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Abstract 
 
Better information on factors affecting the fuel characteristics of willow would increase 
the ability of producers to deliver appropriate products to power plants. The main 
objective of the present study was to investigate how the moisture content and the 
chemical composition vary in a willow plantation during the harvest season (September-
June). Another objective was to investigate how these fuel parameters vary depending on 
shoot size. Moisture content measurements were performed once a month from 
September to June in a willow plantation with three-year-old shoots of the clone ‘Tordis’. 
Sampling for complete fuel analyses was performed every two months during the same 
period. In a fuel property perspective, the best time to harvest the clone ‘Tordis’ under 
Swedish conditions seems to be during September and October. The moisture content was 
lowest in these months, while fuel characteristics such as nitrogen content were at the 
same level as for example in March, despite leaves still being present on the shoots. The 
ash-forming elements showed similar or even somewhat lower values (ash content) than 
in winter months. 
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Sammanfattning 
 
För att öka kunskapen om salix bränslekarakteristik behövs kompletterande analyser som 
visar hur bränslekarakteristiken kan variera under året. Låg betalning och liten efterfrågan 
från värmeverken är ett av de argument som gör att många producenter inte väljer att 
satsa på salix idag. Genom att öka kunskapen om hur och vad som påverkar salix 
bränsleegenskaper samt ta fram ett bättre dataunderlag på salix bränslekarakteristik, ökar 
möjligheten att leverera anpassade sortiment till värmeverken. Målet med den här studien 
har varit att undersöka om fukthalt och kemiska egenskaper varierar i ett salixbestånd, 
under skördeperioden från september – juni månad. Därtill att undersöka om fukthalten 
varierar mellan olika salixsorter i ett salixbestånd. 
 
Provtagning av fukthalt genomfördes en gång i månaden från september till juni på 3 år 
gamla salixskott av klonen Tordis, i Skarhult utanför Eslöv. Provtagning för fullständiga 
bränsleanalyser genomfördes varannan månad under samma period. Fukthaltsprov har 
tagits på skott som har en diameter på 20, 30 och 40 mm vid en höjd på ca 100 cm. För 
varje diameterkategori har åtta prover tagits, d.v.s. totalt 24 skott har analyserats vid varje 
provtagningstillfälle. Bränsleanalys gjordes på hela skotten inkl. bladmassan för 
diameterna 20, 30 och 40 mm. Samma skott användes som togs ut för fukthaltproverna.  
På en försökplats i Alnarp togs prover för att analysera fukthalten hos tre olika salixsorter 
(Sven, Tora och Inger). Skottproven togs i maj månad och från varje sort och block togs 4 
slumpade skott. Varje inplockat skott behandlades likadant som när fukthalten bestämdes 
vid Skarhult. Skotten var vid provtillfället lite mer än 1 år gamla (på 4-årig rot). 
 
Resultatet i den här studien visar att det finns en signifikant skillnad i fukthalt i 
salixsorten Tordis mellan olika årstider. Det finns också en skillnad i fukthalt mellan 
olika skottdiametrar. Fukthalten är lägre under höstmånaderna september och oktober. 
Lägsta fukthalten uppmättes till 46 % under september månad på 40 mm skott. 
Under denna period är bränsleegenskaper som kvävehalten på samma nivå som mars 
månad trots att skotten fortfarande är lövade. Även de askbildande ämnena visar 
motsvarande värden eller t.o.m. något lägre (askhalt) som för vintermånaderna.  
Högsta fukthalten uppmättes i februari månad till 57 % på 20 mm skott. Fukthalten i olika 
skottdiametrar är signifikant skild mellan 20 mm och 40 mm skott under månaderna 
december till juni och där störst skillnad kan ses i januari månad genom en högre fukthalt 
i klena skott. Analys av de kemiska bränsleegenskaperna visar att vid skörd av klena skott 
ökar framförallt kvävehalten i bränsle men även askbildande ämnen som kalium, kalcium 
samt spårämnen som kadmium p.g.a. av ökad barkandel i förhållande till ved. Eftersom 
försöket enbart genomförts på klonen Tordis under en säsong bör fler undersökningar på 
andra kloner göras samt upprepade undersökningar göras för att kunna dra några 
generella slutsatser kring orsaken till uppvisade skillnader. 
 
Resultatet i den här studien visade inga signifikanta skillnader i fukthalt mellan de testade 
klonerna (Sven, Tora och Inger), vilket tidigare studier visat. Skillnaden kan bero på att 
provtagning gjordes på ettårsskott för maj månad.  
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Inledning 
 
Trots att det har bedrivits mycket FoU-projekt kring salix så finns det relativt lite data 
kring hur olika faktorer påverkar bränslekvaliteten som t.ex. hur fukthalten varierar i en 
salixodling under året eller hur skottdiametern påverkar bränslekvaliteten. Med sådan 
kunskap kan rätt sortiment styras till rätt panna och därmed främja användingen av 
salixflis som bränsle även i mindre anläggningar. Skörden kan vid behov optimeras till en 
tidpunkt som ger bästa möjliga fliskvalitet i den mån vädret tillåter en styrning av 
skörden. Fukthalten är framförallt viktigt för de pannor som inte har rökgaskondensering 
samt om flisen ska lagras och torkas innan användning medan kvävehalten och de 
askbildande ämnena påverkar emissionerna samt driften vid förbränning. 
 
Utöver hur salixflisen har hanterats i kedjan (lagring, omlastning, transport) så är det 
markkemin, skördetidpunkt, sort och ålder (diameter) på odlingen som kan påverka salix 
bränsleegenskaper (Caslin, 2012). Tidigare studier säger att salix bör skördas efter att 
växten fällt sina löv och invintrat, när dygnsmedeltemperaturen är under 4° C, vilket 
vanligen är fallet från mitten av oktober. Skörden kan sedan pågå till mars–april beroende 
på dygnsmedeltemperaturen. I praktiken påbörjas dock skörden vid en högre 
dygnsmedeltemperatur. På flera håll pågår skörden även långt in i maj.  
 
