energiskogen kan användas som 

ett biologiskt naturligt reningsfilter för avloppsvatten och vid läckage av 

näringsämnen från åkern. Energiskogen kan även användas som skyddsplantering 

mot störande verksamheter som till exempel industrier och vägar. 

 

5.2.8 Allmänt 

Energikrisen under 1973 ökade intresset för energiskog och omfattande försök 

med energiskog har pågått inom det statliga energiforskningsprogrammet sedan 

1976. 

Energiskogens omvandling av energi utgör endast en marginell del av Sveriges 

totala energibehov idag. 

Naturvårdsvekets framtidsvision för jordbruket 2021 är att det skall odlas minst 

325 000 hektar salix i Sverige.  
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5.3 Bladvass 

5.3.1 Nuvarande energiproduktion 

Mycket liten omfattning och då inom olika forskningsprojekt och pilot 

anläggningar som till exempel Vinnö. 

 

5.3.2 Energipotential 

Bladvassens energipotential är mycket svår att bestämma. Det beror på att det 

endast finns studier från pilotanläggningar och den typen av anläggningar visar 

oftast ett bättre resultat än vad odlingar för kommersiellt bruk gör. De siffror vi 

har att tillgå är från pilotstudien i Vinnö där fick de en skörd på ca 15 ton/ha och 

värmevärdet för denna skörd låg på 3,5 MWh/ton. 

 

Provrötning under 2003 har gett ett resultat på 290 l metan/kg vass. 1m3 biogas = 

9,7 kWh 

Skörden vid Vinnö projektet på 10 ha ger uppskattningsvis: 

 

Vid rötning till Biogas 10ha x 15,000 kg/ha x 290 l/kg = 43,500 m3 = 421 MWh 

 =42,1 MWh/ha 

 

Vid förbränning 10ha x 15 ton/ha x 3,5 MWh/ton = 525 MWh  

= 52,5 MWh/ha 

 

Den totala åkerarealen i Sverige är ca 2,8 miljoner ha av denna areal räknar man 

med att 20 % är potentiell för att odla energigrödor. 

 

20 % av 2,8 miljoner ha = 560 000 ha 

 

Ponera att bladvassen utnyttjar en viss procent av den totala åkerarealen: 

5 % = 140 000 ha x 15 ton/ha x 3,5 MWh/ton = 7 350 000 MWh 

3 % =   84 000 ha x 15 ton/ha x 3,5 MWh/ton = 4 410 000 MWh 

1 % =   28 000 ha x 15 ton/ha x 3,5 MWh/ton = 1 470 000 MWh 
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5.3.3 Sysselsättningseffekt 

Svårt att uttala sig om detta när det inte bedrivs några kommersiella odlingar. 

I dagsläget har vi 5 aktörer. 

 

5.3.4 Tillgång 

Som tidigare nämnts så finns det ingen kommersiell odling av bladvass i 

dagsläget. Om man ser till ovanstående siffror så finns det stora potentialer för att 

utveckla odlingen av bladvass. 

Bladvass finns naturligt växande i den Svenska naturens våtmarker. 

 

5.3.5 Teknik 

Odling av bladvass: 

För att det ska vara kommersiellt lönsamt att satsa på bladvass som en ny 

energikälla räcker det inte med det naturligt växande beståndet. Dessutom har 

många bestånd av bladvass för låg produktion. 

Bladvassodling har sedan flera årtionden förekommit i Kina för produktion av 

råvara till pappersfabrikation (Rodewald 1974). Där planterades rhizom ut på 

gamla risfält.  

För att en bladvassodling ska lyckas krävs det att man tar hänsyn till vissa 

kriterier, tillgång till vatten, finkornig jordart till exempel lera, gyttja och vissa 

slag av torv. Förutom lerjordar så lämpar sig även lågt belägna marker också. 

När det gäller vattenståndet så måste det vara minst någon dm under inlednings 

period. Samtidigt får det inte stiga över 1,5 m. Mark som inte lämpar sig för 

odlingar av bladvass är sandjordar, detta på grund av att vattnet rinner igenom för 

snabbt. 

 

För att bereda mark för bladvassodling måste man ta hänsyn till vad det är man 

vill uppnå med sin odling. Odling för att utvinna energi kan ske på vilken 

åkermark som helst som uppfyller ovanstående mark kriterier. Det som bör finnas 

är en omslutande vall runt odlingen som förhindrar vattnet från att rinna undan. 

Vatten tillgång är också en nödvändighet.  

Odling för att rena vatten från till exempel kväve bör vara uppbyggt enligt ett 

kanalsystem för att vattnet inte ska passera igenom för snabbt. 
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Sådd och plantering av bladvass: 

Planteringen av bladvass är en engångsåtgärd. När bladvassen väl har etablerat sig 

kan bladvassproduktionen hålla på under obegränsad tid, om skörden utförs på 

rätt sätt. Det viktigaste att tänka på vid skördning är att man ej skadar rhizomen. 

Det finns olika tillvägagångssätt för att starta upp en bladvassodling, dels genom 

sådd av frön, dels genom plantering av rhizombitar, ungplantor eller avskurna 

skott. Den bästa tiden för plantering av bladvass är på våren eller försommaren 

(april-juni) då vassen är inne i sin tillväxtfas. Sker planteringen senare så minskar 

tillväxten av nya skott, och i stället inriktar sig plantan på att bilda finrötter och 

lagra upp näring inför kommande år (Mats Runeson - Vassbäddar i svenskt 

klimat, 2003). 

 

Det alternativ som är minst arbetskrävande är frösådden. Frösådden kommer att 

ske med vanliga såmaskiner. Men enligt Sven Björk & Wilhelm Granèli (1978) så 

är det är tveksamt om sådd kan användas i Sverige för att etablera nya 

bladvassbestånd. Detta baserar de på att fröplantorna är mycket känsliga under de 

första veckorna och klarar inte av varierande vattenstånd. Ett annat argument mot 

sådd är att de ytor som man vill etablera bladvass på redan innehåller frön, 

rotbitar och skott från andra växter. Detta kan leda till att bladvassen blir 

utkonkurrerad.  

