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Förord 
Uttaget av skogsbränsle har ökat från år till år och utgör idag ett viktigt inslag i Sveriges 
energiförsörjning. För att ett uttag av skogsbränsle ska kunna bedrivas långsiktigt och ut-
hålligt behöver man dock kompensera för de näringsämnen som förs bort från skogen.  
 
Träaska kan bli en viktig komponent i ett sådant system, eftersom den innehåller samtliga 
bortförda näringsämnen med undantag av kväve. Med den kunskap man idag har om askors 
kemi och ekologiska effekter, anser såväl Skogsstyrelsen som Naturvårdsverket att askan bör 
återföras till skogsmarken.  
 
Statens energimyndighet har beviljat Högskolan Dalarna ekonomiskt stöd för genomförande 
av projektet ”Återföring av träaska till skogsmark – produktion och system för hantering av 
aska i WX-län”. Projektet, som även delfinansieras av Strukturfondsprogram Mål 2 Norra, 
kommer att genomföras under år 2002 i samarbete med GDE-Net och Skogsvårdsstyrelsen i 
Dalarna-Gävleborg. 
 
Projektet innebär att praktiska förutsättningar, hinder och nya möjliga system för askåter-
föring identifieras i WX-län - en region med stora skogsarealer, många stora förbrukare av 
trädbränslen och ett relativt tätt nät av mindre bioenergianläggningar.  
 
Föreliggande litteraturstudie har genomförts i syfte att sammanställa den kunskap som finns 
om träaska beträffande behandling, hantering och teknik för spridning av aska på skogsmark. 
 
 
Garpenberg i september 2002 
 
Jan-Erik Liss 
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Sammanfattning 
När skogsbränsle tas ut ur skogen bortförs viktiga mineralnäringsämnen som trädet tagit upp 
under sin tillväxt. Eftersom barren i regel innehåller högre halter än stamveden av närings-
ämnena kväve, fosfor, kalcium, magnesium och kalium innebär ett uttag av skogsbränsle att 
förlusterna av dessa ämnen blir större än vid ett traditionellt stamvedsuttag.  
 
En uthållig och långsiktig virkesproduktion förutsätter en balanserad tillgång på närings-
ämnen, vilka normalt tillförs skogsmarken genom vittring och nedfall och bortförs genom 
uttag av biomassa och utlakning. 
 
Markkemiska beräkningar pekar på att ett konsekvent helträdsuttag på de flesta marker kan 
komma att utarma marken på  baskatjonerna kalcium, magnesium och kalium på grund av att 
markens vittringsprocesser inte förmår att frigöra dessa mineralnäringsämnen i samma takt 
som de förs bort genom skörd av biobränsle. 
 
I Skogsstyrelsens och Naturvårdsverkets gemensamma policy för askåterföring till skogsmark 
anges att askan bör ses som en resurs, vilken bör användas för att upprätthålla skogsmarkens 
långsiktiga produktionsförmåga. Detta kan ske genom att återföra träaska i en mängd som 
motsvarar den förlust av näringsämnen som sker genom skördeuttaget. En askgiva på ca 1-
2 ton/ha motsvarar ungefär avverkningen under de senaste 100 åren. Vid en totalavverkning, 
d.v.s. då även avverkningsrester tas bort, bör askgivan ligga på ca 3 ton/ha i södra Sverige 
(något lägre i norra Sverige) för att kompensera uttaget. Mer aska kan återföras till hög- än till 
lågproducerande mark. Tillförsel av större mängder aska än vad som motsvaras av skörde-
uttaget ger en nettotillförsel av tungmetaller vilket inte är förenligt med det långsiktiga miljö-
målet. 
 