Tidigare projekt har bl.a. studerat effekter på överlevnad och tillväxt vid förlängd 
skördesäsong av salix (Nordh, 2010). Resultatet visar att det är möjligt att skörda klonen 
Tora, dels sent på våren då tillväxten satt igång och dels tidigt på hösten då plantorna inte 
ännu avslutat sin tillväxtsäsong, utan att plantdödligheten ökar. Däremot får man räkna 
med något lägre avkastning under efterföljande säsong. Hur bränslets egenskaper 
påverkas vid olika skördetidpunkter har dock undersökts i mindre omfattning. 
 
Praktiska erfarenheter visar att fukthalten varierar från 45-55 % (SalixenergiEuropa) med 
säsongen. Det är också känt att en salixodling med grova skott har bättre 
bränsleegenskaper än en ung odling som har många klena skott och därmed hög andel 
bark vilket exempelvis ger högre kaliumhalter och kvävehalter (Adler, 2005). För att öka 
kunskapen om salix bränslekarakteristik behövs kompletterande analyser som visar hur 
bränslekarakteristiken kan variera under året. Låg betalning och liten efterfrågan från 
värmeverken är ett av de argument som gör att många producenter inte väljer att satsa på 
salix idag. Genom att öka kunskapen om hur och vad som påverkar salix 
bränsleegenskaper samt ta fram ett bättre dataunderlag på salix bränslekarakteristik, ökar 
möjligheten att leverera anpassade sortiment till värmeverken. Med ett bra dataunderlag 
på bränslekarakteristiken för salix kan även viljan att prova salix öka hos de värmeverk 
som idag är osäkra på hur salix fungerar som bränsle.  
 
Målet med projektet är att utveckla kunskap hur olika parameter påverkar salixflis 
bränsleegenskaper för att kunna optimera skörden samt styra rätt sortiment till rätt 
användare.  
 
Mer preciserat är målet att: 

• Studera hur fukthalten varierar i ett salixbestånd, under skördeperioden från 
september – juni månad. 

• Studera hur de kemiska egenskaperna varierar i ett salixbestånd under olika 
årstider. 

• Studera hur de kemiska egenskaperna varierar beroende på skottdiameter. 
• Studera hur fukthalten variera mellan olika salixsorter i ett salixbestånd. 
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1 Material och metoder 
 
I projektet gjordes mätningar både i Skarhult och i Alnarp. I Skarhult togs prover för att 
analysera fukthalt och bränsleegenskaper för sorten Tordis. På försökplatsen i Alnarp togs 
prover för att analysera fukthalten hos tre olika salixsorter (Sven, Tora och Inger). 
 

1.1 Provtagningsplats Skarhult 
 
Provtagning av fukthalt genomfördes en gång i månaden från sepember till juni i en 
salixodling med 3 år gamlaskott i Skarhult utanför Eslöv. Provtagning för fullständiga 
bränsleanalyser genomfördes varannan månad under samma period. Den röda fyrkanten 
på kartan nedan (figur 1) visar provtagningsplatsen. Provtagningsplatsen bestod av 30 
rader med 100 plantor i varje rad (totalt 3000 plantor) av sorten Tordis. För att få fram 
jordegenskaperna togs i  juni 2015 c:a 20 jordprov diagonalt över fältet på c:a 30 cm djup. 
Dessa jordprov blandades ordentligt i en spann och från denna spann togs ett 
representativt  prov ut som skickades till Agrilab AB för analys. Standarden SS-ISO 
10390 användes för att bestämma pH, standarden SS-ISO 11277 användes för bestämma 
fraktionerna ler,silt och sand och standarden KLK 1965:1 användes för att bestämma 
mullhalten. Jordegenskaperna visas i tabell 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 1. Provtagningsplats av salixskott, Skarhult, Eslöv.  
 
Tabell 1 Jordegenskaper för Skarhult. 

pH Mull (%) Ler (%) Silt (%) Sand (%) 
5.9 2,1 < 1,0 19,5 78,4 
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1.1.1 Provtagning för analys av fukthalt 
Fukthaltsprov har tagits på skott som har en diameter på 20, 30 och 40 mm vid en höjd på 
c:a 100 cm. För varje diameterkategori har åtta prover tagits, d.v.s. totalt 24 skott har 
analyserats vid varje provtagningstillfälle. Diametrarna för varje kategori har varierat 
enligt tabell 2. 
 
Tabell 2 Accepterad variation inom varje diameterkategori. 
Diameterkategori Acceptabel variation (mm) 

20 18-22 
30 28-32 
40 38-42 

 
Vid praktisk skörd mäts diametern vanligtvis vid 30 cm höjd. Kontrollmätning vid denna 
höjd gjordes vid en provtagning för att se hur stor avvikelsen kan vara mellan 30 cm och 
100 cm höjd (tabell 3).  
 