Frösådd är naturligtvis möjlig men mycket vansklig. Vassfröet gror bara under 

speciella betingelser vilket medför att det i praktiken inte är någon tillämpbar 

metod om man vill få en väletablerad vassbädd inom rimlig tid (Mats Runeson - 

Vassbäddar i svenskt klimat, 2003). 

 

Skördning av bladvass: 

För att det ska vara ekonomiskt lönsamt med en bladvassodling så är 

förutsättningarna att man kan använda sig av redan befintliga maskiner. För att 

maskinerna ska kunna skörda bladvassen så måste marken vara torr så 

skördemaskinerna kan köra där. Därför tappar man ut vattnet ett par veckor innan 

det är dags för skörd genom något som kan liknas vid att tappa ut vattnet genom 

ett badkar. Sedan får marken torka upp till det att det är dags för skörd. 
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5.3.6 Status 

Bladvassen är färdig för förbränning eller rötning direkt efter skörd. Inga 

kostsamma torkningssteg behövs utan efter att bladvassen skördats med hjälp av 

en vanlig skördemaskin och sedan hackats så transporteras den till en 

förbränningsanläggning där den förbränns och man kan utvinna 52,5 MWh/ha. 

Eller så transporterar man bladvassen till en biogasanläggning för rötning, då kan 

man erhålla 42,1 MWh/ha. Det faktum att man kan köra direkt från skörd till 

förbränning innebär en konkurrensfördel för bladvassen vid en ökad efterfrågan 

på biobränslen. 

Bladvassen omfattas idag inte av några särskilda skatter eller dylikt som skulle 

kunna försämra dens konkurrenskraft. 

 

5.3.7 Miljöeffekter 

Det finns flera fördelar med våtmarksvegetation, bladvass, skörden av 

våtmarksvegetationen ger en möjlighet att återföra de näringsämnen som tillförts 

och tagits upp av våtmarksvegetationen till åkermarken. På så vis minskas 

behovet av gödselmedel, därmed en stor kostnad också. 

 

De växter som förekommer i vattendränkta områden i Sverige och har en 

produktion, är vassbildande arter, främst bladvass, bredkaveldun, smalkaveldun 

och jättegröe. 

Den klart dominerande arten utav dessa är bladvassen.  

 

Att läckaget av kväve och fosfor från våra jordbruk rinner rakt ut i våra hav, sjöar 

och vattendrag är inget nytt problem. Redan under 1980-talet formulerades det 

mål att minska transporten av näringsämnen till våra vattendrag. 

Enligt en rapport som naturvårdsverket tagit fram från 1995 så transporteras det 

ca 54 000 ton kväve ut till havet, varav jordbruket stod för ca 45 %. De 

samhällsekonomiska kostnaderna för detta enligt samma rapport beräknades till 

500-600 miljoner kronor per år. 

Ett exempel på en lämplig åtgärd som framgår ur samma rapport är att utnyttja 

våtmarker som en lämplig uppsamlare och filter av näringsämnen. Att våtmarker 

som till exempel består av bladvass, är goda kväveavskiljare från 

jordbruksläckage finns det goda erfarenheter om.   
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Det kväve som tas upp av bladvassen föreligger ofta som nitrat (del av innehållet i 

konstgödsel) och detta kan enkelt omvandlas (denitrifieras) till kvävgas som 

slutligen avgår till luften. Andelen nitrat som kan denitrifieras per ha våtmark är 

ännu inte helt klart, men vid olika våtmarksprojekt har man kunnat räkna med ca 

500-1000 kg kväve per ha och år. Vid verkliga våtmarker kommer man dock att 

få räkna med mindre summor ca 500 kg eller strax under. 

Denna betydande miljöeffekt anser vi vara till en stor fördel för bladvassens 

framtida utveckling.  

 

5.3.8 Allmänt 

Sjukdomar  

Precis som för alla växter så har även bladvassen hot mot sig, dels konkurrensen 

från andra växter men även risken för sjukdomar. De sjukdomar som bladvassen 

riskerar är till exempel rost och skadedjur. Skulle vassbädden drabbas av detta i 

ett inledande skede av odlingen kan detta bli förödande för slut resultatet. En 

etablerad vassbädd är inte lika känslig mot angrepp. 

Egenskaper hos vass 

Mycket tolerant mot förändringar i vattennivå och torka. Etablerade vassbäddar  

klarar av torka under en begränsad tid. Vassen är även mycket tålig mot högt eller 

lågt pH värde och höga salthalter. 
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5.4 Kalkyler för de tre energigrödorna 

Nedan kan man som läsare se tre kalkyler för odling samt skörd av rörflen, salix 

och bladvass. Vi har valt att räkna på ett hektar på samtliga tre grödor. Alla tre 

odlingarna sker i stödområde 3 som vi har här i Kristianstad. Vi har alltså valt att 

räkna på att dessa tre grödor odlas på exakt samma mark. Men som ni läst innan 

behöver man inte göra det, utan de olika grödorna passar på olika marker, till 

exempel kan bladvass både odlas på åkermark som på våtmark. Den årliga 

ersättningen per hektar är enligt Länsstyrelsen 2337 kr. Priset på rörflen är ett 

medelvärde på vad man tar ut för pris på pellets, briketter och pulver.  När det 

gäller framtagning av skörd, framkörning och fraktkorrigering är siffrorna 

baserade på uppgifter vi fått från Agro Bränsle AB och Önnestads gymnasiet. De 

erhållna skördarna är ett medelvärde som anges i den litteratur vi har använt oss 

av.  

 

Beroende på mängd ton TS/ha och pris får man ut olika resultat. Detta är de två 

faktorer som fluktuerar mest. Skulle man erhålla en mindre skörd eller att priset 

gick ner på varan skulle man inte gjort en lika stor vinst eller rent av en förlust. 

Priset styrs ju av efterfrågan och utbudet, men säg att just en viss lantbrukare 

erhåller en sämre skörd är risken stor att han gör ett negativt resultat.  

Meningen med kalkylerna är att man snabbt ska se vilken av de tre 

energigrödorna som gör bäst resultat samt att man skall kunna se vilka 

kostnaderna är för de respektive grödorna. 

 

Euro kursen vi har räknat på är 9,11 kr/euro. 
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5.4.1 Kalkyl för rörflen 

Kalkylen baseras på de nya EU-reglerna, priser från 2003/04 och odlingen sker i 

syd regionen (Skåne och Halland). 

