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Att avsluta en salixodling
– snabbast och billigast med ytlig uppbrytning
Ytlig fräsning i kombination 
med tallriksharvning före 
sådd, är den metod som 
många har använt för att 
bryta upp sin salixodling. Ett 
flerårigt forskningsförsök 
bekräftar att den metoden är 
både tids- och bränsleeffektiv, 
och gör det möjligt att återgå 
till spannmålsodling redan 
samma år. Om man tänker 
återplantera salix, är dock 
forskarnas råd att odla en  
annan gröda på fältet i ett 
eller ett par år innan ny salix 
planteras. Då undviker man 
problem med eventuella över-
levande salixplantor från den 
uppbrutna odlingen.

På 1990-talet började svenska lant-
brukare odla salix till biobränsle i 
samband med omställningen av det 
svenska jordbruket. Lantbrukarna 
fick både omställningsstöd och an-
läggningsstöd för plantering av salix. 
Men det tog sig aldrig riktigt: som 
mest har det odlats salix på 16 000-
17 000 hektar i Sverige. I dag, 2012, 
är arealen ungefär 12 000 hektar.

Det anses ibland att den högväxande 
energiskogen förändrar landskapsbil-
den på ett negativt sätt. Odlare har 
också klagat över dålig lönsamhet 
– särskilt med äldre salixkloner. Yt-
terligare en orsak till att salixodling 
inte har slagit igenom i stor skala, 
kan vara brist på kunskap om hur 
odlingen ska brytas upp, eftersom 
salix har livskraftiga rötter. 

DAGS ATT BRYTA UPP
En salixodling har en uppskattad 
produktiv livslängd på 20-30 år. 
Därefter är det dags att avsluta den 
för att plantera ny salix eller övergå 
till annan odling. Den metod som 
många odlare använder för att bryta 
upp sin salixodling, innebär att man 
på försommaren säsongen efter 
skörd bredsprutar de nya, uppväx-
ande skotten med en kombination 

av två herbicider (växtgift). Därefter 
fräser man ner stubbarna till mark-
ytan med en betesputsare och sedan 
bearbetas jorden med en tallriksharv 
före sådd under höst eller vår. 

För att salixrötter och stubbar ska 
få tid att brytas ner i marken brukas 
jorden enbart med tallriksharv före 
sådd under en period av 2-3 år. Först 
därefter görs en plöjning efter den 
uppbrutna salixodlingen. 

UTVÄRDERING HAR SAKNATS
Även om enskilda lantbrukare har 
praktiska erfarenheter av denna 
uppbrytningsmetod, har det saknats 
en utvärdering av metodens lämplig-
het, tidsåtgång, maskininsats och 
effekt på efterföljande gröda. Det 
har också saknats studier av salix 
förfruktseffekt – alltså hur salixod-
lingen påverkar den gröda som odlas 
efter uppbrytningen. 

Den kunskapsluckan, om hur man 
går från salixodling till konven-
tionella grödor, försvårar korrekta 
beräkningar av odlingssystemets 
ekonomi och den kan också an-
tas bidra till att höja tröskeln för 
lantbrukare att vilja odla salix på sin 
jordbruksmark.
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År 2012 odlades 
salix på cirka  
12 000 hektar 
i Sverige.  
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Energiskog av salix odlas på åkermark i södra och mellersta 
delarna av Sverige, främst i Mälardalen, Skåne och i Västra 
Götalands län. Det är ett snabbväxande trädslag, med en 
livslängd på över 20 år. Första skörden tas 4-6 år efter plan-
tering och därefter skördas vart tredje till fjärde år. Salix 
rotsystem suger upp näring året runt. På så sätt kan salix 
fungera som kvävefälla på mark som annars ligger obrukad. 
Salix renar dessutom marken från tungmetaller. 

En gammal salixodling bryts upp
Forskare vid Sveriges lantbruks-
universitet och JTI – Institutet för 
jordbruks- och miljöteknik har 
jämfört tids- och drivmedelsåt-
gången mellan två metoder för 
uppbrytning av en salixodling. De 
har också under två efterföljande 
år undersökt om det finns skill-
nader mellan metoderna när det 
gäller tillväxten hos de grödor som 
odlas efter salix.

