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Inför plantering av energiskog
Lokalisering, samråd och investeringsstöd 
Innan man börjar plantera en 
energiskog, måste man ha 
tillstånd från länsstyrelsen. 
Vid bedömningen tar läns-
styrelsen hänsyn till hur den 
utvalda marken ligger i förhål-
lande till bebyggelse, vägar, 
skogar och annan växtlighet. 

Hos länsstyrelsen kan man 
också söka ekonomiskt stöd 
för plantering av energigrödor.

Åren 2007-2012 ansökte ca 
100 odlare i sverige om inves-
teringsstöd för plantering av 
energiskog. Cirka 70 procent 
av dem har besvarat en enkät, 
som redovisas i detta häfte. 
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De vanligaste fleråriga energigrö-
dorna i Sverige är energiskogssor-
terna salix, poppel och hybridasp 
samt energigräset rörflen. 

Det kan finnas flera syften med att 
anlägga en energiskog. I dag är det 
vanligast att man planterar salix, 
poppel eller hybridasp till energi-
råvara, men man kan också plan-
tera energiskog för att till exempel 
gynna tillväxt av småvilt eller för 
att producera snökäppar av salix.

Den som planerar att anlägga en 
energiskogsodling på odlingsmark 
kan söka investeringsstöd för detta 
hos länsstyrelsen. Oavsett om man 
tänker söka stöd eller inte, måste 
man ha länsstyrelsens tillstånd för 
att få plantera energiskog. För att 
få det, ska man anmäla plante-
ringsplanerna för samråd till läns-
styrelsen. Även för rörflensodling 
har man möjlighet att söka stöd via 
länsstyrelsen, men det krävs inget 
samråd för sådan odling. 

Planeringen för energiskogsodling 
ska göras i god tid och kontakter 

med länsstyrelsen bör tas redan på 
våren året före plantering. På så 
sätt är det gott om tid att få besked 
från länsstyrelsen innan det är dags 
att beställa sticklingar (plantor) 
och under hösten förbereda mar-
ken som ska planteras genom att 
ogräsbekämpa och plöja.

Planera energiskog

• Välj område som ska plan-
teras, med utgångspunkt från 
allmänna riktlinjer (se sid 5).

• skicka anmälan om samråd 
till länsstyrelsen. 

• skicka ansökan om inves-
teringsstöd till landsbygds-
enheten på länsstyrelsen. 
Bör göras i maj/juni året före 
plantering.

• Avvakta besked från läns-
styrelsen. Det kan ta upp emot 
fyra månader. 

sÖkA sTÖD 
Man kan ansöka om 
investeringsstöd hos 
länsstyrelsen för 
plantering av ener-
giskog. Oavsett stöd 
måste man anmäla 
den planerade plan-
teringen för samråd 
innan man börjar 
plantera. 



Planering av plantering
När man väljer en plats där man 
vill plantera energiskog, bör man 
ta hänsyn till hur landskapet ser 
ut, till exempel hur nära vägen den 
planerade odlingen kommer att 
ligga.

Energiskogen får till exempel inte 
inkräkta på vägområdet, som om-
fattar vägen och bortre dikesvallen 
på sidorna av en väg. Detta område 
är i normalfallet 12 meter, men 
länsstyrelsen avgör vilka vägar som 
kräver extra avstånd utöver det.

ANMÄLA sAMrÅD
All plantering av energiskog måste 
godkännas av länsstyrelsen. Man 
söker tillstånd genom att via en 
e-tjänst lämna in en anmälan för 
samråd till länsstyrelsen. Läns-
styrelsen behandlar anmälan i 
första hand utifrån 12 kap 6§ i 
Miljöbalken, eftersom en energi-
skogsodling kan bli både hög och 
tät och påverka naturmiljön och 
landskapsbilden. 

Om energiskogsodlingen kan 
påverka en fast fornlämning, till-
lämpar länsstyrelsen också Kultur-
miljölagen vid samrådet. 

Alla måste anmäla samråd, och 
tillstånd måste vara beviljat innan 
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planteringen får påbörjas. För kon-
taktuppgifter till länsstyrelserna, se 
Länkar på sid 16 i detta häfte.

