
Sverige har en hög potential för
energiproduktion. Energigrödorna
kan snabbt komma över tröskeln
för att bära sina egna kostnader och
därmed bli ett bättre alternativ än
att låta marken ligga obrukad. Detta
eftersom Sverige har förhållandevis
mycket mark och en animalie-
produktion som befinner sig i en
svår konkurrenssituation. Grovt
uttryckt kan alltså ett höjt oljepris
leda till att det svenska jordbruket
växlar över till energiproduktion
medan övriga EU i huvudsak ligger
kvar med livsmedelsproduktion. 

Det visar en förstudie som Lars
Jonasson har gjort om vad som kan
hända med svenskt jordbruk om
oljepriset stiger till 100 dollar per
fat. Han har använt sig av en mate-
matisk modell som tar hänsyn till
de viktigaste produktionsgrenarna
i jordbruket, tillgång och priser på
insatsmedel, förädling av produk-
ter, efterfrågan av olika livsmedel
i olika länder och transportkostna-
der såväl inom som utom EU.

Den svenska animalieproduk-
tionen har minskat sedan Midterm
Review (MTR) genomfördes, och

stiger oljepriset kommer den att
minska ännu mer eftersom den
fram tills idag har gynnats av ett
relativt lågt spannmålspris (spann-
målen används till foder). Denna
konkurrensfördel försvinner om
spannmålen i stället börjar använ-
das för att skapa energi. Förbrän-
ning av spannmål är något som kan
bli stort i Sverige, men förmodligen
inte i övriga EU-länder. Där är nor-
malt sett värdet av säden högre om
den används till foder än om den
eldas upp. 

Salix har potential att bli en stor
energikälla såväl i Sverige som
i övriga EU. Etanoltillverkningen av
spannmål kan också bli stor medan
potentialen för raps till rapsmetyl-
ester (RME) är mindre eftersom det
är svårt att få fram tillräckligt
mycket frö.

För mer information: Lars Jonasson,
tel 0457-46 10 53,
e-post lars.jonasson@lantek-lj.k.se, 

Projekt: 0540005 Svenskt jordbruk om
oljan kostar $ 100 per fat. Livsmedel,
energi eller ogräs?

Energi på åkrarna om
oljepriset höjs

Nr 1 2007
Stiftelsen Lantbruksforskning

Först höjs produktionskostnaderna. Sen får jordbruket ökade möjligheter
att gå in som energiproducent när priset på energi stiger. Till sist höjs
priserna på traditionella jordbruksprodukter. Detta är ett möjligt scena-
rio om oljepriset skulle höjas till 100 dollar per fat.  

REDAKTÖRENS RUTA

Detta är ett specialnummer om
Bioenergi!
Jordbruksnäringen skulle enligt LRF:s
prognos kunna öka sin energiproduktion
från dagens 1 TWh per år till 20 TWh på
lång sikt. Men för att undvika att vi kli-
ver i galen tunna när det gäller bioenergi
krävs det forskning. Under 2005 finan-
sierades en rad förstudier med olika
inriktningar på bioenergi och detta är
resultatet. Förstudierna har använts
bland annat som underlag för nya
ansökningar och för uppbyggnaden av
forskningsprogrammet ”Produktion och
förädling av energigrödor samt energi-
besparing inom jordbruket” i samarbete
med Energimyndigheten. 

R E D A K T I O N EN

”Nytt om forskning” beskriver kortfattat
resultat från flera olika forskningsprojekt
som finansierats av lantbrukare via
Stiftelsen Lantbruksforskning. Dessutom
förmedlas kontakter med forskare som är
kopplade till sina respektive projekt. 

”Forskning lönar sig” är ett nyhets-
brev som fokuserar på resultaten från ett
forskningsprojekt och beräknar de kronor
och ören som en lantbrukare kan spara
på att tillämpa resultat från projektet. 
Du kan prenumerera GRATIS på båda
dessa nyhetsbrev via e-post eller få dem
direkt hem i brevlådan. 