TVÅ METODER
De två uppbrytningsmetoder som 
forskarna jämförde var dels den 
ytliga uppbrytningsmetod som 
många odlare använder, dels en 
djupgående uppbrytningsmetod.  

Uppbrytningsmetoderna testades i 
en av de äldsta försöksodlingarna 
med salix – ”Modellskogen” kallad 
– en ca 2,5 ha stor odling som an- 
lades 1984 i Ultuna söder om 
Uppsala, på styv lera. Vid plan-
teringen var planttätheten 20 400 

plantor per hektar, vid uppbryt-
ningen 2 900 plantor per hektar. 
Odlingen har skördats sju gånger, 
och avkastningen per skördetillfälle 
har varierat mellan 5 och 10 ton 
torrsubstans per hektar. 
 
Innan forskarna bröt upp salix-
odlingen, sprutades varje hektar 
med 0,8 liter MCPA och 6,0 liter 
Roundup Bio blandat i 200 liter 
vatten. Salixplantorna var då cirka 
1 meter höga. Efter elva dagar hade 
de flesta vissnat, men några salix-
plantor var fortfarande gröna.

INTERVJUADE ODLARE
För att jämföra sina resultat med 
de praktiska erfarenheter som 
finns, har forskarna sedan inter-
vjuat nio odlare som har brutit upp 
sina salixfält. 

Resultaten från uppbrytningsför-
söket och intervjuerna redovisas i 
detta häfte.

FÖRST BESPRUTA

Salixodlingen besprutas före 
uppbrytning med en blandning 
av Roundup Bio och vatten 
(bilden längst till vänster).  
Bilden därbredvid visar hur  
odlingen såg ut elva dagar 
efter besprutningen. 



Ytliga uppbrytningsmetoden
Vid den ytliga uppbrytningsme-
toden användes ett slagslåtter- 
aggregat ”Berti 250 ECF/DT – 
busk-röjare” kopplat till en traktor 
John Deere 7720 med ca 185 hk, 
för att fräsa salixstubbarna. Här 

skedde ingen markbearbetning; 
endast den del av stubbarna som 
befann sig ovanför jorden bearbe-
tades. Redskapets arbetsbredd var 
2,5 m.
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Djupgående  
uppbrytningsmetoden
En ”multiröjare” Seppi M. Multi-
forst kopplades till en traktor John 
Deere 7720 med ca 185 hk, vid den 
djupgående fräsningen. Det här 

redskapet slog både sönder salix-
stubbarna och bearbetade marken 
till ett djup av 13 cm. Redskapets 
arbetsbredd var 2,25 m.

Jämförelse av tids- och bränslekostnader
Forskarna mätte och jämförde hur 
mycket tid och bränsle som förbru-
kades av traktorer och redskap vid 
ytlig respektive djupgående bryt-
ningsmetod.

Trots att det krävdes tallriksharv-
ning före spannmålssådd efter 
ytlig uppbrytning, var detta det 
bästa valet sett till både tids- och 
energiåtgång. Uppbrytningen gick 
betydligt snabbare samtidigt som 
det krävdes mindre bränsle.

YTLIG UPPBRYTNING
Den genomsnittliga tiden för upp-
brytning med den ytliga metoden 
var 1,2 timmar per hektar. Bräns-
leförbrukningen var 49 liter per 
hektar. Efter ytlig fräsning tallriks-
harvades varje yta två gånger med 
en genomsnittlig tid på 1,1 timmar 
per hektar och en bränsleförbruk-
ning på 19 liter diesel per hektar. 
Ytlig uppbrytning tog alltså sam-
manlagt 2,3 timmar och drog 68 
liter bränsle per hektar.

DJUPGÅENDE UPPBRYTNING 
Den genomsnittliga arbetstiden för 
djupgående uppbrytning var 5,9 
timmar per hektar. Bränsleförbruk-
ningen var 248 liter per hektar. 