INVesTerINGssTÖD
Under åren 2007-2013 gick det 
att söka investeringsstöd från 
Jordbruksverkets landsbygdspro-
gram via länsstyrelsen för plantor, 
planteringskostnader och viltut-
hägnad när man skulle anlägga en 
energiskog. 

Det är osäkert hur stödet kommer 
att utformas i det nya landsbygds-
programmet från år 2014 och 
framåt. Aktuell information om 
stöd och ersättningar finns på Jord-
bruksverkets webbplats, se Länkar 
på sid 16 i detta häfte.

Stöden handläggs av länsstyrelsen. 
För att få stöd för plantering måste 
länsstyrelsen genom samråd ha 
godkänt att planteringen får ske 
med hänsyn till naturvårdens och 
kulturmiljövårdens intressen.

Även för odling av rörflen kan man 
söka stöd. Tidigare har man kunnat 
ansöka om flera olika stöd, bland 
annat miljöersättning. Se Jord-
bruksverkets webbplats för aktuell 
information om stödmöjligheter.  

FRI sIkT
Planera energiskogen så att 
den inte kommer för nära 
vägen. Till höger: plante-
ring längs landsväg i Lagga 
utanför Uppsala. Nedan:  
exempel på bra planerade 
salixplanteringar.
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Allmänna riktlinjer för val av plats

• Håll avstånd från vägar för att undvika skärmeffekt

• Utnyttja naturliga höjdskillnader i topografin

• Välj lågpunkter i landskapet men ta hänsyn till var de ligger  
 – tänk på frostrisken!

• Välj inte skogsrika trakter, undvik att landskapet blir helt förskogat

• Planera inte en odling nära kyrkor och andra kulturminnen

• Planera gärna odlingen i anslutning till befintlig skog

VIkTIG fÖDOkÄLLA
På våren är blommande 
salix en viktig födokälla för 
pollinerande insekter som 
humlor och bin. Humlan på 
bilden längst upp har satt 
sig på en honklon (Gudrun). 
Honkloner har endast nektar, 
medan hankloner (undre 
bilden) är viktiga eftersom 
deras blommor innehåller 
proteinrikt pollen.

BIOLOGIsk MÅNGfALD
Biologisk mångfald innebär att na-
turen innehåller många olika arter 
av växter, insekter och djur. Genom 
att odla energiskog på åkermark 
kan en ny livsmiljö för flora och 
fauna skapas. Energiskogsodlingar 
bidrar ofta till en ökad biologisk 
mångfald om de är små och etable-
ras på homogen jordbruksmark där 
det tidigare har odlats spannmåls-
grödor. 

Störst positiv effekt på den bio-
logiska mångfalden får man om 
energiskogsodlingen anläggs bland 
andra grödor i ett slättlandskap. 

Där kan energiskogen fungera som 
skydd för vilda djur. Det är också 
stor skillnad på vilka fågelarter 
som vistas i energiskog i slättland-
skap och i skogslandskap.  Den 
hotade ortolansparven har visat sig 
trivas i salixodlingar i Mälardalen. 

Om energiskogen anläggs nära eller 
i anslutning till skogsmark, kan 
djur och växter lättare spridas in i 
energiskogodlingen och därigenom 
bidra till en ökad biologisk mång-
fald. Det är dock nödvändigt att 
lämna odlingsfria kantzoner kring 
odlingen som körvägar för olika 
skötselåtgärder. 

Anpassa odlingen för ökad biologisk mångfald  
(Punktlistan är hämtad från rapporten energiskogsodling på åkermark,  
se Mer att läsa på sid 16 i detta häfte.)

• Plantera i anslutning till skogsområden eller anlägg ”öar”  
 med inhemska lövträd i anslutning till energiskogsodlingen
• Skörda olika delar av odlingen olika år
• Plantera olika sorter i samma bestånd, t.ex. olika kön i parallella remsor
• Anlägg odlingsfria kantzoner
• Plantera inte i värdefulla natur- och kulturmiljöer
• Skörda helst på tjälad mark
• Anpassa gödsling till beståndens tillväxt
• Planera, utforma och sköt odlingen så att det främjar variation i landskapet 
• Så örtrika remsor av till exempel baljväxtblandningar på kantzonen

Ger skYDD
rätt placerad blir en ener-
giskogsodling ett nytt inslag 
i landskapet som bidrar till 
biologisk mångfald. Här kan 
småvilt och många fåglar 
finna skydd. 
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ODLING OCH ekONOMI
Liksom när det gäller konventio-
nella grödor måste produktions-
kedjan vid energiskogsodling vara 
rationell för att ge lönsamhet. Det 
är därför viktigt att odlingen ger 
hög avkastning, d.v.s. att man plan-
terar på bra mark, ogräsbekämpar 
och gödslar efter behov. 

