Torvskörden på
Annedal i Uppland

Sommaren 2001 kommer i vissa delar av
Sverige minnas som torr och fin vilket
passar torvskörden bra. Den 24 juli när
Bioenergi besökte Annedal var man redan inne på femte stycketorvskörden.
Den på rekordtid öppnade Annedalsmossen har 170 hektar produktionsyta.
Medeldjupet är tre meter .

A

nnedalsmossen ligger tre
mil norr om Uppsala
straxt väster om E4. En
utmärkt väg leder fram till mossen
och transportavstånden till kunden i Västerås är inte långt.
Totalt skall man leverera 150
GWh (cirka 150.000 kubikmeter)
torv dit varje år och det är Annedal som svarar för den stora delen,
berättar Bengt Råbom som är produktions chef på Råsjö Torv AB.
Flera markägare
Det är flera markägare som äger
mossen men Råssjö Torv har kon10

cessionen.
Det finns flera bostäder alldeles i närheten, men det är inga
större problem med buller och
dylikt från produktionen.
– Vi har haft ett klagomål
men vid mätningar så visade det
sig att vi låg väl på rätt sida om
gränsvärdena, säger Bengt Råbom.
Mellan 6 och 16 så gäller 55
dB, därefter till 22 är det 50 DB
och på natten 35 dB.
– Det är inte heller några problem med utsläpp i vatten. Vi
har en sedimenteringsbasäng
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som är två meter djup och som
tar hand om fasta partiklar. Hittills har vi rensat den en gång.
Det gör vi med grävskopa när
djupet minskat till en meter.
Tre gånger per år så gör vi
vattenanalyser och sänder in till
kontrollmyndigheten enligt kraven i täkttillståndet.. Vi har en
tillrinning och en avrinning som
sker till Tismarån.
– Kort sagt, det är en väl fungerande mosse, säger Bengt Råbom som är produktionsansvarig på Råsjö och också en av de
ursprungliga ägarna i det numer
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finskägda företaget. Det var ju
Vapo som gick och tog över förra året, något som varit positivt
för alla säger Bengt Råbom.
– Vi har ett mycket gott samarbete och verksamheten hos oss
i Sverige fortsätter som tidigare. Det är endast styrelsemötena som blivit förstärkta från
Finland. Ordförande är Matti
Hilli från Vapo.
I och för sig kan det vara värt
att notera att vår interna omorganisation går bra. Vi har ju fört
samman odlingstorven i vårt
dotterföretag Hasselfors Garden

Bengt Råbom, produktionschef på Råsjö Torv visar en stycketorvsbit.
Bränslet som levereras till Västerås stora kraftvärmeverk.

Sedimenteringsdammen med överfall, som gör att vattnet luftas samt
ytlänsar för avskiljning av flytande orenheter. Dammen som är två
meter djup rensas med skopa när djupet miskat till en meter.

vilket ger mer kraft.
Pelletsproduktionen ligger i
Mebio och den går också bra.
Dessutom bedriver man lite
trädbränsleverksamhet i Råsjö
men den är inte större än cirka
10 procent av omsättningen.

vändas alls första året. Nu har vi
den igång.
Men trots att det är en robust
teknik är den inte problemfri.
– Idag fick jag lov att ta med
en reservpump, då den ursprungliga hade totalhavererat,
50.000 kronor förlorade, suckar
Bengt Råbom.

Snabb anläggning
I fjol vinter avverkades skogen på
mossen. Det var en mycket tät
skog. Riset las upp i stora limpor
intill och fick ligga över hela fjol
sommar och torka. I vintras när
marken frös gick man ut med en
flishugg och flisade direkt i container.
– Det innebar att de här tegarna
närmast är lite försenade jämfört
med de andra ytorna på området
säger Bengt Råbom, men påpekar att skillnaden är snart utjämnad.
För 15 år sedan så arbetade
Mälarskog, numer Mellanskog
med att utveckla torvskörd från
mossen närmast Annedalsgård.
Men av olika skäl gick inte det.

Det var Jan Häckner, senare under en period också verkställande ledamot i Svebio, som höll i
projektet. Den då aktuella ytan
var på 70 hektar.
Nu har vi ökat på ytan med
100 hektar. Det var först när vi
fick möjlighet att köpa Annedals
gård för två år sedan som det
lossnade och projektet blev genomförbart. Då gick istället allt
väldigt snabbt.
– Täkttillståndet blev klart i januari år 2000. I slutet av januari
började vi avverka skogen. Så fort
som ytorna blev rena så gjorde vi
ordning för torvproduktion.
Mossen ligger i två kommuner, Tierp och Uppsala.
– Det har varit en mycket bra
samarbete i projektet, framhåller
Bengt Råbom.
En väsentlig fördel för oss var
att området var väl dikat sedan
tidigare, så mossen behövde inte
ligga och avvattnas innan start.
– Vi har satt upp en pumpstation men den behövdes inte anNr 3 2001 KRETSLOPP –

Skörd redan första
året
– Vi kunde ta upp första skörden
redan samma år som vi började
ställa i ordning mossen.
– En skörd stycketorv och ett par
skördar frästorv. Vi fick upp
femtiotusen kubikmeter.
Kvalitén
Det är väldigt bra kvalitet på torven, säger Bengt Råbom. Humifieringsgraden är 7 - 8 på von
Post skalan vilket är bra, mao
högt energivärde.
Föroreningarna är små, askan
däremot lite hög, ungefär 8 procent. Det blir det vid höghumiNr 4 2001

Området som är på 170 hektar
är uppdelat i fyra delar.
fierad torv. Svavelhalten är ungefär 0,25. Det är viktigt att den
ligger under 0,3.
Entreprenören
Gullvalla torv har den totala
produktionsentreprenaden. Företaget ägs av Torbjörn Ander.
11

Underentreprenören Kenneth Johansson

Det är viktigt att sässongsstackarna formas rätt och med rätt
placering. Bärigheten kan vara väldigt dålig då torven skall hämtas.