Diagrammen visar att ytlig 
uppbrytning går snabbare 
och drar mindre bränsle.
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Odling efter salixuppbrytning
När salixodlingen hade brutits 
upp, ville forskarna undersöka 
salixodlingens förfruktseffekt på 
efterföljande grödor, och se vilken 
uppbrytningsmetod som gav bäst 
avkastning. På hälften av odlings-

ytan såddes två spannmålsgrödor: 
höstvete följt av vårkorn, på den 
andra hälften återplanterades salix 
(se tidsschemat nedan). Ingen av 
grödorna gödslades.

Tidsschema för uppbrytning och återplantering
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När man återplanterade 
spannmål och salix på 
de uppbrutna ytorna, 
ville man se vilken upp-
brytningsmetod som gav 
bäst avkastning. Bilden 
nedan visar höstvete 
sommaren 2010.

2009
• Ytlig respektive djupgående uppbrytning 

av  salix (juni 2009)

2009-10

• Sådd höstvete (sept 2009)
• Skörd höstvete (augusti 2010)
• Återplantering salix, klon Tora (maj  2010)

2011

• Sådd vårkorn (april 2011)
• Skörd vårkorn (augusti 2011)
• Plöjning (sept 2011)
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Den första plöjningen av salixfältet 
sedan 1983, gjordes i slutet av den 
tredje växtsäsongen efter brytning 
av salixodlingen, efter skörden av 
vårkorn. Forskarna jämförde sedan 
vid två tillfällen (oktober 2011 och 
maj 2012) hur stora och hur många 
rotbitar som fanns på markytan 
efter plöjningen i den ytliga respek-
tive djupgående uppbrytningen.

OVÄNTAT RESULTAT
Vid den första jämförelsen, direkt 
efter plöjning, kom fler rot- och 
stubbdelar större än 30 cm upp på 
markytan i den djupgående upp-
brytningen (8 500 st per hektar) 
jämfört med i den ytliga uppbryt-
ningen (5 500 st per hektar), vilket 

var ett oväntat resultat. Vid den 
andra jämförelsen, efter tallriks-
harvningen i samband med sådden 
våren 2012, hade dock antalet rot-
bitar minskat till 1 400 respektive 
1 200 stycken per hektar för ytlig 
respektive djupgående metod.

RÖTTERNA BRÖTS NER
Strategin att vänta med att plöja 
och endast använda tallriksredskap 
för bearbetning visade sig alltså 
fungera väl. Rötterna bröts ned i 
marken och de rotdelar som kom 
upp till ytan vid plöjning, och som 
sedan sönderdelades med tallriks-
redskap före sådden, orsakade inga 
problem i samband med sådd.

Första plöjningen på 25 år

Höstvete såddes samma år som 
salixodlingen bröts upp. Veteskör-
den gav ungefär lika stor avkast-
ning oavsett uppbrytningsmetod, 
ca 3 100 ± 130 kg per hektar, vilket 
var betydligt lägre jämfört med den 
genomsnittliga avkastningen för 
höstveteskördar i Mälardalen som 
detta år var ca 5 000 kg per hektar.

INGEN GÖDSLING
För att kunna studera förfruktsef-
fekten av salix på efterföljande 
stråsädesgröda så utfördes ingen 
gödsling i någon av grödorna. Det 
visade sig att salix förfruktseffekt 

på efterföljande grödor var dålig de 
två första åren efter uppbrytning.

LIKA OAVSETT UPPBRYTNING
Sedan höstvetet hade tröskats, 
tallriksharvades ytan två gånger. 
Våren därpå såddes vårkorn, efter 
att marken hade harvats. Skörden 
av vårkorn gav också den ungefär 
lika stor skörd oavsett uppbryt-
ningsmetod, ca 1 680 ± 240 kg per 
hektar. Liksom höstveteskörden var 
skörden av vårkorn lägre jämfört 
med genomsnittet för skörd av vår-
korn i Mälardalen detta år: 3 600 
kg per hektar. 