De viktigaste lakningsegenskaperna för träaska är dess pH och kalkverkan, upplösningshastig-
het för salter (klorider och sulfater), samt löslighet och tillgänglighet för näringsämnen och 
tungmetaller. Obehandlad aska som sprids i höga doser kan leda till en kraftig förändring av 
markens pH och salthalt, vilket kan leda till chockeffekter. Obehandlad aska har dessutom 
egenskaper som liknar osläkt kalk och verkar frätande (kalcium föreligger i oxidform). Han-
tering av sådan aska kan därför medföra uppenbara hälsorisker. Riskerna sammanhänger 
främst med att de finaste askpartiklarna kan följa med inandningsluften ner i lungblåsorna, de 
s.k. alveolerna. Tungmetallernas förmåga att anrikas på dessa fina askpartiklar förstärker 
hälsoriskerna. 
 
Ur ekologisk synpunkt kan askans upplösningshastighet förändras till det bättre om den sta-
biliseras (härdas) och aggregeras till större korn, eller behandlas på något annat sätt så att 
utlakningen av olika ämnen mildras och utsträcks över tiden. Riktmärket är att en aska som 
återförs till skogsmarken skall lösas upp under en tidsperiod på mellan 5 och 25 år efter 
spridningstillfället. Dessutom bör även upplösningshastigheten initialt vara så pass långsam 
att inga oönskade effekter uppstår i naturen. Ambitionen är att efterlikna en naturlig cirkula-
tion av näring och då bör näringsämnena i askan frigöras under den tid det tar för t.ex. grenar 
att förmultna (ca 10-20 år). 
 
Forskningsresultat tyder på att tungmetallfrågan inte är något större problem, eftersom det i en 
kompenserande dos inte ger något nettotillskott till marken. Stabiliserad aska som ges i en 
kompenserande dos är därför ur tungmetallhänseende jämförbar med avverkningsrester som 
lämnas kvar på hygget och bryts ner på naturlig väg. Det finns alltså i detta fall ingen risk för 
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att tungmetaller ackumuleras i marken. Risken för att askan innehåller höga halter metaller är 
störst vid förbränning av blandaska och återvunnet trädbränsle. Om t.ex. rivningsvirke, fossila 
bränslen eller torv blandas med skogsbränslet kan halterna av tungmetaller i askan bli så höga 
att den inte bör återföras till skogsmarken. Halterna av zink och kadmium är särskilt höga i 
Salix (energiskog). I grenar och bark är metallhalterna högre än i stamved. 
 
Det har visat sig att aska med låg halt av oförbränt kol går bäst att härda. Askan från pannor 
med fluidiserande bädd ger i regel en väl utbränd och ur härdningsbenägenhet bättre aska än 
andra panntyper. En låg halt av oförbränt inverkar också på volymen och påverkar på så sätt 
kostnaderna för hantering, frakt och spridning i positiv bemärkelse. 
 
För att en härdning av askan skall kunna äga rum erfordras att kalcium föreligger i hydroxid-
form. Detta kan åstadkommas genom att blanda askan med vatten så att en hydratisering av 
oxiderna äger rum. Askor med låg kolhalt kan självhärda om de blandas med vatten och sedan 
läggs upp på ett mellanlager. Efter härdningen krossas askan, varefter den transporteras till 
lämplig skogsmark och sprids. I förhållande till andra behandlingsmetoder blir ”krossaska” 
relativt billig och bedöms därför kunna vara ett bra alternativ, speciellt för mindre och 
medelstora askproducenter.   
 
Spridning av askan kan ske med markgående maskiner eller, vilket är ett dyrare alternativ, 
helikopter. Från marken kan askan spridas med samma maskiner som används för kalkning  
av skogsmark. En förutsättning för markgående spridning är dock att det finns stickvägar i 
beståndet, eller att stamtäthet, ytstruktur och lutning medger att maskinerna kan gå fram i 
någorlunda jämna slag med ca 20-25 meters mellanrum. Dessutom bör det vara fritt från täta 
grenverk i skiktet upp till ca 4 meter över marken. Spridning från mark kan ge blästrings-
skador på träden, speciellt under savningstid, varför man bör vara observant på detta.   
 