Tabell 3. Medeldiameter vid 100 cm respektive 30 cm höjd för diameterkategori 20, 30 
och 40 mm. 
Diameterkategori Medeldiameter (mm) vid 

100 cm höjd  
Medeldiameter (mm) vid 
30 cm höjd 

20  20,62 22,96 
30  29,93 33,23 
40  39,68 43,55 
 
Inför varje provtagningstillfälle slumpades 24 plantor ut från provtagningsplatsen (åtta 
från varje diametergrupp). Skotten kontrollerades så att de var hela och friska i toppen. 
För varje inplockat skott (total 24 stycken) markerades balanspunkten. En skottbit 
sågades sedan ut från varje skott (10 cm ovanför och 10 cm nedför balanspunkten). Varje 
skottbit placerades sedan i en plastpåse och markerades med vilken diameterkategori den 
tillhörde. Skottbitarna förvarades under natten i ett kylrum (+4 °C) på Alnarp för att 
efterföljande morgon packas och skickas till bränslelaboratorium för analys. Vid 
provtagningen gjordes notering kring väderförhållanden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2. Makering av balanspunkten och provtagning av salixskott. 
 

1.1.2 Provtagning för analys av bränslekarakteristik 
Bränsleanalys gjordes på hela skotten inkl. bladmassan för diameterna 20, 30 och 40 mm. 
Samma skott användes som togs ut för fukthaltsproverna, det vill säga totalt 24 skott vid 
varje provtagningstillfälle. 
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Skotten (förutom 20 cm skottbiten som togs in för fukthaltsbestämning) stoppades i tre 
olika säckar (en för varje diameterkategori) och transporterades till Skurup (Nybyggets 
maskinuthyrning) för sönderdelning (figur 3). Varje diameter sönderdelades för sig och 
samlades upp i olika säckar (figur 4). Materialet rördes om och ett representativt prov 
togs ut från varje diameterkategori för fullständig bränsleanalys. Proverna paketerades i 
separata plastpåsar och förvarades under natten i ett kylrum(+4 °C) på Alnarp för att 
efterföljande morgon skickas till bränslelaboratorium. Proverna analyserades med 
avseende på aska, C, H, N, S, Cl, värmevärde, samt askbildande ämnen inklusive 
spårämnen. 

 

  
Figur 3. Uppsamling och sönderdelning av hela skott. 
 
 
 

 

 

 

 

 

Figur 4. Provtagning av salixflis för bränsleanalys. 

 
Bränsleanalyser 
Bränsleproverna analyserades enligt standardmetoder på SP:s ackrediterade 
bränslelaboratorium (tabell 4). 
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Tabell 4. Bränsleanalys och metoder. 
Bränsleanalys Metod 

Total fukt:    
Aska:    
Svavel:     
Klor:      
Kol, väte, kväve:    
Syre:     
Värmevärde:       
Huvudelement:   
- Al, Si, Fe, Mn, Ti, Ca, Mg, Ba, Na,     
- K, P   
Spårelement: 
- As, Cd, Co, Cr, Cu, Ni, Pb, V, Zn, Mo     
 

CEN/TS 14774-2 
CEN/TS 14775 
CEN/TS 15289 (svavelanalysator) 
CEN/TS 15289 A (jonkromatografi) 
CEN/TS 15104 
Beräknat som differens 
CEN/TS 14918 (likvärdig med ISO 1928) 
 
mod. ASTM D 3682 (ICP-OES) 
 
mod. ASTM D 3683 
 
 

 

1.2 Provtagningsplats Alnarp 
 
Försöksplatsen ligger i närheten av Alnarps Campus och är ett strip-plot försök med  tio 
kommersiella salixssorter (Gudrun, Inger, Karin, Klara, Linnea, Lisa, Stina, Sven, Tora 
och Tordis) och tre behandlingar i fyra block. Försöket har tidigare använts för att 
undersöka olika salixsorters förmåga att konkurrera med ogräs (Albertsson et al., 2014). 
För att undersöka skillnader i fukthalt mellan olika salixsorter valdes Sven, Tora och 
Inger ur behandlingen ”ogräsbekämpad” ut från detta försök. Jordegenskaperna för 
försökplatsen visas i tabell 5. 
 
Tabell 5 Jordegenskaper för Alnarp 

pH Mull (%) Ler (%) Silt (%) Sand (%) 
6.7 2,8 15,0 31,0 51,2 
 
 
1.2.1 Provtagning för analys av fukthalt 
 
Skottproven togs den 13 maj 2014 och från varje sort och block togs 4 slumpade skott. 
Varje inplockat skott behandlas likadant som när fukthalten bestämdes vid Skarhult. 
Skottens diameter varierade mellan 17 och 19 mm (vid ca 100 cm höjd). Skotten var vid 
provtillfället lite mer än 1 år gamla (på 4-årig rot). 
 

2 Resultat 
 
2.1 Variation i fukthalt i ett salixbestånd under 

skördeperiod 
 
Figur 5 visar medelvärdet (8 analyser) av fukthalten för olika skottdiametrar från 
september till juni månad. Resultatet från alla analyser visas i bilaga 1. I bilaga 3 visas 
noterat väder vid provtagning. Som framgår av figuren är fukthalten lägst i september och 
oktober månad för alla skottdiametrar. Resultatet visar även att fukthalten ökar med 
minskad skottdiameter med undantag av juni månad då fukthalten är högre i grövre 
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salixskott. Resultatet visade samma avvikelse för både juni 2014 och juni 2015. I figur 6-
8 visas medelvärdet samt ett 95 % konfidensintervall för respektive skottdiameter. För 
skottdiametern 30 och 40 mm är medelvärdet för september och oktober månad 
signifikant skiljt från övriga månader. Även juni månad för diametern 40 mm är 
signifikant skiljt från övriga månader. Figur 9 visar fukthalten med ett 95 % 
konfidensintervall för alla skottdiametrar i samma figur för respektive månad. Resultatet 
visar att fukthalten i 20 mm skott är signifikant skiljt från skottdiametern 40 mm för 
månaderna december-juni inklusive oktober.  
 

 
Figur 5. Medelvärdet av fukthalten (8 prov) för olika skottdiametrar från september till 
juni månad. Klon Tordis från Skarhult. 
 