 

Förutsättningar 

Första skörd: 7,5 ton TS/ha och år, (4,8 MWh/ton TS) 

Andra skörd: 7,5 ton TS/ha och år, (4,8 MWh/ton TS) 

Arealersättning: stödområde 3 (2337 kr/ha och år) 

Planterad areal: 1 ha 

Pris: 145 kr/MWh (medelvärde av pellets, briketter och pulver) 

Fraktkorrigering: Avstånd till värmeverk är 3 mil, 3 kr/mil och ton TS 

 

1:a skörd 

Intäkter 

Anläggningsstöd  Finns inget 

Arealersättning  2337 kr 

Bidrag 45 euro/år till energigröda Finns inget 

från 2005 

Skörd, 7,5 ton TS  5220 kr (7,5*4,8*145) 

Totalt   7537 kr/ha 

 

 

Kostnader 

Markberedning  1750 kr 

Ogräsbekämpning, gödsling   700 kr 

Plantering     250 kr 

Skörd, framkörning, fraktkorrigering 3600 kr (37 kr/bal*50 st. (varje bal väger 200 kg TS) + 500 kr för maskinen 

                                                                                                          frakt 25kr/bal*50 st) 
Totalt   6300 kr/ha 

 

Intäkter – Kostnader  1237 kr/ha och år 
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2:a skörd 

Intäkter 

Arealersättning  2337 kr 

Skörd, 7,5 ton TS  5220 kr (7,5*4,8*145) 

Totalt   7537 kr/ha 

 

Kostnader 
Ogräsbekämpning, gödsling   700 kr 

Skörd, framkörning, fraktkorrigering 3600 kr (37 kr/bal*50 st. (varje bal väger 200 kg TS) + 500 kr för maskinen 

                                                                                                          frakt 25kr/bal*50 st) 
Totalt   4300 kr/ha 

 

Intäkter – Kostnader  3237 kr/ha och år 

 

(Källa: Bengt Engström, Driftsledare Önnestads gymnasiet) 
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5.4.2 Kalkyl för salix 

Kalkylen baseras på de nya EU-reglerna, priser från 2003/04 och odlingen sker i 

syd regionen (Skåne och Halland). 

 

Förutsättningar: 

Första skörd: 22 ton TS/ha, efter 5 år 

Andra skörd: 28 ton TS/ha, efter ytterligare 4 år 

Arealersättning: stödområde 3 (2337 kr/ha och år) 

Planterad areal: 1 ha 

Pris: 321 kr/ton TS 

Fraktkorrigering: Avstånd till värmeverk är 3 mil, 3 kr/mil och ton TS 

 

 

1:a skörd/omdrev 

 

Intäkter 

Anläggningsstöd  5000 kr 

Arealersättning (5 år)  11685 kr 

Bidrag 45 euro/år till energigröda 1640 kr 

från 2005 

Skörd, 22 ton TS  7062 kr 

Totalt   25 387 kr/ha 

 

Kostnader 

Sticklingar, plantering, frakt 7900 kr 

Ogräsbekämpning, gödsling 2400 kr 

Harvning, avkapning  700 kr 

Skörd, framkörning, fraktkorrigering 4058 kr 

Totalt   15058 kr/ha 

 

Intäkter – Kostnader  10329 kr/ha 

Kr/ha och år  2066 kr 
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2:a och följande skördar/omdrev 

 

Intäkter 

Arealersättning (4 år)  9348 kr 

Bidrag 45 euro/år  till energigröda 1640 kr 

från 2005 

Skörd, 28 ton TS  8988 kr 

Totalt   19976 kr/ha 

 

Kostnader 

Ogräsbekämpning, gödsling 2100 kr 

Skörd, framkörning, fraktkorrigering 4883 kr 

Totalt   6983 kr/ha 

 

Intäkter – Kostnader  12993 kr/ha 

Kr/ha och år  3248 kr 

 
(Källa: Agro bränsle AB) 
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5.4.3 Kalkyl för bladvass 

Kalkylen baseras på de nya EU-reglerna, priser från 2003/04 och odlingen sker i 

syd regionen (Skåne och Halland). 

 

Förutsättningar 

Första skörd: 15 ton TS/ha och år, (3,5 MWh/ton TS) 

Andra skörd: 15 ton TS/ha och år, (3,5 MWh/ton TS) 

Arealersättning: stödområde 3 (2337 kr/ha och år) 

Planterad areal: 1 ha 

Pris:  9 öre KWh = 90 kr MWh 

Fraktkorrigering: Avstånd till värmeverk är 3 mil, 3 kr/mil och ton TS 

 

1:a skörd 

 

Intäkter 

Anläggningsstöd  Finns inget 

Arealersättning  2337 kr 

Bidrag 45 euro/år till energigröda Finns inget 

från 2005 

Skörd 15 ton TS  4725 kr (15*3,5*90) 

Totalt   7062 kr/ha 

 

Kostnader 

Markberedning  1750 kr 

Vallbygge     600 kr 

Plantering     350 kr 

Skörd, framkörning, fraktkorrigering 3600 kr (37 kr/bal*50 st. (varje bal väger 200 kg TS) + 500 kr för maskinen 

                                                                                                          frakt 25kr/bal*50 st) 
Totalt   6300 kr/ha 

 

Intäkter – Kostnader    762 kr/ha och år 

 

 

 

 



Svenska bioenergimarknaden – bladvass lönsam som kommersiell energigröda 

 55

2:a skörd 

 

Intäkter 

Arealersättning  2337 kr 

Skörd 15 ton TS  4725 kr (15*3,5*90) 

Totalt   7062 kr/ha 

 

Kostnader 

Reperation vallbygge    500 kr 

Skörd, framkörning, fraktkorrigering 3600 kr (37 kr/bal*50 st. (varje bal väger 200 kg TS) + 500 kr för maskinen 

                                                                                                          frakt 25kr/bal*50 st) 
Totalt   4100 kr/ha 

 

 

Intäkter – Kostnader  2962 kr/ha och år 

 

(Källa: Bengt Engström, Driftsledare Önnestads gymnasiet, Lars Persson, Kristianstad 

kommun) 
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5.5 Jämförelse av det ekonomiska resultatet/ha 