Upplagan är ca 8 300. 
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Agricultural Research) 
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Industrin
potentiell energi-
grödekund
Mats Edström från JTI har kartlagt
jordbrukets energianvändning och
kommit fram till att livsmedels-
industrin är stora möjliga kunder
av energigrödor om de byter ut
fossila bränslen mot biobränsle. En
övergång från diesel till biobränsle
inom jordbruket och transport-
sektorn skulle också skapa en stor
potentiell marknad för energi-
grödorna. Beräkningarna visar att
livsmedelsindustrin och den
industri som producerar insats-
medel till primärproduktionen till-
sammans använder ca 10 TWh per
år. Av denna energimängd kommer
7,5 TWh från fossila bränslen,
varav 25 % används för transport-
er. Naturgas är det vanligaste fos-
sila bränslet och utgör drygt
55 % av den använda fossilbase-
rade energin. Resterande 2,5 TWh
består till ca 80 % av elektricitet
och resten av biobränslen. Om
dessa industrier i framtiden skulle
öka användningen av biobränslen,
skulle de bli en betydelsefull kon-
sumentgrupp för energigrödor. 

Jordbrukarnas direktanvändning
av energi för livsmedelsproduktion
utgörs av drygt 60 % fossila bräns-
len, 30 % el samt 10 % bioenergi.
Merparten av de fossila bränslena
består av diesel. En aktiv strategi
för ökad inblandning av biodriv-
medel i bränslen till jordbruks-
maskiner kan gynna utvecklingen

av ny biodrivmedelskapacitet
i Sverige. Detta gäller även för de
livsmedelsrelaterade transporterna
som sker med lastbilar vars driv-
medelsbehov är ungefär lika stort
som jordbruksmaskinernas.    

Energianvändningen för upp-
värmning av alla småhus som lig-
ger på jordbruksfastigheter beräk-
nades till ca 6,1 TWh per år. Denna
uppvärmning sker till drygt 10 %
med fossila bränslen, 30 % el och
60 % bioenergi. Hushållens använd-
ning av eldningsolja sjunker snabbt
och potentialen för att ytterligare
fasa ut olja för uppvärmning  är
begränsad. 

För mer information: Mats Edström,
JTI- Institutet för Jordbruks- och
miljöteknik, tel 018-30 33 86,
e-post mats.edstrom@jti.se

Projekt: 0540003 Jordbrukssektorns
energianvändning
Rapporten finns publicerad på JTI:s
webbsida: www.jti.se, nr 342 i rapport-
serien Lantbruk & Industri

Konkurrenskraftig
bränslehalm
dåligt utnyttjad
I Sverige produceras uppskatt-
ningsvis en miljon ton halm per år
som skulle kunna utnyttjas som
bränsle för att producera energi
motsvarande 4 TWh. För när-
varande används endast en bråkdel
av denna kvantitet. Detta kan jäm-
föras med de ungefär 1,5 miljoner
ton bränslehalm som används
i Danmark. 

Sven Bernesson och Daniel
Nilsson från SLU har gett en över-
sikt över dagens teknik för bärg-
ning, transport och eldning av
halm i små- och storskaliga system,
samt föreslagit olika forsknings-
och utvecklingsinsatser för att öka
den framtida användningen av
bränslehalm i Sverige. 

System med storbalar (rundbalar
och fyrkantbalar) är billigast idag.
Rundbalar är ofta ett konkurrens-
kraftigt alternativ för mindre
gårdsanläggningar med helbals-

eldade pannor, medan system med
fyrkantbalar används i större
anläggningar. Visserligen är inves-
teringskostnaden hög för fyrkants-
pressar, men dagens maskiner har
mycket hög kapacitet och den
högre baldensiteten ger också lägre
transport- och lagringskostnader.  

Vid förbränning av halm är kvali-
teten på halmen viktig. En för hög
fukthalt leder till ojämn förbrän-
ning i pannan. Om askan har höga
halter av akalimetaller kan den
smälta och bilda slagg. Dessutom
kan höga klorhalter i bränslet
bland annat orsaka korrisions-
problem. Halterna av dessa ämnen
minskar om halmen får ligga ute
några dagar före bärgning och
utsättas för nederbörd.  

Studien pekar på att tekniken för
hantering och eldning av bränsle-
halm fungerar tillfredsställande
idag och att kostnaderna är kon-
kurrenskraftiga. För att öka använd-
ningen av bränslehalm i Sverige är
det framför allt informations-
insatser och demonstrationsanlägg-
ningar som behövs. 