 
Figur 6. Medelvärdet av fukthalt (8 prov) samt ett 95 % konfidensintervall med 
skottdiametern 20 mm för respektive månad. Klon Tordis från Skarhult. 
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Figur 7. Medelvärdet av fukthalt (8 prov) samt ett 95 % konfidensintervall med 
skottdiametern 30 mm för respektive månad. Klon Tordis från Skarhult. 
 

 
Figur 8. Medelvärdet av fukthalt (8 prov) samt ett 95 % konfidensintervall med 
skottdiametern 40 mm för respektive månad. Klon Tordis från Skarhult. 
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Figur 9. Medelvärdet samt ett 95 % konfidensintervall för alla skottdiametrar 20, 30 och 
40 mm i samma figur för respektive månad. Klon Tordis från Skarhult. 
 
 
2.2 Variation i kemiska egenskaper i ett salixbestånd 

under skördeperiod 
 
Figur 10 visar resultatet för fukthalt från provtagning på flis av hela skotten inklusive 
bladmassan (8 skott) från respektive diameterkategori. Som framgår av figuren visar även 
detta resultat lägst fukthalt under hösten. Figur 11 visar askhalten för samma skott och 
skottkategori. Resultatet visar en relativt stor spridning men även här tenderar värdena att 
vara lägre i september månad. Resultatet av den kemiska analysen (figur 12a-b) visar 
störst variation av kvävehalten i olika skottdiametrar och där kvävehalten är högre i de 
klena skotten. Skillnaden i kvävehalten är mindre mellan olika månader, halterna är något 
högre i maj månad i samband med lövsprickningen. Av de askbildande huvudelementen 
dominerar kalcium och kalium. För kalcium visar resultatet något högre halter i de klena 
skotten medan kaliumhalten ökar i maj månad. De askbildande spårelementen visar 
relativt stor spridning men tenderar att öka med minskad skottdiameter framförallt under 
vintermånaderna. Figur 13 visar resultatet för kadmium, övriga spårelement visas i bilaga 
2.  
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Figur 10. Fukthalt (samlingsprov) från provtagning på flis av hela skotten inklusive löven 
(8 skott) från respektive diameterkategori. Klon Tordis från Skarhult. 
 

 
Figur 11. Askhalt (samlingsprov) från provtagning på flis av hela skotten inklusive löven 
(8 skott) från respektive diameterkategori. Klon Tordis från Skarhult. 
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Figur 12a. Kemisk analys (samlingsprov) från provtagning på flis av hela skotten 
inklusive löven (8 skott) från diameterkategori 20 och 40 mm. Klon Tordis från Skarhult. 
 

 
Figur 12b. Kemisk analys av N, Ca och K (samlingsprov) från provtagning på flis av hela 
skotten inklusive löven (8 skott) från diameterkategori 20 mm och 40 mm. Klon Tordis 
från Skarhult. 
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Figur 13. Analys av kadmium (Cd) från provtagning på flis av hela skotten inklusive 
löven (8 skott) från diameterkategori 20, 30 och 40 mm. Klon Tordis från Skarhult. 
 
 
2.3 Variation i fukthalt mellan olika salixsorter i ett 

salixbestånd 
 
I tabell 6 nedan visas medelfukthalten för de tre klonerna som valdes ut i projektet. Tora 
visade högre fukthalt än de andra sorterna men skillnaderna mellan sorterna var inte 
signifikanta (P = 0.07).  
 
Tabell 6. Medelfukthalten (± SE) för tre olika salixssorter. Mätningarna utfördes i maj 
månad 2014. 

Sort Fukthalt (%) 
Tora 63,9 ± 0,4 
Inger 61,8 ± 0,9 
Sven 60,9 ± 0,3 
 
 

3 Diskussion och slutsatser 
 
Syftet med den här studien har varit att undersöka om fukthalt och kemiska egenskaper 
varierar i ett salixbestånd, under skördeperioden från september – juni månad. Syftet var 
också att undersöka om fukthalten varierar mellan olika salixsorter i ett salixbestånd. 
Fukthalt och kemiska egenskaper har betydelse för salix användning som bränsle. En 
lägre fukthalt är att föredra om salix ska lagras innan användning samt vid användning i 
pannor utan rökgaskondensering. Kvävehalten i salixbränslet är starkt kopplat till NOx-
emissionerna vid förbränning och ofta ett argument till lägre betalningsvilja från 
värmeverken.  
 
Resultatet i den här studien visar att det finns en signifikant skillnad i fukthalt i 
salixsorten Tordis mellan olika årstider. Det finns också en skillnad i fukthalt mellan 
olika skottdiametrar. Fukthalten är lägre under höstmånaderna september och oktober. 
Det är också under dessa månader som skillnaden är minst mellan olika skottdiameterar. 
Lägsta fukthalten uppmättes till 46 % under september månader på 40 mm skott. Under 
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perioden december till april är fukthalten inte signifikant skild mellan månaderna. Under 
maj men framförallt juni månad sker en ökning av fukthalten i 40 mm fraktionen. I 20 
mm skotten sjunker fukthalten och juni är den enda månaden som fukthalten är lägre i 
den klena fraktionen. En upprepad mätning året efter, 2015,visade samma resultat.  
Högsta fukthalten uppmättes i februari månad till 57 % på 20 mm skott. Fukthalten i olika 
skottdiametrar är signifikant skild mellan 20 mm och 40 mm skott under månaderna 
december till juni och störst skillnad kan ses i januari månad genom en högre fukthalt i 
klena skott. Vädret vid provtagning kan också ha viss betydelse. Nederbörd förekom vid 
provtagning under oktober, december och januari. Resultatet för dessa månader visar 
dock inga avvikande värden eller större spridning i datat i jämförelse med övriga 
månader.  
 