Sådd av höstvete och vårkorn 

Det var strategiskt klokt att 
vänta med plöjningen till 
slutet av tredje växtsäsongen 
efter uppbrytningen. De 
rotbitar som då fanns kvar, 
orsakade inga problem när 
man sedan tallriksharvade 
och sådde.



Återplantering av salix
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I maj 2010 återplanterade fors-
karna salix på halva den uppbrutna 
odlingsarealen, med en kommersiell 
planteringsmaskin. Planteringen 
gjordes med klonen Tora.

SAMMA DÖDLIGHET
Det gick lika bra att plantera oav-
sett uppbrytningsmetod. Dödlighe-
ten under planteringsåret var 5-16 
procent, obetydligt högre än en 
normal dödlighet på 5-10 procent 
och acceptabelt med tanke på de 
speciella förutsättningarna.

Vid planteringen var markskiktet 
hårt. Det ledde till dålig markkon-
takt, så att de planterade stickling-
arna stack upp ca 10 cm ovanför 
jorden. Trots det blev etableringen 
bra, främst tack vare rikligt med 
nederbörd efter planteringen. 

INGEN SKILLNAD I TILLVÄXT
Forskarna mätte tillväxten hos 
salix vid två tillfällen, vintern 
2010/11 och vintern 2011/12. Man 
fann ingen direkt skillnad i tillväxt 
mellan odlingar som etablerats 
efter ytlig respektive djup uppbryt-
ning. 

Återplantering av salix
1 Harvning dagen före plantering

2 Plantering med planterings- 
 maskinen ”Woodpecker”

3 Inventering av sticklingar som  
 skjutit skott en månad efter  
 plantering

4 Ogräsharvning med pinnharv  
 ca en månad efter plantering

5 Ett år efter plantering hade  
 mekanisk eller kemisk ogräs- 
 bekämpning behövts, men det  
 gick inte att göra p.g.a. för  
 höga salixskott

Det hårda mark-
skiktet gjorde att 
de nyplanterade 
salixsticklingarna 
stack upp en bit 
ovanför jorden. 
Men etableringen 
lyckades bra tack 
vare rikligt med 
regn.

Det fanns dock en tendens till mer 
biomassa i de odlingar där man 
använt djupgående uppbrytning 
jämfört med de ytfrästa ytorna. 
En möjlig förklaring till det kan 
vara att marken var hårdare och 
mer svårgenomtränglig efter den 
ytliga uppbrytningen, vilket gjorde 
det svårare för sticklingarna att 
etablera sig.
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Före uppbrytningen var varje 
kvadratmeter av salixodlingen 
till 60 procent täckt av 6-7 olika 
ogräsarter, vilket är en hög siffra. 
Året efter uppbrytning (2010) hade 
ogrästäckningen minskat genom-
gående för både djupgående och 
ytlig uppbrytning i både salix- och 
spannmålsodlingarna. Antalet 
ogräsarter var också betydligt  
färre. En månad efter återplante-
ring av salix (juni 2010) ogräshar-
vades planteringen med pinnharv,
för att man ville bekämpa ettåriga 
ogräs.

MER OGRÄS I NY SALIX
Tre år efter uppbrytningen (2012) 
var ogrästrycket fortsatt lågt i 
spannmålsodlingarna, medan det 
hade ökat signifikant i salixledet. 
Det beror dels på att spannmåls-
grödorna var tätare sådda och 
därmed mer konkurrenskraftiga 
mot ogräs, dels på att spannmåls-
ytorna hade bearbetats mekaniskt  
mellan grödorna.  

GAMLA SALIXPLANTOR KVAR
Det fanns betydligt fler överlevande 
salixplantor kvar från den gamla 
salixodlingen i de delar av fältet 

Ogräsproblem i nya odlingar
som brutits upp med den ytliga 
metoden. I höstvetet som odlades 
året efter uppbrytning, fanns det 62 
salixplantor kvar per hektar efter 
ytlig uppbrytning och endast 12 
plantor per hektar efter djupgående 
uppbrytning. I vårkornet som odla-
des två år efter uppbrytning fanns 
det inga salixplantor kvar.