Salix  2066 kr/ha och år skörd 1 3248 kr/ha och år skörd 2 

Salix (utan bidrag)   738 kr/ha och år skörd 1 2838 kr/ha och år skörd 2 

Rörflen  1237 kr/ha år 1 3237 kr/ha år 2 

Bladvass    762 kr/ha år 1 2962 kr/ha år 2 

 

5.5.1 Osäkerhet med kalkylerna 

Siffrorna som vi har fått fram är baserade på siffror från olika källor samt att de 

olika grödorna befinner sig på olika stadier vilket kan leda till felaktiga 

uträkningar när man jämför dem åt. Med stadier menar vi att bladvass befinner sig 

i början på sin utveckling när det gäller kommersiell odling medan salix och 

rörflen har varit etablerade i mer än 10 år. Med olika källor menar vi odlare av 

olika energigrödor samt experter inom jordbruk. 

När man tittar på kalkylerna för rörflen och bladvass kommer dem att ändras 

något inför skörd två.  Poster som markberedning och plantering kommer ej att 

förekomma år två och de uppgår till 2000-2100 kronor. Detta leder till att 

resultatet förbättras för dessa två grödor.  

 

Bygget av vall för bladvassen på 600 kronor försvinner med men vi tror att viss 

reparation av den kommer att behövas vilket skapar en kostnad som vi ej kan 

värdera idag. Dock har vi tagit upp det i kalkylen som en kostnad på 500 kronor, 

eftersom att en kostnad kommer att uppstå 

 

Anledningen till att vi har gjort två kalkyler för salix beror på den kraftiga 

tillväxten som sker efter första skörd fram till den andra.  

När det gäller tillväxten för de andra två grödorna har vi inte tillräckligt med 

material för att kunna säga hur den ökar. 

 

Givetvis kan förändringar i tillväxten av de tre grödorna ändras på grund av väder 

och vind. Men det är faktorer som påverkar hela jordbruket och inte bara 

energigrödor. En alternativanvändning av marken kan ju vara att arrendera ut den 

till en annan lantbrukare och då ligger arrende priserna runt Kristianstad mellan 

2500-3000 kronor per hektar enligt Bengt Engström på Önnestads 

jordbruksgymnasie.  
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Detta är en siffra som ger en del frågetecken. Enligt de siffror vi har fått fram gör 

ingen av de tre grödorna någon ekonomisk vinst under deras första skörd. 

Men om man tar bort kostnaderna för markberedning samt plantering som inte 

förekommer år två för bladvass och rörflen och fram till dess att vallen behövs 

nyplanteras, gör man en vinst på cirka 3237 kronor för rörflen och för bladvass 

cirka 2962 kronor per år. 

De resultat vi fått fram skiljer sig inte mycket åt jämfört med om man skulle valt 

att arrendera ut marken, detta ifrågasätter vi. 
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6. ANALYS OCH SLUTSATS 

 

I detta kapitel kommer vi att skriva om det som vi har reflekterat över under 

uppsatsens gång, vad vi tycker om de olika energigrödorna samt deras 

förutsättningar i framtiden ur våran synvinkel. Hela diskussionen bygger på det vi 

har lärt oss under detta arbete. 

 
 

6.1 Inledning 

För att kunna analysera de faktorer som påverkar bioenergimarknaden och en 

eventuell odling av bladvass har vi valt att göra en omvärldsanalys. Till vår hjälp 

har vi valt Pestel-modellen som är beskriven i kapitel tre. Därefter har vi valt att 

göra en intressent analys på de intressenter som påverkas av en kommersiell 

odling av bladvass för att se vad som kan påverka odlingen. Avslutningsvis 

analyserar vi olika skillnader mellan bladvass, rörflen och salix.  

Ovanstående leder till en diskussion som mynnar ut i en slutsats. 

 

6.2 Pestelanalys 

6.2.1 Politiska faktorer 

Energigrödor är i stor utsträckning beroende av staten och dess politiska beslut. 

Med avseende på regeringens proposition om att begränsa klimatpåverkan genom 

att begränsa halten av farliga växthusgaser så ligger alla energigrödor väl till 

hands. För vi tror att för att lyckas nå det mål så krävs det en stor satsning på 

bland annat energigrödor, där ibland bladvass. 

Även EU har som mål att minska koldioxidutsläppen från fossila bränslen, även 

detta politiska beslut tror vi kommer att gagna energigrödor. 

Ekonomiska styrmedel som staten tar fram för att gynna miljömässiga alternativ 

kan leda till att odla energigrödor eller att fortsätta med till exempel spannmål. 

Så det vi tror är att de beslut som staten fattar med avseende energi påverkar 

odling och resultat av odling av energigrödor i allra högsta grad. 

Så som det ser ut i dag för bladvass är beslut taget om att salix ska få bidrag och 

inte bladvass. Detta leder till att en eventuell odlare av energigrödor väljer salix 

framför bladvass. 

Hur det kommer att se ut i framtiden vad det gäller bidragsdelen är oklart. 
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6.2.2 Ekonomiska faktorer 

De ekonomiska faktorerna som påverkar energigrödor är många. I samband med 

de politiska besluten angående till exempel bidrag för att odla energigrödor, så 

styr det i väldigt stor utsträckning att odla eller att inte odla. Vi tror att de 

utbredda odlingar av salix inte hade sett ut som de gör idag utan sina bidrag.  

Som sagts ovan så påverkas en bladvass odlare negativt eftersom han går miste 

om bidrag för sin odling. Detta är enligt oss den klart starkast påverkande faktorn 

för en bladvass odlare. 

Vid en kraftig konjunkturnedgång kan det bli för ”dyrt” att tänka miljömässigt 

och många väljer andra billigare energikällor, till nackdel för energigrödor och 

bladvass. 

Energikostnaderna kan fluktuera, oljan sjunker i pris och blir ett attraktivare val, 

självklart kan det bli tvärt om också.  

 

6.2.3 Sociokulturella faktorer 

Inte så stora påverkande faktorer som de två ovanstående men vi tror att en sån 

sak som livsstilsförändringar kan påverka en del och det till energigrödornas 

fördel. Folk blir mer och mer medvetna om de miljöskador de fossila bränslen 

orsakar och väljer därför ett mer miljövänligt alternativ. 