Eftersom försöket enbart genomförts på klonen Tordis under en säsong och på en plats 
bör fler undersökningar på andra kloner göras samt upprepade undersökningar göras för 
att kunna dra några generella slutsatser kring orsaken till uppvisade skillnader. Resultaten 
i denna studie är dock i linje med resultat från tidigare studier. Telenius (1997) uppmätte 
fukthalten i växande salix under perioden november till april, och där resultatet visade en 
ökning av fukthalten från november till april. Dock var skillnaden inte lika stor som i 
denna studie då undersökningen ej omfattade tidig höst och sen vår. Även i Telenius 
studie uppvisar de klena skotten en högre fukthalt under vintermånaderna. Verwijst och 
Albertsson (2015) har också visat att under december månad har klena skott av Tordis 
högre fukthalt än grövre skott. Detta gällde dock inte för alla sorter. Den senare studien 
understryker därför vikten av att fler undersökningar görs innan generella slutsatser kan 
dras. 
 
Utifrån ett bränsleperspektiv är slutsatsen att salixsorten Tordis visar bäst egenskaper vid 
skörd i september och oktober. Fukthalten är som lägst under denna period och samtidigt 
är bränsleegenskaper som kvävehalten på samma nivå som mars månad trots att skotten 
fortfarande är lövade. Även de askbildande ämnena visar motsvarande värden eller t.o.m. 
något lägre (askhalt) som för vintermånaderna. Om tidig höstskörd tillämpas bör dock 
bränslet levereras omgående till värmeverket då lagring av salix bör undvikas under 
hösten p.g.a. av ökad nederbörd och hög luftfuktighet. Om vårskörd tillämpas bör skörd 
ske innan lövsprickningen i maj månad då både fukthalt, askhalt och kvävehalt i bränslet 
ökar i den grövre diametern. Ur bränslekvalitetssynpunkt bör skörd ej tillämpas på klena 
skott, utan branschens rekommendationer bör följas, dvs att skörd bör tillämpas när det är 
lätt att hitta stammar som är 60 mm i diameter på 30 cm höjd (SalixEnergi, 2015). Vid 
skörd av klena skott ökar framförallt kvävehalten i bränslet men även askbildande ämnen 
som kalium och kalcium samt spårämnen som kadmium ökar p.g.a. av ökad barkandel i 
förhållande till ved, vilket även har bekräftats av tidigare studier (Liu, 2015, Adler, 2005). 
 
Tidigare studier (Nordh, 2010) visar att det är möjligt att skörda sorten Tora tidigt på 
hösten då plantorna inte ännu avslutat sin tillväxtsäsong utan att plantdödligheten ökar, 
dock får man räkna med något lägre avkastning under efterföljande säsong. Under tidig 
höst har även marken förhållandevis hög bärighet. Problemet med skörd under tidig höst 
är att efterfrågan är lägre från värmeverken.  
 
Att alla tre salixsorterna vid försöksplatsen i Alnarp hade en fukthalt på över 60 % är lite 
förvånande eftersom fukthalten generellt brukar ligga omkring 50 % för de flesta sorter 
(Caslin et al., 2012; Verwijst & Albertsson, 2015). En möjlig orsak till den höga 
fukthalten skulle kunna vara att det under mätningarna kom en lätt regnskur. Den relativa 
luftfuktighet var också hög under mätningen (varierade mellan 85 till 100 %) vilket också 
skulle kunna ha påverkat resultatet. En annan möjlig förklaring skulle kunna vara att våra 
insamlade skott bara var lite mer än 1 år gamla. Telenius (1997) visade nämligen i sin 
studie att ettåriga skott hade en högre fukthalt (58-61 %) än äldre skott (50-53 %).  
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Vi hittade inga signifikanta skillnader i fukthalt mellan de testade klonerna (Sven, Tora 
och Inger) i vår studie. Däremot hade Tora signifikant högre fukthalt än Sven i en annan 
studie (Verwijst & Albertsson, 2015). En av de saker som skiljer de två studierna åt är 
tidpunkten då fukthalten mättes. I Verwijst & Albertsson (2015) studie mättes fukthalten 
under februari månad medan fukthalten i vårt projekt mättes i maj. En annan skillnad är 
att skotten i Verwijst & Albertsson (2015) studie var två år gamla medan skotten i vår 
studie var lite mer än ett år. Dessa två faktorer skulle möjligtvis kunna förklara varför vi i 
vår studie inte hittade signifikanta skillnader i fukthalt mellan sorterna. 
 

4 Rekommendationer 
 
För att styra rätt skördesortiment av salix till rätt biobränsleanvändare rekommenderas 
följande: 
 

• Utifrån ett bränsleperspektiv bör salixsorter som motsvarar Tordis egenskaper 
skördas i september och oktober för leverans till användare som föredrar bränsle 
med fukthalter under 50 % (exv. medelstora värmeverk utan 
rökgaskondensering). Bränslet visar vid denna skördeperiod även låga ask,- och 
kvävehalter. 

 
• Vid tidig höstskörd bör bränslet levereras omgående till värmeverket då lagring 

av salix bör undvikas under hösten p.g.a. av ökad nederbörd och hög 
luftfuktighet. 

 
• Vid användning av salix i mindre pannor (100 kW-2 MW) bör vårskörd tillämpas 

då torkeffekten är bättre på våren och mindre pannor kräver torrare bränsle 
(fukthalt <30 %). Skörd bör dock ske innan lövsprickningen i maj månad då både 
fukthalt, askhalt och kvävehalt i bränslet ökar i den grövre diametern. 