SAMMA TREND
Trenden av överlevande salixplan-
tor var densamma i den åter-
planterade salixen som i spann-
målsodlingarna. Fler salixplantor 
överlevde efter den ytliga uppbryt-
ningsmetoden, 200 plantor per 
hektar samma år som återplante-

ring och 264 plantor per hektar två 
år efter återplantering. För djup-
gående uppbrytning hittades inga 
överlevande salixplantor samma år 
som återplanteringen, men efter två 
år återfanns 16 plantor per hektar. 
Överlevande gamla salixplantor 
kan utgöra ett problem vid skörd i 
nya odlingar, om de står mitt emel-
lan raderna där maskinen ska köra.

GRÖDA FÖRE NY SALIX
Med tanke på kvarvarande salix-
plantor på de ytligt uppbrutna 
ytorna kan det vara en fördel att 
odla en annan gröda på marken i 
ett eller ett par år innan ny salix 
planteras.

Ogräset i de nya salix-
odlingarna (bilden 
till vänster), beror på 
att en ”fröbank” har 
byggts upp i marken 
i den gamla salixod-
lingen, som var gles 
och innehöll mycket 
ogräs.

I höstvetet fanns bara 
enstaka överlevande 
salixplantor året efter 
uppbrytning (bilden 
till höger). Två år efter 
uppbrytning fanns 
inga gamla salixplan-
tor kvar.



  

Intervjuade odlares erfarenheter
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För att jämföra resultaten från 
uppbrytningsförsöken med de 
praktiska erfarenheter som finns, 
intervjuade forskarna nio salix-
odlare i Syd- och Mellansverige. 
Dessa hade brutit upp salixodlingar 
på 2-20 hektar som var 7-20 år 
gamla. 

FÖR- OCH NACKDELAR
Odlarna fick frågor om arbets-
gången vid salixuppbrytningen, 
upplevda för- och nackdelar vid sa-
lixodling, vad arealen användes till 
efter uppbrytningen och om sina 
framtida planer. De vanligaste orsa-
kerna till att odlarna bröt upp sina 
salixfält var låg avkastning, utvint-

ring (att salixen inte klarar vintern) 
och byte till en annan gröda. 

STARTADE MED SPRUTNING
De flesta började uppbrytningen 
med att bredspruta med en bland-
ning av Roundup och MCPA på 
försommaren eller sommaren, 
efter att salixen hade skördats på 
vintern. Detta följdes av en (eller i 
enstaka fall två) ytlig fräsning med 
en kraftig betesputs på ytan eller 
någon centimeter ner i marken.
Uppbrytningskapaciteten varierade 
mellan 0,5 och 0,75 ha/h och kör-
hastigheten var 1-4,5 km/h. Där- 
efter bearbetades jorden med 
tallriksredskap typ Carrier några 

gånger under sommar eller höst. 
Slutligen såddes antingen en höst-
gröda eller planterades ny salix 
efter en harvning efterföljande vår.

NÄRA FORSKNINGSRESULTATEN
Odlarnas erfarenhet är att man 
bör minska på gödslingen till 
efterföljande spannmålsgröda för 
att undvika liggsäd, som kan vara 
besvärligt att tröska om rester från 
brytning finns på markytan. 

I övrigt ansluter de intervjuade 
odlarnas erfarenheter av uppbryt-
ning och efterbearbetning helt till 
resultaten från forskarnas uppbryt-
ningsprojekt. 

NEGATIVT
- För såväl plantering som skörd och 
  brytning krävs maskiner som normalt 
 inte finns på gården, vilket innebär en 
 betydande kostnad för lantbrukaren 
 när entreprenörer måste anlitas.

- Dräneringen kan fungera sämre de 
 första åren efter brytningen, efter- 
 som salixrötter växer in i skarvar i 
 dräneringen. En odlare säger dock 
 att rötterna ruttnar efter brytning 
 och att dräneringen därefter funge- 
 rar igen. En annan odlare säger att 
 åkerns dränering inte blir förstörd  
 så länge salixen sköts och skördas 
 regelbundet.