Det är också viktigt att skörd 
och transport går så smidigt som 
möjligt. Därför bör man tänka på 
att anlägga bra vändtegar och att 
skörda en stor andel energiskog 
vid ett och samma tillfälle. Om 
energiskogen ska bli energiråvara, 
är det viktigt för lönsamheten att 
odlingen ligger så nära användaren 
som möjligt.

I vissa avseenden kan det finnas 
en motsättning mellan biologisk 
mångfald å ena sidan och en ratio-
nell odling å andra sidan. Om man 
till exempel skördar olika delar av 
odlingen olika år för att stimulera 
biologisk mångfald och variation 
i landskapet, så innebär det som 

regel ökade kostnader för skörden. 
Här gäller det för varje odlare att 
göra sin egen värdering och hitta 
en balans mellan nettointäkt och 
andra positiva egenskaper av en 
odling. Ökad viltstam och bättre 
jakt är säkert värt en lägre netto-
intäkt för vissa men inte för andra 
odlare.

Vid plantering av energiskog ska 
man alltid lämna väl tilltagna 
vändtegar i slutet av raderna för att 
underlätta skörd. I större samman-
hängande skiften kan man lämna 
en salixfri grön korridor som 
underlättar möjlighet till rekreation 
utan att det inverkar menligt på 
odlingens lönsamhet.

PrOMeNADVÄG
en salixfri korridor 
som bryter av en större 
sammanhängande 
odling ger möjlighet till 
rekreation. Bilden är 
från Altuna i Örsunda-
åns dalgång mellan 
enköping och Heby. 

kOrT TrANsPOrT
När energiskogen anläggs 
nära användaren, minskar 
transportkostnaden vilket ger 
bättre lönsamhet. 

energigrödor  
i sverige 2012 

Salix: 10 637 hektar 
Poppel: 946 hektar 
Hybridasp: 277 hektar 
Rörflen: 766 hektar

(statistik från  
Jordbruksverket)
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energiskog och landskapstyper
En energiskogsodling bör planeras 
utifrån landskapets karaktär. På 
så sätt kan siktlinjer behållas, och 
energiskogen kan bli ett positivt in-
slag som fogar samman landskapet. 

Ett landskap kan beskrivas som öp-
pet, halvöppet eller slutet. Ett an-
nat sätt är att utgå från topografin, 
då man tar hänsyn till terrängens 
höjdpunkter och vegetation. 

Utifrån topografisk utgångspunkt 
kan Sverige i huvudsak sägas bestå 
av landskapstyperna kulligt land-
skap, slättlandskap, sprickdalster-
räng och halvöppet skogslandskap. 
Nedan ges hållpunkter för plane-
ring av energiskog utifrån topogra-
fiska landskapstyper. 

Texterna i detta avsnitt bygger till 
viss del på texter i häftet Energi-
skog i landskapet, utgivet av myn-
digheten NUTEK 1993 (se Mer att 
läsa på sid 16 i detta häfte).

kULLIGT LANDskAP
Ett kulligt landskap karaktäriseras 
av mjukt böljande kullar och sän-
kor. Det är variationsrikt, med åsar, 
berg, skogar och hagmarker. 

Här bör energiskogodlingarna 
placeras i anslutning till befintlig 
vegetation som kan bilda en skärm 
bakom energiskogen, och i låg-
punkter i terrängen där odlingarna 
har minst inverkan på siktlinjerna. 
De mest frostexponerade lågpunk-
terna bör dock undvikas.

Fälten med energiskog bör ha 
samma storlek som övriga om-
kringliggande fält, d.v.s. relativt 
små odlingar. 

Ju öppnare landskap, desto större 
kan energiskogspartierna vara. 
Alltför många små odlingar kan 
splittra landskapsbilden. 