För mer information: Sven Bernesson,
SLU,  tel 018-67 18 22,
e-post Sven.Bernesson@bt.slu.se
eller Daniel Nilsson, SLU,
tel 018-67 35 44,
e-post daniel.nilsson@bt.slu.se

Projekt: 0540004 Halm som energi-
källa. Översikt av existerande kunskap.
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5 000 kr för ett
hektar hampa
En realistisk avkastningsnivå för
välskötta hampaodlingar på lämp-
liga jordar i Sverige är ca 10 ton
torrsubstans per hektar i stam-
skörd. Kostnaden för att odla fram
ett bestånd färdigt för skörd har
beräknats till knappt 5 000 kr per
hektar. Det går att skörda hampa
med konventionella eller något
modifierade lantbruksmaskiner,
men det är inte optimalt. 

Martin Sundberg och hans kolle-
gor på JTI har gjort en förstudie för
att belysa vissa frågeställningar
som är viktiga för hampans framtid
som biobränsle. Förutom avkast-
ningsnivå och skördeteknik är
marknadspotential en viktig fråga.
Kontakter med energibolag och
andra nyckelpersoner inom bio-
bränsleområdet visade att det finns
ett stort intresse från energibola-
gens sida att använda hampa som
bränsle om det kan löna sig ekono-
miskt. Priset på den nya råvaran
var viktig för alla bolag, liksom hur
den passar in i anläggningens
befintliga transport- och hante-
ringssystem. Bolag i norra Sverige
jämförde priset på hampa med
priset på träflis eftersom den ofta
finns lättillgänglig i norr. Längre
söderut var transport- och hante-
ringskostnader viktigare eftersom
det kan vara svårt att få tag på trä-
flis på nära håll. Om det skulle krä-
vas nya omfattande investeringar
för att använda hampa, minskade
intresset. 

För mer information: Martin
Sundberg, JTI - Institutet för jord-
bruks- och miljöteknik,
tel 018-30 33 24,
e-post martin.sundberg@jti.se. 
Den fullständiga rapporten finns att
ladda ner på SLF:s hemsida www.lant-
bruksforskning.se

Projekt: 0540001 Hampa som bränsle-
råvara - förstudie

Hampa i pannan
istället för ved
Den största lönsamheten för den
småskalige tillverkaren av hampa-
briketter finns i det marknadsseg-
ment där briketter ersätter ved-
eldning. Det visar en förstudie
gjord av Maya Forsberg, Martin
Sundberg och Hugo Westlin på JTI.
Även lokala mellanstora värme-
anläggningar, till exempel för upp-
värmning av större fastigheter och
lokaler, skulle kunna vara en bra
marknad för hampabriketter.

I dagsläget är priset till konsu-
ment för spånbriketter på pall mel-
lan 1 800 kr och 2 500 kr per ton
(inklusive moms) och förstudien
indikerar att produktionskostnaden
för hampabriketter ligger på mellan
1 550 och 2 350 kr per ton (inklusi-
ve moms). Det är alltså möjligt att
få lönsamhet i en småskalig pro-
duktion av hampabriketter, men
eftersom marginalerna är relativt
små är det bra att undvika mellan-
händer och sälja direkt från gård
till kund. Det är också viktigt att ha
sina kunder på nära håll för att
hålla nere transportkostnaderna
vid leverans. Förstudien visar att
odling, skörd och lagring står för
70 % av den totala produktions-
kostnaden, så vill man sänka sina
produktionskostnader är det den
delen av produktionskedjan man
bör satsa på. 

Jämfört med andra bränslealter-
nativ klarar sig hampabriketter bra.
Bränsleanalyser av hampabriketter
visar på askhalter mellan 1,8 och
5,2 % av ts, samt effektiva värme-
värden mellan 5,1 och 5,3 MWh per
ton ts. Askhalten är högre än för
träbriketter och träpellets, men
lägre än för andra åkerbränslen.

Värmevärdet är i nivå med trä-
briketter och träpellets. 

Forskarna bedömer att briketter
borde vara ett intressant alternativ
för många av dagens vedeldare. Ett
antagande att 5 % av vedeldningen
i Sverige skulle ersättas av briketter
skulle ge en produktionspotential
på 100 000 ton briketter utöver de
ca 12 500 – 25 000 ton briketter som
används idag av småskaliga konsu-
menter. 

För mer information: Maya Forsberg,
JTI – Institutet för jordbruks- och mil-
jöteknik, tel 018-30 33 62,
e-post maya.forsberg@jti.se

Projekt: 0640001 Småskalig brikette-
ring av hampa. Förstudie.