På samma sätt tror vi att den ökande utbildningsnivån kan leda till ökat 

miljötänkande. Där tror vi att bladvassen ligger bra till med tanke på dess funktion 

som vattenrenare.  

Inkomstskillnader är enligt oss ett eventuellt hot mot energigrödorna. Om 

energigrödorna skulle vara dyrare än de fossila bränslena skulle detta kunna leda 

till att de fattiga inte anser sig ha råd med dessa. 

 

6.2.4 Teknologiska faktorer 

Dessa faktorer har stor påverkan på utvecklingen av energigrödor och bladvass. 

Om staten skulle bestämma sig för att satsa alla sina pengar på till exempel 

vattenkraft så kan energigrödorna ganska enkelt bli utkonkurrerade. Men det kan 

också vara tvärt om, en satsning på energigrödor kan leda till stora 

marknadsfördelar.  

Likaså upptäckter av nya energikällor kan leda till ett hot mot energigrödor. Vi 

anser dock att detta inte är ett så allvarligt hot. 
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Kloning av olika energigrödor ser vi både som ett hot och som en möjlighet. För 

bladvass som inte har kommit så långt i utvecklingen är det mer ett hot. Detta på 

grund av att, som exempel salix, som redan är en etablerad energigröda har fler 

intressenter som vill att salix ska lyckas med en kloning än för bladvass. 

 

6.2.5 Miljömässiga faktorer 

Faktorer som dessa anser vi kunna bli avgörande för framtida odlingar av 

energigrödor och bladvass. Skulle miljölagarna ändras ytterliggare till förmån för 

energigrödor och bladvass kommer detta leda till en klar fördel. Vi tror inte risken 

är särskilt stor att miljölagarna skulle ändras till dess nackdel. 

Däremot är det svårt att avgöra om miljölagarna kommer att göra det bättre för 

just bladvass jämfört med andra energigrödor. 

När det gäller återvinningsregler så ligger energigrödor och särskilt bladvass bra 

till, dels för att de inte har något nettoutsläpp av koldioxid och dels för att 

bladvass är väldigt god kväveupptagare.  

 

6.2.6 Juridiska faktorer 

De juridiska faktorerna som vi anser kan påverka har redan nämnts i de 

ovanstående faktorerna.  
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6.3 Intressentanalys av bladvassodling i Kristianstad 
 
Nedan presenteras intressentmodellen som visar att vid drivandet av en 

organisation eller ett företag måste de ta hänsyn till olika intressen för att vara 

framgångsrika och överleva. Vi presentera hela modellen för att ge en 

översiktsbild och klargöra i vilka dimensioner vi rör oss i.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3: Intressentanalys 
(Egen bearbetning) 
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6.4 Analys av intressentmodellen för bladvassodling 

Vi har valt att göra vår intressentanalys utifrån hur läget ser ut idag, vi har våra beställare 

Kristianstad kommun med Näringslivs avdelning, Miljö och Hälsoskyddskontoret i mitten, 

härifrån utgår vi sedan från deras närmsta intressenter och avslutar med de intressenter som 

ligger i periferin men ändå har en påverkan på en eventuell bladvassodling.  

 

Kunder som kan komma att bli intresserade av bladvass är först och främst 

landets energiproducenter, papperstillverkare och användare av bladvass till 

takläggning. Denna intressent grupp anser vi är den viktigaste och även den med 

mest inflytelse. Detta eftersom om de eventuella kunderna inte är intresserade av 

att köpa bladvass är det inte försvarbart att fortsätta driva på bladvass projektet. 

 

Lantbrukare som kan bli intresserade av att byta ut sina vanliga 

spannmålsodlingar mot en bladvassodling, väntar med all säkerhet spänt på att få 

se resultatet på huruvida det är någon vits att satsa på odling eller inte. Utan 

lantbrukarna finns det inga arealer att odla på. 

 

”Miljön” anser vi vara en stor intressent, en eventuell bladvassodling kommer att 

ha mycket positiva effekter på miljön och framför allt på kväve minskningen i 

våra vattendrag. Detta faktum anser vi vara mycket inflytande för att en 

betydande bladvassodling kommer igång. 

 

Leverantörer för transport av bladvassen till exempel energiproducenter anser vi 

inte vara en särskilt betydande intressent med tanke på det stora utbudet av 

speditionsföretag. Leverantörer av utrustning och maskiner för bladvassodling 

anser vi inte vara så betydande men dock så viktig. Utrustningen och maskiner är 

i stort sett likadana som vid vanlig halmskördning. 

 

LRF (ekonomisk och näringspolitisk organisation) och Hushållningssällskapen  

(sköter kontakter med myndigheter och organisationer på riksplanet) är relativt 

stora intressenter med tanke på att dessa har ett stort inflytande på Sveriges 

lantbrukare. 

 



Svenska bioenergimarknaden – bladvass lönsam som kommersiell energigröda 

 63

Högskolor och universitet anser vi vara en ganska liten intressent. Högskolor och 

universitet kommer troligen att visa stort intresse för resultat av en 

bladvassodling, då främst studenter, professorer och forskare inom 

naturvårdsområdet. 

 

Energimyndigheter är inte en direkt påverkande intressent utan den ligger utanför 

de intressenter som påverkar mest. Men för att de ska lyckas nationellt så krävs 

det klar tecken och godkännande från energimyndigheten. 

 

EU kan komma att premiera alternativa energimetoder i framtiden, men i dags 

läget får bladvass odlare inget. Värt att påpeka är att det finns EU-bidrag till salix 

odlingar. 

 

Statliga regelverk är också en av intressenterna ute i periferin, dessa påverkar 

bland annat utformningen av skatter och bidrag till eventuella bladvass odlare. 
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6.5 Jämförelse av de tre energigrödorna 

 

6.5.1 Rörflen som bränsle 

Rörflens egenskaper som bränsle presenteras enklast som en jämförelse mellan 

bränsleegenskaperna hos rörflen, bladvass och salix. 

+ Torrhalt: andelen torrsubstans i vårskördat rörflen uppgår till 85-90 procent, 

varför ingen torkning behövs innan lagring och förädling. Det innebär att rörflenet 

har den bästa torrhalten jämfört med bladvass och salix. 