Kulliga landskap finns längs  
Norrlandskusten, i Skåne,  
Halland, norra Småland och  
i delar av Svealand.

kULLIGT LANDskAP
Placera energiskogen i an-
slutning till befintlig vegetation. 
Utnyttja lågpunkterna i land- 
skapet. Ju större fält, desto 
större kan energiskogen vara. 
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sLÄTTLANDskAP
Slättlandskapet präglas av storska-
liga jordbruk och är ett öppet land-
skap med få variationer. Eventuella 
skogsområden och höjder utgör 
landmärken. 

Här syns industribyggnader och 
kraftledningar långt, vilket gör det 
lämpligt att använda energiskogs-
odlingar för att skymma förfulande 
inslag i landskapet. En energiskog-
odling kan också ge lä åt bebyggel-
se i det annars öppna landskapet. 

I öppna slättlandskap fungerar 
det oftast bra att plantera enstaka 
stora sammanhängande odlingar, 
gärna långt från stora vägar. 

Generellt gäller att ju större och 
öppnare landskap, desto större od-
lingar är möjligt att plantera utan 
att det påverkar landskapsbilden. 
Vid plantering av högväxt energi-
skog med hybridasp eller poppel 
kan det dock vara nödvändigt att 
ta hänsyn till hur bostäder, kyrkor 
och andra landmärken förhåller sig 
till planteringen, så att värdefulla 
siktlinjer inte störs. 

Slättlandskapen återfinns fram-
förallt i stora delar av Götaland 
och i Mälardalen.

sLÄTTLANDskAP
Poppel i stora Vallskog utanför 
Uppsala (längst upp). Hybrid-
aspodling i snärjehus, skåne 
(mitten). I slättlandskapet kan 
energiskogsodlingen fungera 
som avskärmare mot för- 
fulande inslag i landskapet 
och som vindskydd. ett öppet  
landskap gör att man kan 
satsa på enstaka stora od-
lingar i stället för flera små 
(längst ner). 
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sPrICkDALsTerrÄNG
Den här landskapstypen är mycket 
variationsrik. Den kännetecknas 
av långa rätlinjiga dalgångar som 
skiljs av med rätlinjiga höjdskill-
nader, och en hel del sjöar och 
vattendrag. 

Höjdryggarna och sluttningarna är 
ofta beskogade, medan dalgång-
arna utgörs av öppna landskap.

För att behålla landskapets varia-
tioner och öppna stråk, bör energi-
skogsodlingarna placeras så att och 
de inte sammanfogar höjdryggarna. 

I denna landskapstyp är små ensta-
ka odlingar vid foten av sluttningar 
med skog bakom eller i landskapets 
lågpunkter, att föredra. 

Landskap med sprickdalsterräng 
förekommer i sydöstra Svealand 
och väster om Vänern.

sPRICkDALsTERRÄNG
I sprickdalsterräng bör man 
satsa på relativt små energi-
skogsodlingar i lågpunkter 
eller vid skogskanter.
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HALVÖPPeT skOGsLANDskAP
I det halvöppna skogslandskapet 
varierar öppenheten beroende på 
fördelningen mellan jordbruksmark 
och skog. Här bör energiskogs-
odlingarna vara få och inte så 
stora till ytan för att inte förmörka 
landskapet. 

Öppna ytor nära bebyggelse bör 
inte planteras. Odlingarna bör  
istället anläggas i anslutning till 
skog och på avstånd från större 
vägar så att man undviker skärmef-
fekt. 

I områden som redan har 40-50 
procent skog eller mer kan ett 
alternativ vara att odla en lågväx-
ande energigröda som rörflen. 

Rörflen är ett vassliknande gräs 
som växer vilt på fuktiga marker i 
stora delar av Sverige. Det är tåligt 
och vinterhärdigt och kan odlas på 
de flesta marker. Störst blir skör-
darna på mull- och torvmarker. 

Det halvöppna skogslandskapet  
förekommer i stort sett i hela  
Sverige, utom i Skåne.

HALVÖPPeT skOGsLANDskAP
rörflen är en bra energigröda för 
att hålla landskapet öppet (bil-
den längst upp). I ett halvöppet 
skogslandskap är små enstaka 
och närliggande energiskogs-
odlingar att föredra.
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Plantering av energiskog 2007-2012
Under åren 2007-2012 ansökte 
ca 100 odlare i Sverige om in-
vesteringsstöd för plantering av 
energiskog. Av de som sökte stöd 
ville cirka 56 procent ha stöd för 
salixodling, 39 procent för poppel- 
eller hybridaspodling och 5 procent 
för odling av två eller flera energi-
skogssorter. 