 
• Vinterskörd kan tillämpas vid leverans till större värmeverk som föredrar fuktiga 

bränslen (fukthalt >50 %).  
 

• Ur bränslekvalitetssynpunkt bör skörd aldrig tillämpas på klena skott, utan 
branschens rekommendationer bör följas, dvs att skörd bör tillämpas när det är 
lätt att hitta stammar som är 60 mm i diameter på 30 cm höjd. 
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Bilaga 1 Analyser fukthalt 
 
Tabell 7. Analys av fukthalt (8 skott) från respektive diameterkategori från september till 
maj månad.  
Skott 
storlek 

Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mars April Maj Juni 

mm Fukt, 
vikt-% 

Fukt, 
vikt-% 

Fukt, 
vikt-% 

Fukt, 
vikt-% 

Fukt, 
vikt-% 

Fukt, 
vikt-% 

Fukt, 
vikt-% 

Fukt, 
vikt-% 

Fukt, 
vikt-% 

Fukt, 
vikt-% 

20 46,80 50,15 49,12 52,62 52,19 54,01 52,07 52,84 52,76 48,77 
20 48,68 49,02 48,37 52,58 54,21 53,65 53,60 53,55 53,39 49,77 
20 46,50 49,00 49,29 51,19 53,66 52,08 53,29 47,32 52,49 50,09 
20 46,19 48,60 50,98 50,90 54,78 56,69 53,82 54,30 54,67 49,22 
20 50,04 50,34 52,12 53,97 53,60 51,91 52,77 52,46 51,00 49,88 
20 47,74 49,20 50,09 51,05 54,59 53,39 52,33 55,21 52,52 52,27 
20 46,51 48,22 50,88 50,21 52,92 52,81 51,62 53,60 53,45 48,70 
20 48,59 49,45 48,46 52,09 53,95 52,35 50,87 51,12 51,82 47,95 
Medel 47,63 49,25 49,91 51,83 53,74 53,36 52,55 52,55 52,76 49,58 
30 45,68 48,86 49,55 50,59 51,04 51,64 50,51 50,78 51,71 52,33 
30 46,39 47,78 49,73 50,98 49,72 50,11 50,03 49,81 53,03 51,37 
30 45,98 48,10 49,09 51,24 50,17 51,59 51,25 51,82 51,40 50,54 
30 46,24 48,02 48,92 51,69 52,17 49,30 50,36 51,54 50,20 52,32 
30 45,09 47,85 49,11 48,99 51,45 49,74 50,10 49,90 52,18 52,19 
30 47,20 48,19 49,33 51,58 50,97 50,69 51,13 52,82 53,06 52,03 
30 46,77 47,61 49,06 49,40 50,57 51,74 52,74 52,00 50,68 52,05 
30 46,48 47,91 49,34 50,49 49,49 50,98 50,63 50,23 52,11 51,59 
Medel 46,23 48,04 49,27 50,62 50,70 50,72 50,84 51,11 51,80 51,80 
40 46,42 49,08 50,23 50,74 47,84 49,44 48,72 50,79 50,27 51,64 
40 46,03 47,02 49,22 51,03 50,62 49,05 49,49 49,73 51,19 51,39 
40 47,28 47,88 49,93 49,57 49,13 51,01 49,60 51,58 52,02 52,14 
40 47,66 47,83 48,90 49,21 48,93 51,79 50,32 48,61 50,76 53,11 
40 47,95 47,49 49,29 50,89 48,69 51,17 50,05 49,82 49,92 53,88 
40 48,30 47,15 49,01 50,05 50,87 50,80 48,83 49,91 50,82 51,75 
40 47,84 48,31 49,64 51,11 49,97 51,42 51,19 48,73 51,49 51,50 
40 47,07 47,63 49,79 50,64 49,74 50,03 50,15 49,24 49,83 50,61 
Medel 47,32 47,80 49,50 50,40 49,47 50,59 49,79 49,80 50,79 52,00 
 
Tabell 8. Analys av fukthalt (8 skott) från respektive  
diameterkategori för juni månad 2015. 
Skott 
storlek 

Juni 2015 

mm Fukt, 
vikt-% 

20 48,8 
20 50,3 
20 50,0 
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20 52,0 
20 49,0 
20 49,6 
20 49,7 
20 49,0 
Medel 49,8 
30 49,5 
30 50,5 
30 50,6 
30 49,5 
30 49,7 
30 49,9 
30 47,4 
30 47,4 
Medel 49,3 
40 49,7 
40 50,5 
40 51,8 
40 50,8 
40 52,8 
40 52,3 
40 50,9 
40 50,8 
Medel 51,2 
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Bilaga 2 Kemiska analyser 
 
Tabell 9. Kemisk analys (samlingsprov) från provtagning på flis av hela skotten inklusive 
löven (8 skott) från respektive diameterkategori för september månad. 
 September 
På torrt prov 20 mm 30 mm 40 mm 
Aska, vikt-%  1,0 1,0 1,0 
Klor, Cl, vikt-%  0,02 <0,01 <0,01 
Svavel, S, vikt-%  0,04 0,03 0,02 
Kol, C, vikt-%  49,5 49,2 49,0 
Väte, H, vikt-%  6,0 6,0 6,0 
Kväve, N, vikt-%  0,46 0,34 0,23 
Effektivt värmevärdet MJ/kg  18,32 18,12 18,01 
    
Aluminium, Al, vikt-% 0,003 0,001 0,002 
Kisel, Si, vikt-% 0,009 0,004 0,005 
Järn, Fe, vikt-% 0,009 0,005 0,005 
Titan, Ti, vikt-% <0,001 <0,001 <0,001 
Mangan, Mn, vikt-% 0,003 0,003 0,003 
Magnesium, Mg, vikt-% 0,041 0,038 0,031 
Kalcium, Ca, vikt-% 0,33 0,30 0,23 
Barium, Ba, vikt-% <0,001 <0,001 <0,001 
Natrium, Na, vikt-% 0,007 0,002 0,004 
Kalium, K, vikt-% 0,17 0,20 0,18 
Fosfor, P, vikt-% 0,078 0,081 0,069 
    