+ Askans smältpunkt: asksmältpunkten 1460 grader celsius är högre för 

vårskördat rörflen är för salix. Detta är en viktig egenskap då smält aska orsakar 

stora problem i förbränningsanläggningar.  

- Askhalt: askhalten 7 % är högre hos rörflen än salix men ligger lika med 

bladvassen. Rörflensaskan är också fluffigare än salixens och tar alltså upp större 

volym. Den ökade volymen aska kräver speciella oljepannor som man inte 

använder sig av idag. Alltså krävs byte till speciellt anpassade pannor för att 

förbränna rörflenet. 

-Värmevärdet: värmevärdet är ca 17,2 MJ/kg och är det sämsta för dessa tre. 

 
6.5.2 Salix som bränsle 

Salix egenskaper som bränsle presenteras enklast som en jämförelse mellan 

bränsleegenskaperna hos rörflen och bladvass. 

+ Askhalt: askhalten ca 1,3 % är den lägsta siffran för dessa tre. 

+Värmevärdet: värmevärdet är ca 19,2 MJ/kg och är det bästa för dessa tre. 

-Fukthalten:fukthalten ligger på ca 51 % och är klart sämre än rörflenets och lite 

sämre än bladvassen. 

 

6.5.3 Bladvass som bränsle 

Bladvass som bränsle finns inte dokumenterat annat än i olika försöks 

experiment. 

Det som finns dokumenterat i dagens läge är rapporten från Vinnö projektet. 

Bladvassens egenskaper som bränsle presenteras enklast som en jämförelse 

mellan bränsleegenskaperna hos rörflen och salix. 

+ / - Värmevärdet: värmevärdet för bladvass är aningen bättre än rörflen men 

sämre än salix. 
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+ / - Torrhalt: andelen torrsubstans i höstskördad bladvass uppgår till ca 32 

procent vilket är betydligt sämre än för rörflen men bättre än salix. 

- Askhalt: askhalten är 7 % vilket är samma som för rörflen men betydligt högre 

än salix. 

Inför ett beslut om plantering av salix, kan det kännas otryggt att inte veta hur 

odlingen kommer att växa. Därför är det bra att veta att även om man får så låg 

tillväxt att man inte får något betalt för flisen vid första skörd, blir det ändå 

relativt mycket pengar kvar av arealersättningen. Detta gäller även om man har 

lagt pengar på ogräsbekämpning, se nedan. Siffran kan jämföras med vad man 

kan få per år i arrende, eller TB3 för spannmål (Agro Bränsle AB). Om man får 

slamrabatt är kalkylen ännu lite bättre. Hela investeringskostnaden är avbetalad 

till första skörd. 

 

 

6.6 Positivt/Negativt ur en ekonomisk synvinkel 

 

6.6.1 Rörflen 

Positivt 

De jordbruk som redan bedriver spannmålsodling kan utnyttja sin redan befintliga 

maskinpark. 

Högt värmevärde 4,8 MWh/ha 

 

Negativt 

Finns inga bidrag 

Kräver gödning 

Lågt energivärde/ha 

Låg torrsubstans/år (7 ton TS/år och ha) 

 

 

 

 

 

 

 



Svenska bioenergimarknaden – bladvass lönsam som kommersiell energigröda 

 66

6.6.2 Salix 

Positivt 

Bidrag. 

Högt energivärde (50MWh/ha) 

Stor efterfrågan. 

Utbredd odling. 

Befintliga värmeverk som klarar av att ta hand om salix. 

 

Negativt 

Hög fukthalt. 

Special maskiner vid skörd. 

Låg torrsubstans/år (5 ton TS/år och ha) 

 

6.6.3 Bladvass 

Positivt 

Hög torrsubstans/år (15 ton TS/år och ha) 

De jordbruk som redan bedriver spannmålsodling kan utnyttja sin redan befintliga 

maskinpark. 

Behövs ingen gödning. 

Högt energivärde (52,5MWh/ha) 

 

Negativt 

Finns inga bidrag. 

Odling kräver att det finns befintliga vattendrag i närheten. 

Krävs vallbygge runt om odlingen. 
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6.7 Nuläge (odling) 

Rörflen odlas idag mestadels inom olika forskarprojekt, 594 ha. När man skördar 

rörflen sker det som på samma sätt som vanligt halm. 

 

Salix är en etablerad gröda på energimarknaden. Den odlas i stor skala (16000 ha) 

och arbetsmetoderna är väl utvecklade. 

 

Bladvass är den senaste av de tre grödorna. Odling av bladvass sker bara inom 

olika forskningsprojekt. Skördningen av bladvass är tänkt att fungera som vid 

vanlig skördning av halm. 

 

6.8 Miljöeffekter 

Dessa parametrar är väldigt svåra att sätta ett ekonomiskt värde på. Men bör ändå 

till viss del beaktas när man väljer typ av gröda. 

Enligt Kyoto-överenskommelsen från 1997 ska koldioxid utsläppen från fossila 

bränslen minska. Så med tanke på att biobränslen inte utger några nettoutsläpp av 

koldioxid bör detta tas till stor hänsyn. 

 

6.8.1 Rörflen 

Som nämnts tidigare så tillför biobränslen inga nettotillskott av koldioxid, det 

gäller givetvis även för rörflen också. Slam och aska är typer av avfallsprodukter 

som kan användas för att gödsla rörflensodlingar, det leder till recirkulering av 

värdefulla näringsämnen samt minskad deponering, vilket gynnar kommunerna 

och naturen. Rörflen innehåller kalium som har mycket goda 

bindningsegenskaper av svavel och klor, därför används rörflen vid eldning av  

fasta bränslen för att minska dess skadliga utsläpp. 

 

6.8.2 Salix 

Energiskogen bidrar inte till en ökad halt av koldioxid i atmosfären. Energiskogen 

kan dessutom användas som ett biologiskt naturligt reningsfilter för avloppsvatten 

och vid läckage av näringsämnen från åkern. Nya forskningsresultat visat att vissa 

kloner av salix kan ta upp stora mängder kadmium. Den kadmium ökning som 

skett i Sverige de närmsta åren kan lösas efter 25 år med hjälp av salix 

planteringar. 
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Kadmium tillförs våra åkerjordar genom importerat konstgödsel samt genom 

nedfall. Salix funktion är sådan att den tar upp kadmiumet genom rötterna och 

lagras sedan i stammen och i bladen.  