Cirka 70 procent av de som 
ansökte om stöd har besvarat en 
enkät med frågor kring lokalise-
ring, hänsyn till landskapsbild och 
reaktioner från omgivningen. 

sALIXAreALeNs UTVeCkLING
De flesta energiskogsodlingarna i sverige etablerades under 
1990-talet i samband med livsmedelspolitiska reformens 
omställningsprogram för jordbruksmark. Då introducerades 
förmånliga subventioner för bland annat salixodling. Vid 
denna tid var energiskogsarealen i sverige som störst,  
ca 16 200 hektar. 

sedan dess har odlingarna minskat till ca 12 600 hektar, 
varav salix utgör 10 600 hektar (siffrorna avser 2012). Mellan 
2007 och 2012 minskade energiskogsarealen med ca 1 670 
hektar. Det ansöktes under denna tid om etableringsstöd för 
ny- och omplantering för ca 900 hektar varav salix utgjorde 
ca 630 hektar. 

Uppbrytningen av gamla energiskogsodlingar är för närva-
rande större än etableringen av nya odlingar.

eNkÄTsVAr frÅN sALIXODLAre

sTOr- OCH sMÅskALIGT
energigrödor kan förbrännas 
både småskaligt i närvärme-
anläggningar (t v) och i stor-
skaliga värmeverk (t h). 

Syftet med energiskogen
De flesta svarande i enkäten angav 
att de huvudsakligen skulle använ-
da energiskogen för att producera 
biomassa för energiändamål. 

Cirka en fjärdedel angav annan 
användning av energiskogen såsom 
för jakt och vilt, naturvård, snö-
käppar från salix och virke från 
hybridasp och poppel. 

Hänsyn till omgivningen
Odlingar av salix, poppel och 
hybridasp har större inverkan på 
landskapsbilden än traditionella 
grödor, eftersom ett salixbestånd 
kan bli 7-9 m högt och popplar och 
hybridaspar 20-25 m höga innan 
de skördas. En energiskog kräver 
därför mer noggrann planering vid 
anläggning.

Cirka 30 procent av de odlare som 
svarade i enkäten tog aktiv hänsyn 
i någon form inför planteringen. 
De två faktorer som de tog mest 
hänsyn till var landskapsbilden 
samt närboende, så att de avstod 
från att plantera nära grannar och 
bebyggelse för att inte skymma 
utsikten. 

Några odlare beaktade positiva 
egenskaper hos en energiskog när 
de valde odlingsplats, som att 

skogen kan ge bullerskydd, utgöra 
läplantering och ge avskildhet och 
inramning åt en gård.

En fjärdedel angav att de har fått 
någon form av reaktion från om-
givningen på sin energiskogsodling 
– lika många positiva som negativa 
reaktioner. 

Till de negativa åsikterna hörde att 
energiskogsplanteringar är fula, att 
de bebuskar eller beskogar land-

skapet, skymmer utsikten, är nega-
tiva för fågellivet och att det luktar 
gödsel från slambevattning.

De positiva åsikterna handlade om 
att energiskogen är bra för vilt och 
jakt, att den ger vindskydd och är 
bra för den biologiska mångfalden.
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Val av mark och placering  
De energiskogsodlingar med salix 
som etablerades under 1990-talet 
var relativt små. En odlare hade 
i genomsnitt 10 hektar, vanligen 
fördelade på flera utspridda små 
odlingar som ofta planterades på 
mindre bördiga marker där sköt-
seln blev eftersatt – med dålig 
lönsamhet som följd.

I enkäten tillfrågades odlarna om 
vilken mark de hade valt att plan-
tera energiskog på 2007-2012. De 
flesta av de svarande (cirka 40 pro-
cent) hade valt ogynnsamt arron-
derade fält samt den minst bördiga 
marken. Oftast hade energiskogen 
ersatt annan jordbruksgröda (52 
procent) eller träda (34 procent).

