Trädbränsletillgångar

Matti Parikka på Svebios vårmöte Trädbränsle är en stor tillgång i
Sverige. Brutto, det vill säga utan
reduktion av ekologiska, tekniska och
ekonomiska skäl utgör de cirka 122
TWh per år, bland annat beroende
av de framtida industriavverkningarnas storlek. Cirka 73 TWh
kan betraktas som tillgängligt på
medellång sikt. På längre sikt än 10
år kan dessa siffror komma att öka
avsevärt.

”Trädbränsle
- en stor svensk tillgång

H

ur mycket av de 122
TWh som redovisas
som bruttotillgångar
som kan bli tillgängligt på olika
lång sikt råder dock stor oenighet
om bland de många olika intressenterna, konstaterar Matti Parikka.
Kostnaderna varierar som exempel mellan cirka 450 kr per
ton TS (ca 92 kr per MWh) och
cirka 800 SEK (170 kr/ MWh).
De dyraste kvantiteterna är uttag av avverkningsrester från äldre gallringar, för vilka metoderna
ännu är i stort sett oprövade.
Definitioner
Trädbränsle har han definierat
enligt svensk standard SS 18 71
06 med några undantag.
Stubbar ingår inte och inte
heller odlad energiskog på jordbruksmark och inte heller har
någon hänsyn tagits till import
och export. Utgångspunkten för
beräkningarna har varit den senaste averkningsberäkningen
SKA 99 - Skoglig konsekvensanalys (99)samt skogsstyreslens rekommendationer vid uttag av
skogsbränsle och kompensationsgödsling (1988)
Tillbakablick
De skogliga råvarutillgångarna
har sedan andra världskriget ut-

vecklats på ett mycket entydigt
sätt, nämligen att virkesförråden
har ökat i snabb takt.
Gapet mellan möjlig och faktisk avverkning har därför ökat
kraftigt i praktiskt taget alla europeiska länder.
Sveriges årliga skogstillväxt ligger i intervallet 100 - 105 miljoner kubikmeter skog. Den faktiska avverkningsnivån har under
1990 talet endast legat på cirka
70 procent (65-70 milj m3sk).
Den uthålliga avverkningsnivån enligt SKA99, basnivå alternativet motsvarar 84 miljoner
m3sk per år under 2000 - 2010.
Slutsatsen blir därför att årligen
ackumuleras 15 - 20 miljoner
kubikmeter skog!! Bara denna
kvantitet, inräknat såväl stamved
som bark, topp, grenar och barr
dock ej stubbe motsvarar ett energivärde på 40 - 55 TWh per år!!.
Detta kan betraktas som en
möjlig extra industri- eller bränsleråvara.
Det finns goda möjligheter att
utöka de så kallade bränsleavverkningarna vid behov, speciellt
om bränslepriset ökar något.
– Slutsatsen som man kan dra
är att det finns gott om råvarutillgångar som kan användas för
produktion av biobränslen i
Sverige säger Mati Parikka.
Lennart Ljungblom

Slutsatser i siffror
1000 tonTS per år
A. Bruttopotential Grot
(Avverkningsrester från integrerad avverkning)
1) Första gallring
2003 1)
2) Övrig gallring
3173 1)
3) Slutavverkning
8487 1)
4) Stående småträd
372 2)
5) Kvarlämnade träd och
lumpade stamdelar
931 2)
Summa A
14 966
B Direkta bränsleavverkningar
6) Träd i klen gallring
1997 2)
7) Träd från röjningar
559 2)
8) Brännved
1600 3)
9) Avverkning på icke skogsmark
600 3)
Summa B
4756
C Övrigt
10) Virke utan industriell använding
11) Skogsindustrins biprodukter
12) Återvunnet trädbränsle
Summa C
Total Bruttokvantitet
A+B+C

1000 3)
3400 3)
800 3)
5200

24 922
= 122 TWh

) Källa SKA99
Källa rapp 51, just källa SKA99/AVB92
3)
Källa rapp 51
1

2)

Nr 3 2003

51