Arsenik, As, mg/kg    <1 <1 <1 
Kadmium, Cd, mg/kg 0,5 0,4 0,3 
Kobolt, Co, mg/kg 0,1 <0,1 0,1 
Krom, Cr, mg/kg 0,4 0,2 0,3 
Koppar, Cu, mg/kg 3 2 3 
Nickel, Ni, mg/kg 0,4 0,3 0,3 
Bly, Pb, mg/kg 0,7 0,2 0,4 
Vanadin, V, mg/kg <0,1 <0,1 <0,1 
Zink, Zn, mg/kg 74 74 170 
Molybden, Mo, mg/kg <0,5 <0,5 <0,5 
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Tabell 10. Kemisk analys (samlingsprov) från provtagning på flis av hela skotten 
inklusive löven (8 skott) från respektive diameterkategori för november månad. 
 November 
På torrt prov 20 mm 30 mm 40 mm 
Aska, vikt-%  1,5 1,3 1,3 
Klor, Cl, vikt-%  <0,01 <0,01 <0,01 
Svavel, S, vikt-%  0,04 0,03 0,02 
Kol, C, vikt-%  49,9 49,7 49,7 
Väte, H, vikt-%  6,0 6,0 6,0 
Kväve, N, vikt-%  0,46 0,32 0,26 
Effektivt värmevärdet MJ/kg  18,37 18,23 18,24 
    
Aluminium, Al, vikt-% 0,006 0,003 0,005 
Kisel, Si, vikt-% 0,030 0,015 0,024 
Järn, Fe, vikt-% 0,008 0,005 0,006 
Titan, Ti, vikt-% <0,001 <0,001 <0,001 
Mangan, Mn, vikt-% 0,004 0,003 0,004 
Magnesium, Mg, vikt-% 0,045 0,040 0,038 
Kalcium, Ca, vikt-% 0,38 0,31 0,30 
Barium, Ba, vikt-% 0,001 <0,001 <0,001 
Natrium, Na, vikt-% 0,007 0,005 0,004 
Kalium, K, vikt-% 0,23 0,22 0,21 
Fosfor, P, vikt-% 0,086 0,084 0,082 
    
Arsenik, As, mg/kg    <1 <1 <1 
Kadmium, Cd, mg/kg 0,7 0,5 0,5 
Kobolt, Co, mg/kg 0,1 0,1 0,1 
Krom, Cr, mg/kg 0,7 0,6 0,3 
Koppar, Cu, mg/kg 3 3 3 
Nickel, Ni, mg/kg 0,5 0,5 0,3 
Bly, Pb, mg/kg 0,8 0,6 0,5 
Vanadin, V, mg/kg <0,1 <0,1 <0,1 
Zink, Zn, mg/kg 120 89 160 
Molybden, Mo, mg/kg <0,5 <0,5 <0,5 
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Tabell 11. Kemisk analys (samlingsprov) från provtagning på flis av hela skotten 
inklusive löven (8 skott) från respektive diameterkategori för januari månad. 
 Januari 
På torrt prov 20 mm 30 mm 40 mm 
Aska, vikt-%  1,6 1,5 1,0 
Klor, Cl, vikt-%  <0,01 <0,01 <0,01 
Svavel, S, vikt-%  0,04 0,03 0,02 
Kol, C, vikt-%  49,4 49,3 49,4 
Väte, H, vikt-%  6,1 6,0 6,1 
Kväve, N, vikt-%  0,60 0,59 0,36 
Effektivt värmevärdet MJ/kg  18,18 18,14 18,17 
    
Aluminium, Al, vikt-% 0,003 0,003 0,002 
Kisel, Si, vikt-% 0,013 0,010 0,008 
Järn, Fe, vikt-% 0,029 0,012 0,005 
Titan, Ti, vikt-% <0,001 <0,001 <0,001 
Mangan, Mn, vikt-% 0,003 0,004 0,003 
Magnesium, Mg, vikt-% 0,044 0,043 0,032 
Kalcium, Ca, vikt-% 0,35 0,40 0,23 
Barium, Ba, vikt-% 0,001 <0,001 <0,001 
Natrium, Na, vikt-% 0,007 0,007 0,004 
Kalium, K, vikt-% 0,21 0,24 0,19 
Fosfor, P, vikt-% 0,074 0,074 0,061 
    
Arsenik, As, mg/kg    <1 <1 <1 
Kadmium, Cd, mg/kg 0,7 0,8 0,5 
Kobolt, Co, mg/kg 0,1 0,1 <0,1 
Krom, Cr, mg/kg 0,6 0,4 0,3 
Koppar, Cu, mg/kg 7 7 4 
Nickel, Ni, mg/kg 0,7 0,5 0,3 
Bly, Pb, mg/kg 0,7 0,4 0,4 
Vanadin, V, mg/kg <0,1 <0,1 <0,1 
Zink, Zn, mg/kg 88 110 88 
Molybden, Mo, mg/kg <1 <1 <1 
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Tabell 12. Kemisk analys (samlingsprov) från provtagning på flis av hela skotten 
inklusive löven (8 skott) från respektive diameterkategori för mars månad. 
 Mars 
På torrt prov 20 mm 30 mm 40 mm 
Aska, vikt-%  1,3 1,2 1,1 
Klor, Cl, vikt-%  <0,01 <0,01 <0,01 
Svavel, S, vikt-%  0,04 0,03 0,03 
Kol, C, vikt-%  49,2 49,0 49,0 
Väte, H, vikt-%  6,2 6,2 6,2 
Kväve, N, vikt-%  0,40 0,27 0,28 
Effektivt värmevärdet MJ/kg  18,30 18,14 18,16 
    