Energiskogen kan även användas som skydd mot störande vägar. 

 

6.8.3 Bladvass 

Som nämnts tidigare så tillför biobränslen inga nettotillskott av koldioxid, det 

gäller givetvis även för bladvass också. Att bladvass har utomordentlig 

upptagningsförmåga av kväve och fosfor som annars ställer till med stora 

bekymmer för våra hav, sjöar och vattendrag är en mycket positiv miljöeffekt. 

Odling av bladvass kan ske på marker där ingen annan odling är 

ekonomisktlönsam som i våtmarker och vid sjö- och åkanter. 
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6.9 Sammanfattning av de tre grödorna 
 

6.9.1 Rörflen 

Rörflen har precis som bladvass inga bidrag i dags läget. Utan bidrag ser vi inte 

någon framtid för rörflen, trots att rörflen visar ett relativt gott resultat så är 

faktum det att rörflen har visat sämst resultat ur energisynpunkt. 

Det som mer talar till rörflens nackdel är att på början av 90-talet odlades det ett 

par tusen hektar och idag odlas det endast ett par hundra, detta beror på att svensk 

jordbrukspolitik uppmuntrade en omställning av jordbruket. Alltså revs merparten 

upp då det inte fanns avsättning för bränslet. Marknaden för rörflen är otillräckligt 

utvecklad och rörflen är dyrt att producera i förhållande till marknadspriset. 

Användning av rörflen som pulverbränsle eller som råvara i pellets och briketter 

visar förutsättningar för bättre ekonomi. Vi tror att det enda sättet rörflen skall nå 

framgång är via förädling till pellets eller briketter. 

En fördel vi kan se med rörflen är att den odlas med samma maskinpark som vid 

vanliga spannmål. Detta ger jordbrukaren möjligheten att välja att ändra sin 

produktion. 

Ytterligare en fördel med rörflen är att den kan odlas på näringsfattiga marker i 

norrland där många andra grödor aldrig skulle kunna etablera sig. Vi tycker därför 

att rörflen skall odlas på de marker där inget annat går att odla.  

 

6.9.2 Salix 

Salix är den enda av dessa tre som idag är etablerad på marknaden och odlas för 

kommersiellt bruk. Idag odlas salix på 16000 hektar, men det är en siffra som 

ständigt ökar.  

Salix innehar bidrag som de andra två inte har, detta tror vi beror på att den har 

varit etablerad under längre tid. Hade salix kommit fram idag skulle den 

förmodligen haft samma problem som bladvass och rörflen att slå sig in på 

marknaden utan bidrag.  

Ytterligare en anledning till att salix odlingarna ökar tror vi kan bero på att de 

allra flesta av dem som odlar salix odlar det åt något företag som till exempel 

Agro Bränsle AB, det vill säga de odlar på kontrakt och har en garanterad köpare 

som själva kommer och avverkar planteringen när det är dags. 

Idag produceras det mindre salix än vad som efterfrågas. Detta leder till att 

priserna ökar vilket lockar fler producenter. 
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Framtiden för salix ser god ut enligt oss. Det är en etablerad energigröda och 

forskare med andra förutspår en väldigt kraftig ökning av salix planteringar. 

 

6.9.3 Bladvass 

Så som det ser ut för bladvassen idag, det vill säga utan EU-bidrag och 

anläggningsbidrag, tror vi inte att bladvass har någon möjlighet att slå sig in på 

den kommersiella marknaden för energigrödor. 

Men vi tror dock att företag eller kommuner kan komma att odla bladvass för att 

den skall fungera som ”rensare” i vattendrag med mera. Om dagens pilotprojekt 

visar på ett effektivt resultat. 

I dags läget har salix två olika bidrag som de andra två inte har, men vi tror att 

bladvass inom snar framtid också kommer att erhålla dessa bidrag. Dels för att 

bladvass är så pass bra kväveupptagare och dels för att det visar jämbördig 

energipotential med salix.  

Ämnet bladvass är nytt och idag kan man väldigt lite om bladvass egenskaper 

jämfört med de andra två grödorna. Inom några år tror vi att bladvass kommer att 

befinna sig på bioenergimarknaden under förutsättning att man erhåller något 

slags bidrag som salix innehar idag. 

 

6.10 Övrigt 

Vid våra reningsverk bildas årligen stora mängder slam. En viss del av slammet 

kan användas istället för konstgödsel till energigrödor som salix och rörflen. 

Energigrödor är mer lämpade för slamspridning än livsmedels grödor. Idag får de 

odlare som använder sig av slam som gödselmedel ett bidrag från staten på 300-

600 kr per ton. Detta tror vi kan bidra till att lantbrukare till vis del kan övergå till 

odling av energigrödor.  

 

Livslängden på de tre energigrödor som vi har belyst i detta arbete varierar en 

aning. Livslängden på rörflen är 10-15 år och för salix är den 25-30 år. Siffrorna 

varierar dock mellan olika källor men dessa siffror baserar vi på Svebio. Att 

livslängden är så pass lång för dessa grödor tror vi har en positiv effekt när det 

gäller övergången till odling av energigrödor. Man planterar det som sagt år ett 

sedan behövs ingen ny plantering samt markberedning göras inom grödans 

livslängd bortsätt för rörflen som kan behövas stödplanteras om efter några år, 
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precis som vid odling av andra gräsarter på de vallar som finns idag. I skrivande 

stund finns inga uppgifter om bladvassens livslängd inom kommersiell odling, 

men vi tror att den kommer att uppgå till 15-20 år, detta baserar vi på olika 

intervjuer med personer under detta arbetet.  

 

Som nämnts tidigare i våran diskussion tror vi att både rörflen och bladvass skulle 

klara sig lika bra som salix om de erhållit samma bidrag. Men enligt vad vi tror 

skulle det vara ohållbart rent ekonomiskt att ge bidrag till alla dessa tre och även 

till andra energigrödor. Alltså måste man prioritera någon eller några av dessa 

energigrödor. Vi skulle i så fall  vilja att staten prioriterade den energigröda som 

gör mest nytta för miljön.  