LANTBRUKSFORSKNING
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P O S T T I D N I N G B
Stiftelsen Lantbruksforskning
105 33 STOCKHOLM

BESTÄLL FRÅN
SLF-BIBLIOTEKET!

ARBETSMILJÖ
En temaskrift som redovisar tre års
forskning inom området arbetsmiljö.
Ämnen som behandlas är olycksfall,
lantbrukares hälsa och risker vid
växtodling och stallarbete. 
“Mer om Forskning nr 1 2006”.

FJÄDERFÄ
Resultat från flera års forskning på
värphöns och slaktfjäderfä presen-
teras i skriften ”Mer om Forskning
nr 1, 2004”.

POTATIS
Resultaten från de senaste årens
forskning på matpotatis presenteras
i ”Mer om Forskning nr 2, 2003”.

MJÖLKPRODUKTION
Läs om resultaten från tre års forsk-
ning inom mjölkproduktion,
produktkvalitet, vall och utfordring,
hälsa, avel samt inhysning ”Mer om
Forskning nr 1, 2003”.

Skrifterna ”Mer om Forskning” är
producerade av Oscarsson Text & Form.

Beställ skrifterna GRATIS på 
tfn 08-787 51 54 
fax 08-22 68 30 
eller per post
Stiftelsen Lantbruksforskning 
105 33 Stockholm

Du kan också beställa via hemsidan
www.lantbruksforskning.se 
eller på e-post till
josefin.kihlberg@lrf.se 

AKTUELLA DATUM

7 februari ”Pärer och kaninmat”. Seminariedag om potatis och friland, Örebro
7 mars Beslutsgrupp växtnäring/växtskydd
12 mars Beslutsgrupp arbetsmiljö
13 mars Beslutsmöte bioenergi
19 mars Styrelsemöte SLF

STIFTELSEN
LANTBRUKSFORSKNING

En spannmålsbrännare har goda
förutsättningar att fungera med
samma låga utsläpp av kolmonoxid
och kolväten som en brännare för
träpellets. Spannmål har dock
betydligt högre halter av aska,
kväve, svavel och klor än rent trä,
och därför måste dagens förbrän-
ningsutrustning utvecklas och för-
bättras om man i framtiden vill ha
låga utsläpp även av stoft, kväve-
oxider och sura ämnen.  Aska ger
stoftutsläpp som kan sänkas genom
förfining av förbränningstekniken,
eller genom att rökgaserna renas.
Bildning av kväveoxider kan åtgär-
das genom stegad lufttillförsel, 
rökgasåterföring eller genom rök-
gasrening. 

Svavel och klor kan ställa till pro-
blem med korrosion i panna och
skorsten och ge utsläpp som för-
surar miljön. Korrosionsskador kan
undvikas genom att sköta anlägg-
ningen enligt gällande rekommen-
dationer samt genom att välja rätt
material, speciellt i skorstenen.
Tillsatser av additiv till bränslet,

t.ex. kalk, kan binda klor och svavel
så att rökgaserna blir mindre sura,
men hur effektivt detta är återstår
att utreda. 

Tillsatser av kalk kan också min-
ska sintringsproblemen som en del
spannmålstyper har på grund av
låg asksmälttemperatur (askan
smälter och bildar hårda kakor).
Man kan också elda spannmålen
tillsammans med andra bränslen för
att ”späda ut” ämnen som orsakar
sintring. Havre som hittills varit det
dominerande bränslet i Sverige har
en asksmälttemperatur som närmar
sig rent trä och har få problem med
sintring. Andra spannmålssorter
har emellertid lägre asksmältpunk-
ter (700-800°C). 

För mer information: Marie Rönnbäck,
Sveriges Provnings- och Forsknings-
institut, tel 033 -16 55 05, 
e-post marie.ronnback@sp.se

Projekt: 0540002 Tekniska och miljö-
mässiga problem vid eldning av spann-
mål – en förstudie 

Eldning av spannmål kräver
modifiering av brännare
Om eldning av spannmål ska kunna bli en stor energikälla i stadsmiljö,
måste utsläppen av stoft, kväveoxider, svavel och klor bli mindre. Det
visar den förstudie av tekniska och miljömässiga problem förknippade
med spannmålseldning som Marie Rönnbäck vid Sveriges Provnings-
och Forskningsinstitut och Olof Arkelöf från Äfab har gjort. 