Den vanligaste placeringen av 
odlingen var vid en skogskant, den 
näst vanligaste nära vägen. Ofta 
bestod den planterade arealen av 
ett större sammanhangande fält 
snarare än flera mindre utspridda 
odlingar.

Ansökan om stöd
Under 2007-2013 gick det att söka 
stöd för plantor och planterings-
kostnader, genom det delvis EU-fi-
nansierade landsbygdsprogrammet 
som handläggs av länsstyrelsen. 

Av de svarande i enkäten angav 15 
procent att de hade fått avslag på 
sin ansökan om investeringsstöd. 
Hälften av dem angav att skälet var 
av natur- eller kulturmiljöhänsyn. 
Andra skäl till avslag var att in-
vesteringsstödet var slut, att fältet 
var för litet eller att ansökan hade 
lämnats in för sent.

Majoriteten som besvarade enkäten 
angav att kommunikationen med 
länsstyrelsen fungerade bra, medan 
15 procent inte var nöjda med 
kontakten. Den vanligaste orsaken 
till missnöjdhet var lång handlägg-
ningstid. 

sAMMANHÄNGANDe fÄLT
De flesta som besvarade 
enkäten hade valt att placera 
odlingen vid en skogskant 
eller nära vägen. Ofta valde 
man att plantera ett enda 
sammanhängande fält.

LANDskAPsBILDeN
PÅVerkAs
energiskogen har stor inverkan 
på landskapsbilden. Därför 
krävs noggrann planering av 
var den ska anläggas. (Bil-
derna ovan.)



JTI:s skrIfTserIe 2014:1 | JTI INFORMERAR • 13

Goda exempel
Tre salixodlare som är nöjda med 
lönsamheten i sina energiskogs-
odlingar presenteras här kort som 
”Goda exempel”. Exemplen visar 
på lyckade placeringar av salix-
odlingar i landskapet.

På Sal Korsgården har Sven och 
Inga-Lisa Rygell odlat salix sedan 
början av 1990-talet. Odlingen är 
totalt 4,6 hektar stor och ligger i 
ett slättlandskap med närhet till 
gården. 

Salixodlingen ligger på en mark 
av mellanlera. Två nya salixsorter, 
bland annat Tora, planterades åren 
2003 och 2012. 

Enligt Sven Rygell är lönsamheten i 
salixodlingen bättre än i en spann-
målsodling. De odlade tidigare vete 
med en avkastning på ca 8 ton per 
hektar. 

VID VÄGeN
Inga-Lisa och sven rygell 
har odlat salix i 20 år. 
Deras odling ligger i ett 
slättlandskap nära en 
mindre väg.

sal korsgården, Grästorp 

salix i slättlandskap nära en väg
Avkastningen från salixodlingen 
med oförädlade kloner har varit 
ungefär 9 ton torrsubstans per hek-
tar och år. Vid den första skörden 
av klonen Tora var avkastningen 
12 ton torrsubstans per hektar och 
år. 
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På Tillinge-Lundby Säteri, ca 8 km 
väster om Enköping, har Johan 
Lind och Bodil Bardosson Lind od-
lat salix sedan början på 1990-ta-
let. 

För närvarande har de ca 90 hektar 
på flera skiften i ett landskap bestå-
ende av omväxlande skog och åker. 
Ett av skiftena är 9,7 hektar och 
planterades år 2000 med klonen 
Tora på en lerjord där man tidigare 
odlat spannmål, lin och även salix. 

Odlingen ligger cirka 300 meter 
från en mindre asfalterad väg och 
ansluter till största delen till intil-
liggande åkermark men även till 
ett mindre skogskifte vilket gör att 
salixodlingen infogas väl i land-
skapet. 

ÖVerGÅNG frÅN ÅkerN
Genom att anlägga energiskog 
i anslutning till en åkerholme, 
bidrar man till biologisk 
mångfald, med rikare djur- och 
växtliv. Johan Lind och Bodil 
Bardosson Lind nedan t v.

Tillinge-Lundby säteri 

en odling väl infogad i landskapet
Utformningen på fältet gör att od-
lingen är rationell att skörda med 
undantag för vissa mindre åkerhol-
mar som ligger inneslutna i salix-
odlingen och bryter av raderna. 