POSITIVT
+ Salixodling ger mycket bra markstruktur, vilket  
 kan vara bra för efterföljande spannmålsgröda.

+ Salix tillför mull från blad och rötter, så att blöt  
 mulljord blir torrare efter salixodling. Det kan  
 gynna efterföljande gröda.

+ Tunga maskiner som packar jorden körs inte på  
 marken då man odlar salix.

+ Lönsamheten är nästan lika bra som vid spann- 
 målsodling.

+ Det krävs mycket mindre arbete vid salixodling  
 än vid t. ex. spannmålsodling.

+ Lönsamheten kan öka om man byter till nya  
 salixsorter eller får ersättning för att ta emot  
 och sprida rötslam.

Odlarnas synpunkter på salixodling



Forskarnas  
SLUTSATSER
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∙ Ytlig uppbrytning av salix följt 
av tallriksharvning går snabbare 
och kräver mindre energi än djup-
gående uppbrytning. Å andra sidan 
blir det fler överlevande salixplan-
tor kvar i efterföljande spannmåls-
odling eller i återplanterad salix 
efter den ytliga uppbrytnings-
metoden.

∙ Det går bra att återgå till spann-
målsodling redan samma år efter 
uppbrytning av salix. För att öka 
avkastningen är det bra att både 
spruta mot ogräs och att gödsla 
marken.

∙ Salixplantor från gamla odlingen 
försvinner i nya spannmålsodling-
arna efter mekanisk bearbetning.

∙ I återplanterade salixodlingar 
efter ytlig uppbrytning kan kvarva-
rande salixplantor från den gamla 
odlingen bli ett problem. Detta kan 
undvikas genom att man odlar en 
annan gröda på marken i ett eller 
ett par år innan ny salix planteras.

∙ Rotbitar som finns kvar två år 
efter uppbrytningen, ställer inte 
till några problem vid plöjning, 
tallriksharvning och sådd.

∙ Avkastningen på efterföljande 
spannmålsgrödor är lika, oavsett 
ytlig eller djupgående uppbrytning 
av salix.

∙ Salix har dålig förfruktseffekt på 
efterföljande spannmålsgrödor.



Mer att läsa
Handbok för salixodlare. Jordbruksverket, 2012. Kan 
laddas ner från www.jordbruksverket.se 

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

Manual för Salixodlare. Jonas Gustafsson m.fl. Hand-
bok från Lantmännen Agroenergi AB, 2007. Kan 
laddas ner från www.bioenergiportalen.se 

Skördeteknik och logistik för bättre lönsamhet från 
små odlingar av salix. Andras Baky m.fl. Rapport från 
Värmeforsk, 2010. Kan laddas ner från www.varme-
forsk.se

Uppbrytning av en äldre salixodling – maskininsats 
och förfruktseffekt vid olika brytningsmetoder. Nils-
Erik Nordh m fl. Rapport från Stiftelsen Lantbruks-
forskning 2012. Kan laddas ner från www.lantbruks-
forskning.se 

Utvärdering av salixodlares erfarenheter och attityder 
till odling. Susanne Paulrud m.fl. Rapport från SP Sve-
riges Tekniska Forskningsinstitut, 2010. Kan laddas 
ner från www.sp.se

Länkar
www.bioenergiportalen.se Webbplats om bioenergi 
och energieffektivisering, med fakta om salix och 
reportage om salixodlare.

www.jordbruksverket.se Gå in på Jordbruksverkets 
webbplats och klicka vidare på Stöd/Förnybar energi 
och klimatsatsningar/Stöd för energigrödor. Där finns 
information om det investeringsstöd som man kan få 
för att odla salix.

Kontakt
Nils-Erik Nordh, Sveriges lantbruksuniversitet,  
018-67 25 61, nils-erik.nordh@slu.se 

Ida Norberg, JTI – Institutet för jordbruks-  
och miljöteknik, 010-516 69 53, ida.norberg@jti.se 
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