Kostnaderna för att återföra askan till skogsmarken kan variera mellan olika askproducenter 
och är bl.a. beroende av produktionsvolym, panntyp, behandlingsmetod, spridningssätt och 
organisation. Ett alternativ till att återföra askan till skogsmarken kan vara att lägga den på 
deponi, vilket innebär att man skjuter problemet på framtiden. Genom att återföra askan till 
skogen sluts kretloppet, vilket innebär ekologiska vinster, och därmed kan askan betraktas 
som en samhällsresurs istället för ett framtida miljöproblem. 
 
I ett fullskaleförsök vid Falu värmeverk (1995/-96) visade det sig att den direkta kostnaden 
för askåterföring uppgick till ca 550 kr per ton TS, vilket med en askhalt på 2 % motsvarade 
ca 2 kr/MWh bränsle. Kostnaden baserades på en blandning av anbudsförfarande och tim-
debitering och innefattade sållning av askan, lastbilstransport och spridning. Utöver dessa  
kostnader kan ytterligare kostnader tillkomma för analys av askan samt för asfaltering och 
taktäckning av lagerplats. Dessutom tillkommer en administrationskostnad. 
 
Om askan istället läggs på deponi bör kostnaderna för detta ställas i relation kostnaderna att 
återföra askan till skogsmarken. En deponering av askan medför i regel att den bör behandlas 
för att kunna hanteras. Därtill tillkommer kostnader för hantering, transporter, administration, 
avgift till deponianläggning och avfallsskatt, vilken höjdes fr.o.m. den 1 januari från 250 till 
288 kr per ton (ytterligare höjningar kan sannolikt väntas). En återföring av askan till skogen 
behöver därför inte nödvändigtvis bli ett dyrare alternativ än att lägga askan på deponi, utan 
kan tvärtom bli ett betydligt billigare alternativ när metoder och system för en storskalig åter-
föring av askan utvecklats.  
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1. Bakgrund 
Idag återförs inte träaskan i den utsträckning som är önskvärt utifrån känd kunskap om de 
ekologiska förutsättningarna, tekniken, ekonomin och myndigheternas ställningstaganden. 
Kunskap om askors kemi och ekologiska effekter finns idag i sådan utsträckning att ask-
återföring rekommenderas av både Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket.  
 
Avdelningen för skog och träteknik vid Högskolan Dalarna har beviljats medel via struktur-
fondsprogram Mål 2 samt av Energimyndigheten för ett projekt med titeln ”Återföring av 
träaska till skogsmark – produktion och system för hantering av aska i WX-län”. Projektet, 
som kommer att genomföras i samarbete med GDE-Net (Gävle-Dala Energikontor) och 
Skogsvårdsstyrelsen  i Dalarna-Gävleborg, syftar bl.a. till att kvantifiera hur stora mängder 
träaska som produceras i olika anläggningar inom regionen och hur mycket av detta som 
skulle kunna återföras till skogsmarken.  
 
I projektet ingår också att försöka ge förslag på hur hanterings- och transportsystemen kan 
utvecklas/utformas så att de bättre passar med strukturen på energimarknaden i WX-län.  
Projektet påbörjades vid utgången av år 2001 och beräknas vara avslutat i början av år 2003. 
 
Som ett första steg i projektet har föreliggande litteraturstudie genomförts i syfte att främst 
undersöka hur man har löst frågan med askåterföring i andra regioner. Därvid har det fram-
kommit att ett flertal försök har genomförts med att återföra aska till skogsmark, men att för-
söken är dåligt dokumenterade, eller att de finns dokumenterade i interna skrifter som inte är 
åtkomliga via vanliga sökvägar. Jag kommer därför i ett senare skede att kontakta några av de 
personer som ansvarat för, eller deltagit i dessa försök för att på så sätt kunna ta del av deras 
erfarenheter. Min förhoppning är att resultaten från dessa kontakter skall kunna förmedlas via 
den rapport som kommer att utgöra projektets slutdokument.     
  