När markbärigheten är god går det 
att hämta flisen med containerbil 
alldeles invid salixodlingen. 
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Strax söder om Vingåker på Kje-
säters gård har Johan Hamilton 
en salixodling som smälter väl in 
i landskapet. Odlingen plantera-
des 2007 med klonerna Tora och 
Gudrun och ligger på ett 12 hektar 
stort fält längs med väg 52. 

Mellan vägen och odlingen löper 
järnvägen parallellt vilket innebär 
att odlingen till stora delar döljs 
från vägen av banvallen. 

I andra delar ansluter odlingen 
till en viltåker och ett skogskifte. 
Fältet har en bra form med långa 
sammanhängande rader, vilket 
underlättar skötsel och skörd, och 
avståndet till väg där flisen kan 
hämtas upp är ca 500 meter. 

Tidigare odlades spannmål på 
fältet, men eftersom marken har 
ganska låg och ojämn bördighet, 
planterades salix dels som ett alter-
nativ till spannmålsodlingen, dels 
med syfte att förbättra jakten. 

Odlingen har skördats vid två 
tillfällen. Vid den senaste skörden 
vintern 2012/13 på gårdens samt-
liga 32 hektar salix, fick man en 
genomsnittlig avkastning på 6 ton 
torrsubstans per hektar.

kjesäters Gård 

salixfält vid en viltåker

BANVALLeN DÖLJer ODLING
Återväxt i en salixodling på kjesäters gård med 
klonen Tora i juni 2013 och i november samma 
år (ovan). från vägen döljs salixodlingen på 
kjesäters gård till stora delar av järnvägens 
banvall (nedan). Johan Hamilton på kjesäters 
gård framför en salixodling med klonen Tora, 
första årets återväxt efter skörd (bild t v).



Länkar
Aktuellt om stöd för energigrödor: http://www.jord-
bruksverket.se/amnesomraden/landsbygdsutveckling/
arbetamedfornybarenergi/stodforenergigrodor.106.6f
9b86741329df6fab480004342.html

Bioenergiportalen: www.bioenergiportalen.se

Jordbruksverket: www.jordbruksverket.se 

Kulturmiljölagen: http://www.raa.se/lagar-och-stod

Länsstyrelsernas webbplatser: http://www.lansstyrel-
sen.se

Miljöbalken: http://www.regeringen.se/sb/d/15934

Odla salix: http://www.jordbruksverket.se/amnesom-
raden/odling/jordbruksgrodor/salix.4.2ae27f0513e78
88ce2280007952.html
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Mer att läsa
Att avsluta en salixodling.  JTI-Informerar, häfte i JTI:s 
skriftserie 2012:2. Kan hämtas från www.jti.se

Energigräs – en kunskapssammanställning. Häfte om 
rörflen från Jordbruksverket, 2011. Kan läsas online eller 
hämtas från www.jordbruksverket.se 

Energiskogens liv. Informationsblad i serien ”Ett rikare 
odlingslandskap” från Jordbruksverket, 2013. Man kan 
prenumerera på bladen och hämta dem från www.jord-
bruksverket.se 

Energiskog i landskapet. Häfte från NUTEK, 1993. Finns 
ej att beställa eller läsa digitalt. Kan lånas från ett antal 
universitetsbibliotek via nationella bibliotekssystemet 
http://libris.kb.se

Energiskogsodling på åkermark – möjligheter för biolo-
gisk mångfald och kulturmiljö i ett landskapsperspektiv. 
Rapport från Sveriges lantbruksuniversitet, 2006. Kan 
hämtas från www.slu.se, länk http://pub.epsilon.slu.
se/3075/1/SNV_Dnr802-114-04.pdf 

Handbok för salixodlare.  Häfte från Jordbruksverket, 
andra utgåvan 2013. Kan läsas online eller hämtas från 
www.jordbruksverket.se

Lönsam salixodling – tre goda exempel.  Häfte från JTI 
– Institutet för jordbruks- och miljöteknik, 2012. Kan 
hämtas från www.jti.se 

Manual för salixodlare. Handledning från Lantmännen 
Agroenergi, 2007.
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Ida Norberg, JTI – Institutet för jordbruks-  
och miljöteknik, 010-516 69 53, ida.norberg@jti.se 

Susanne Paulrud, SP – Sveriges Tekniska Forsknings- 
institut, 010-516 59 05, susanne.paulrud@sp.se