 

När vi försöker analysera framtiden för energigrödor tycker vi att den ser ljus ut. 

Som nämnts innan är efterfrågan större än utbudet när det gäller salix som är den 

ledande energigrödan. Ser vi på omvärlden det vill säga staten och andra länders 

syn på bioenergi är den väldigt positiv.  

I regeringens proposition Svenska miljömål (Prop. 1997/98:145) redovisas 

nationella miljökvalitetsmål. Ett av målen är att begränsa klimatpåverkan genom 

att stabilisera halten av växthusgaser på en nivå där människans påverkan på 

klimatsystemet inte blir farlig. Naturvårdsverket föreslår ett långsiktigt mål för 

energisektorn där utsläpp av koldioxid ska minska med 60 procent till år 2050. 

Där kommer energigrödorna enligt oss att spela en stor roll för att nå detta mål.  

Även EU har som mål att minska koldioxidutsläppen från fossila bränslen, detta 

skall dem lyckas med genom Kyoto-överenskommelsen från 1997.  

 
Med det som vi har kommit fram till under detta arbete tycker vi att en odling av 

bladvass för kommersiell odling verkar intressant. Både när det gäller miljö- 

respektive ekonomiska aspekter. Bladvass är konkurrenskraftigt om man erhåller 

ett anläggningsstöd samt EU bidraget på 45 euro/ha. 

 

Syftet med arbetet är uppnått och vi föreslår framtida forskning inom detta ämnet, 

till exempel när bladvass är något mer utvecklat än vad det är idag.  
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6.11 Slutsats 

Den Svenska bioenergimarknaden är en marknad som ständigt växer. En av 

andledningarna till den ökade marknaden är att bioenergi är väldigt miljövänligt 

jämfört med till exempel fossila bränslen.  

Idag delas bioenergimarknaden in i tre delar, träd, torv och avfall. I gruppen 

trädbränslen finner man skogen vilket är den största andelen biobränsle.  

Avfalls sidan ökar beroende på en ökad källsortering i bland annat industrin och i 

de svenska hemmen. 

När man studerar det svenska jordbrukets bidrag till biobränslet ser man att salix 

är den dominerande grödan idag. Den odlas på 16000 hektar och spås en ljus 

framtid. Gräsarten rörflen som vi har belyst i uppsatsen har en nedåtgående trend 

och spås en mörk framtid. Bladvass är en ny energigröda på väg in på marknaden. 

I dags läget befinner man sig på utvecklings stadiet. Framtiden är svår att spå men 

om man erhåller de bidrag som till exempel salix erhåller ser det positivt ut. 

Ytterligare en positiv sak när det gäller bladvass är dess mycket goda förmåga att 

rena vattendrag på kväve vilket minskar skadorna i våra vatten.   

De ovan nämnda grödorna går med fördel att odla på vanlig åkermark medan 

bladvass även kan odlas på våtmarker. 

När det gäller de ekonomiska beräkningarna är alla tre grödorna ekonomiskt 

lönsamma.  

 

När vi har analyserat omvärlden för bioenergimarknaden och de intressenter som 

påverkas av bladvassodling har vi kommit fram till följande, 

- politiska faktorer som bidrag och bestämmelser har stor betydelse för 

bioenergimarknaden 

- de ekonomiska faktorerna som pris och olika konjunkturer påverkar 

odlarna likaså ekonomiska bidrag 

- sociokulturella faktorer som att byta levnadssätt för att främja miljön kan 

komma att leda till att bioenergimarknaden växer 

- den teknologiska utvecklingen går ständigt framåt och kan leda till att man 

upptäcker nya grödor eller maskiner som kan leda till att konkurrensen 

ökar 

- miljön spelar en viktig roll, miljölagar med mera kan komma att styra hur 

man skall odla och vad man skall odla 



Svenska bioenergimarknaden – bladvass lönsam som kommersiell energigröda 

 73

 

De intressenter som påverkas och kan vara intresserade av en bladvassodling är: 

- kunder har det största inflytandet, detta kan man se om man tittar på 

salixmarknaden, de har påverkat odlarna vilket har lätt till att odling av 

salix har ökat, efterfrågan är större än utbudet. Likaså kommer det att vara 

för bladvass, finns intresset från köpare kommer det att komma odlare 

- givetvis är producenten en viktig aktör i detta fall lantbrukaren, ser de inte 

ekonomisk vinning i det så kommer de inte att odla bladvass 

- miljön är en väldigt stor intressent, eftersom att bladvass är en sådan god 

kväveupptagare och gör stor nytta för våra vattendrag och hav 

- andra intressenter som LRF, högskolor och forskare samt EU påverkas av 

en odling av bladvass. Högskolor och forskare får nya forsknings och 

arbetsområden. För LRF som är lantbrukarnas riksförbund ligger det ett 

rent allmänt intresse.  

 

Under uppsatsens gång har olika jämförelser gjorts när det gäller grödorna 

bladvass, rörflen och salix. Tidigare i kapitlet har vi jämfört dem mer noggrant, 

men en del av det vi har kommit fram till med denna uppsats är att,  

- salix är en väletablerad gröda som har en ljus framtid. Den är ekonomiskt 

lönsam och det finns en väl utarbetad marknad.  

- rörflen däremot är ekonomiskt lönsam enligt oss men har ingen marknad 

och kommer troligtvis inte att få det heller.  

- bladvass är ny på marknaden och verkar väldigt intressant dels för att den 

är ekonomiskt lönsam att odla, även för att man kan odla den på mark som 

annars inte hade kunnat bära grödor och till sist för dess miljöförbättrande 

åtgärder. Alltså är odling av bladvass för kommersiellt syfte lönsamt enligt 

oss både ekonomiskt och miljömässigt.  

 

Med denna uppsats har vi besvarat våran problemformulering och syfte. Vi 

rekommenderar vidare forskning inom detta område dels för att vi tror att 

bioenergimarknaden kommer att bli en allt viktigare del i vårat energisystem och 

dels för att om några år verkligen kunna se vad som hänt på marknaden och se om 

bladvass har etablerat sig på den.   
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