De enda studier om askåterföring som finns dokumenterade någorlunda detaljerat är genom-
förda vid Falu Värmeverk åren 1995-96. Med anledning av detta har dessa studier givits extra 
stort utrymme i föreliggande dokumentation. 
 
Samtidigt med litteraturstudien påbörjades en inventering av hur stora kvantiteter träaska som 
produceras årligen inom Dalarnas och Gävleborgs län. Inventeringen, som genomförs i form 
av en enkätstudie, riktar sig i första hand till anläggningar med en effekt över 5 MW och/eller 
en askproduktion över 100 ton/år. I studien ingår även att fastställa hur askproduktionen för-
delar sig över året, bedöma askans kvalitet med avseende på lämplighet att återföra den till 
skogsmarken samt beskriva nuvarande hanterings- och behandlingsmetoder. Resultatet från 
inventeringen kommer att redovisas i projektets slutdokument. 
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2. Förluster av näringsämnen vid helträdsuttag 
Vid uttag av skogsbränsle bortförs viktiga mineralnäringsämnen som trädet tagit upp under 
sin tillväxt. Om vittring och deposition inte klarar av att kompensera förlusterna fullt ut, inne-
bär det att förrådet av växttillgänglig näring minskar och att markens långsiktiga produktions-
förmåga försämras (t ex Eriksson 1996, Eriksson 1999, Jönsson 1996, Lundborg 1994, Olsson 
1996, Samuelsson & Bäcke 1997, Samuelsson 2001).  
 
Träaska innehåller samtliga näringsämnen, förutom kväve, som träden tagit upp under sin till-
växt. I ett ekologiskt uthålligt skogsbruk där trädrester tas ut bör man därför som rutin återföra 
askan, eller kompensera med annan växtnäring. Av kretslopps- och resurshushållningsskäl är 
det dock motiverat att i första hand återföra askan för att kompensera den bortförda näringen. 
Vissa marker kan dessutom behöva tillföras kalk eller andra medel för att ersätta de mineraler 
som förlorats genom svavel- och kvävenedfallet (Lundborg 1994).  
 
 
Barr innehåller mer näring än stamved 
Hos yngre träd av gran och tall utgör barr, grenar och topp ca 50 % av trädens biomassa. Hos 
äldre träd är andelen barr, grenar och topp något lägre, eller ca 20-30 %. Eftersom barr och 
grenar innehåller betydligt mera näringsämnen än stammen, räknat per viktsenhet torr bio-
massa, innebär ett uttag av dessa träddelar att bortförseln av de vanligaste näringsämnena blir 
betydligt större jämfört med ett uttag av enbart stamved (Samuelsson & Bäcke 1997).  
 
Vid en noggrann helträdsskörd, där både stamvirke och GROT tas ut, förs ungefär dubbelt så 
mycket kalcium, magnesium och kalium och nära tre gånger så mycket forsfor bort som vid 
ett konventionellt stamuttag (Clarholm m.fl. 1993). 
 
Med de avverkningsmetoder som används idag är det dock svårt att ta ut all biomassa på en 
avverkningstrakt, varför man i praktiken kan räkna med att ca 10-40 % av den tillgängliga 
volymen blir kvar på hygget. 
 
 
Förluster av baskatjoner 
Markkemiska beräkningar (med utnyttjande av kunskap om deposition, vittring, utlakning och 
näringsupptag) pekar på att ett konsekvent helträdsuttag kan utarma marken på de s.k. baskat-
jonerna kalcium (Ca), magnesium (Mg) och kalium (K). Markens vittringsprocesser förmår 
inte att frigöra dessa näringsämnen i samma takt som de förs bort genom skörd av biobränsle 
(Eriksson 1999, Lundborg 1994).  
 