Sommarjobbande Benno och Marie

Ilandkörning av stycketorven. Den läggs sedan i stack invid mossen
och bärig bilväg.
Han svarar för att produktionen
går enligt uppgjorda planer.
– Vi tillhandahåller redskapen
men inga dragfordon och ingen
personal, säger Bengt Råbom
Entreprenören skall hålla torvutrustningen i skick. Om något
går sönder är det hans uppgift att
laga. Råsjö har en central verkstad i Ilsbo och sedan reservdelar
utspridda över landet för att
minska tiden för stillestånd.
Maximera
torvintaget
Entreprenörens uppdrag är att ta
in så mycket torv som det går.
Han har betalt per kubikmeter
inkört i stack. Entreprenören har
en rak ersättning, mycket torv =
mycket pengar, ingen torv =
inga pengar. Det finns ingen bas
ersättning.
Det innebär attdet inte är alla
som passar som torventreprenörer. När förutsättningarna är
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goda då gäller det att jobba som
sjutton och i andra lägen att kunna göra något annat.
Traktorer och bemanning har
Gullvalla Torv ordnat från bönder i trakten och de som kör är i
stor utsträckning studerande
som har torvskörden som sommar arbete.
Många
maskintimmar
De som trycker torven får mest
timmar (trycker = kör traktorn
med skördaraggregatet som tar
upp torven och pressar den genom munstycken som formar
den till korvar.
– De kommer nog att ligga på
1000 timmar på traktorerna vilket förstås är bra för en maskinägare, bedömer bengt Råbom.
- Nu ( i slutet av juli) håller vi
redan på med fjärde skörden berättar Bengt Råbom.
Det är egentligen ganska fanNr 3 2001 KRETSLOPP –

Stycketorven vänds så den torkar bättre.
tastiskt. När torvverksamheten
med de små traktoraggregaten
började på 80-talet räknade man
med normalt två skördar per säsong. I bästa fall tre men ibland
bara en.
De som kör iland torven kommer att nå upp till kanske 600
timmar per maskin.
Underentreprenören
Kenneth Persson från Vendel är
en av de lokala lantbrukarna som
håller med traktor och förare.
– Jag är lantbrukare och odlar
spannmål på 100 hektar, berättar Kennet Persson.
– Det är väldigt bra att det
kommit in en ny verksamhet för
oss. Vi får ju mer maskintimmar
på det här sätet.
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– Det här med torven är ungefär som att köra hö, säger Kennet
– det är finväder som gäller
och då måste man jobba för högtryck.
– Mina två traktorer går på
ilandkörning berättar Kenneth
Persson.
Den tredje traktorn som arbetar med intransporterna, en grön
John Deere, tillhandahålls av Johan Hallman. Han kommer från
Uppsala och är bonde där.
Holger Andersson är också
lantbrukare och håller med maskin för sladdning, vändning och
stubbrensning. Sune Ljungberg
som svarar för torvupptagningen, är även han lantbrukare.
Totalt är alltså fem lantbrukare involverade i produktionen

Det är mycket rötter som rensas bort i en ung mosse

Bengt Råbom begrundar den havererade vattenpumpen.

En bra rak väg går utmed mosskanten. Den passerande ser inte att
torvskörd pågår pga en blommig gräsvall ligger emellan.

Torkande stycketorv i långa banor
som underentreprenörer.
Förarna
De som kör iland torven börjar
6 på morgonen och jobbar till 10
på kvällen. Tiden delas av två
personer.
Marie Andersson är en av de
som kör traktor. Hon är dotter
till Holger Andersson som tillhandahåller en av traktorerna.
– Nu håller jag på och vänder
kottarna, berättar Marie Andersson.
– Man kan likna det med att
harva på åkern. Man kör sakta
rakt fram så får de en putt och
rullar runt. Nu tar det väl 3 - 4
timmar innan jag är klar med
vändningen säger Marie.
– Annars går jag i skolan.
– Det är ett kul arbete, säger
Marie mycket frisk luft och eget
ansvar. Dessutom har jag personligen det så väl förspänt genom
att när torvskörden står stilla för
regn eller dyligt då kör jag skogsmaskin och plockar stubbar på
mossen istället. Jag är alltså garderad.
– Vår entreprenad är vänd-

ning, sladdning och skogsmaskin
säger Marie.
Benno kör transport på andra
sidan mossen. Han jobbar för
Kenneth Jonsson. Pluggar och
har det som extra jobb. Bor en
knapp mil ifrån.
Femton års skörd
och sedan viltvatten
– Vi räknar med att kunna skörda i 15 år framåt på den här torvmossen, berättar Bengt Råbom.
Det står angivet i planen som
följer med täkttillståndet.
– Mossen har också en väldigt
fin geometri, nästan fyrkantig
och innehåller mycket lite sten.
Torven går till Västerås nybyggda panna. Råsjö skall leverera 160 GWh Torv per år dit.
Naturbränsle står för merparten
av träleveranserna.
Den 24 juli då Bioenergi besöker Annedalsmossen har Råsjö
redan bärgat 1,5 miljoner kubikmeter över landet. Budgeten för
året ligger på 2,1 miljoner.
Text och bild
Lennart Ljungblom
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Utsikt från den längs vägen följande gräsvallen.
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