Aluminium, Al, vikt-% 0,007 0,002 0,002 
Kisel, Si, vikt-% 0,020 0,006 0,006 
Järn, Fe, vikt-% 0,027 0,030 0,004 
Titan, Ti, vikt-% <0,001 <0,001 <0,001 
Mangan, Mn, vikt-% 0,006 0,011 0,004 
Magnesium, Mg, vikt-% 0,042 0,035 0,034 
Kalcium, Ca, vikt-% 0,31 0,29 0,25 
Barium, Ba, vikt-% 0,001 <0,001 <0,001 
Natrium, Na, vikt-% 0,007 0,003 0,004 
Kalium, K, vikt-% 0,18 0,19 0,20 
Fosfor, P, vikt-% 0,072 0,069 0,072 
    
Arsenik, As, mg/kg    <1 <1 <1 
Kadmium, Cd, mg/kg 0,5 0,4 0,4 
Kobolt, Co, mg/kg 0,2 0,1 <0,1 
Krom, Cr, mg/kg 0,5 0,3 0,1 
Koppar, Cu, mg/kg 170 9 4 
Nickel, Ni, mg/kg 4 0,4 0,4 
Bly, Pb, mg/kg 5 1 0,5 
Vanadin, V, mg/kg <0,1 <0,1 <0,1 
Zink, Zn, mg/kg 140 110 73 
Molybden, Mo, mg/kg <0,5 <0,5 <0,5 
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Tabell 13. Kemisk analys (samlingsprov) från provtagning på flis av hela skotten 
inklusive löven (8 skott) från respektive diameterkategori för maj månad. 
 Maj 
På torrt prov 20 mm 30 mm 40 mm 
Aska, vikt-%  1,6 1,5 1,6 
Klor, Cl, vikt-%  0,02 0,01 0,01 
Svavel, S, vikt-%  0,05 0,03 0,01 
Kol, C, vikt-%  50,1 50,1 49,4 
Väte, H, vikt-%  5,9 5,8 5,8 
Kväve, N, vikt-%  0,57 0,42 0,48 
Effektivt värmevärdet MJ/kg  18,59 18,36 18,26 
    
Aluminium, Al, vikt-% 0,005 0,003 0,004 
Kisel, Si, vikt-% 0,015 0,008 0,011 
Järn, Fe, vikt-% 0,005 0,004 0,008 
Titan, Ti, vikt-% <0,001 <0,001 <0,001 
Mangan, Mn, vikt-% 0,004 0,003 0,003 
Magnesium, Mg, vikt-% 0,044 0,044 0,044 
Kalcium, Ca, vikt-% 0,28 0,36 0,33 
Barium, Ba, vikt-% <0,001 <0,001 0,001 
Natrium, Na, vikt-% 0,007 0,003 0,006 
Kalium, K, vikt-% 0,30 0,26 0,29 
Fosfor, P, vikt-% 0,089 0,077 0,082 
    
Arsenik, As, mg/kg    <1 <1 <1 
Kadmium, Cd, mg/kg 0,6 0,6 0,5 
Kobolt, Co, mg/kg 0,2 0,1 0,2 
Krom, Cr, mg/kg 0,4 0,5 0,6 
Koppar, Cu, mg/kg 4 6 6 
Nickel, Ni, mg/kg 0,5 0,5 1 
Bly, Pb, mg/kg 0,6 0,6 1 
Vanadin, V, mg/kg <0,1 <0,1 <0,1 
Zink, Zn, mg/kg 170 120 94 
Molybden, Mo, mg/kg <1 <1 <1 
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Bilaga 3 Väderobservationer 
 
Tabell 14. Noterat väder vid provtagning under förmiddag för alla månader. 
Månad Datum Väder 
Sep 2014-09-22 Mulet väder, ingen nederbörd, lite vind, temp 12-14 oC. 
Okt 2014-10-19 Mulet väder som sedan övergick i regn. Temp ca 15oC och 

nästan ingen vind. Eftersom det regnade torkade vi av 
skotten innan de lades i sina enskilda påsar. Ompackning 
skedde inomhus. 

Nov 2014-11-18 Molnigt men inget regn temp ca 10 oC. Skotten ej blöta. 
Ganska blåsigt. 

Dec 2014-12-15 +2-3°C, duggregn i början som mot slutet av provtagningen 
övergick i ihållande regn.  

Jan 2015-01-19 Vädret var kring noll med delvis snöblandat regn och nästan 
vindstilla. Proverna fick torkas av i labbet eftersom de var 
blöta från allt snöande. 

Feb 2015-02-15 Vädret var molnigt och riktigt blåsigt men inget regn. 
Temperaturen var mellan 1 till 3 plusgrader. 

Mars 2015-03-18 Vädret var halvklart med lite sol då och då. Det var nästan 
vindstilla tills enbörjan men senare började det att blåsa en 
del. Inget regn. Temperaturen var mellan 6 till 8 plusgrader. 

April 2015-04-13 Det var mulet och mellan 6-8 plusgrader under 
provtagningen. Kraftig vind men inget regn. Salixen har 
börjat slå ut. 

Maj 2014-05-21 Växlande, mest sol, temp 15 oC 
Juni 2014-06-16 Halvklart. Inget regn, temp 16 oC. 
Juni 2015-06-15 Vädret var halvklart till mulet och mellan 13-15 grader. Det 

blåste en hel del. 
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