Förlusterna av baskatjoner vid helträdsuttag är större för gran än för tall och är även, generellt 
sett, större på högre boniteter (Olsson 1996). Ett uttag av skogsbränsle kan inte kan bedrivas 
långsiktigt och uthålligt om man inte kompenserar för dessa förluster. Beträffande fosfor är 
situationen inte lika dramatisk som för baskatjonerna. Enligt Olsson (1996) kan långsiktiga 
fosforförluster undvikas genom att lämna kvar barren i skogen. 
 
Om träaskan återförs till skogsmarken sker i princip ingen förändring av baskatjonbalansen1), 
jämfört med om man enbart skördar stammarna enligt konventionellt skogsbruk. Däremot 
                                                 
1) I södra Sverige har man redan idag kunnat konstatera att de växttillgängliga förråden av baskatjoner minskar, 
vilket framför allt är ett resultat av den antropogent betingade försurningen (Rosén 1991). 
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tredubblas kväveuttaget (Rosén m.fl. 1992), vilket i områden med hög kvävedeposition kan 
vara en fördel eftersom kväveläckaget sannolikt minskar. 
 
 
Förluster av kväve och fosfor 

På fastmark är kväve i allmänhet det näringsämne som främst begränsar tillväxten hos träden. 
Av markens kväveförråd återfinns merparten i mineraljorden medan humusen endast inne-
håller en mindre del. Inom områden med liten kvävedeposition kommer upprepade uttag av 
barr, grenar och toppar att på lång sikt leda till en utarmning av markens kväveförråd om inte 
någon form av kompensation sker.  
 
Kväveförlusterna vid uttag av biomassa är också högre för gran än för tall men kompenseras 
delvis främst genom atmosfärisk deposition och genom kvävefixering. I mellersta och norra 
Sverige, där depositionen av kväve är lägre än i södra Sverige, kan dock ett uttag av skogs-
bränsle medföra kväveförluster på lite längre sikt. 
 
Torvmarker är något speciella, eftersom förråden av fosfor och kalium normalt sett är för-
hållandevis små. Eftersom en stor del av beståndens totala förråd av fosfor och kalium är 
bundna i barr och grenar bör dessa material lämnas kvar på torvmarken.  
 
 
Humusförrådet påverkas marginellt 
Skogsmarkens organiska material, den s k humusen (en blandning av växt- och djurrester 
samt döda och levande mikroorganismer), har stor betydelse som näringsdepå för skogen 
eftersom den kan ta upp vatten och salter från omgivningen (humus är jämte lera jordmånens 
viktigaste saltmagasin). Vid uttag av skogsbränsle bortförs material som kan bidra till humus-
förrådets påfyllnad.  
 
Risken för en minskning av mängden organiskt material p.g.a. uttag av skogsbränsle bedöms 
vara liten eller obefintlig på de flesta marker (Samuelsson & Bäcke 1997). På marker med 
låga boniteter kan det dock finnas en risk för att mängden humus minskar vid ett konsekvent 
helträdsuttag p.g.a. reducerat förnafall. Under ett bestånds omloppstid, motsvarar uttaget av 
organiskt material ca 10-20 års fallförna (Rosén 1991). 
 
 
Förändringar i markens pH 

En avverkning av skog innebär även förändringar i markens pH. Så länge träden växer sker en 
naturlig försurning av marken eftersom träden tar upp katjoner samtidigt som vätejoner avges 
från rötterna. Detta leder till att pH sjunker i marken. Vid en kalavverkning höjs markens pH 
(ca 1-1,5 enheter i ytskiktet) vilket dels beror på att  nedbrytningen av organiskt material fri-
gör baskatjoner, dels på att trädens näringsupptag upphört. Denna höjning av markens pH kan 
kvarstå under en tidsperiod av ca 10 år. Om avverkningsresterna tas tillvara i form av skogs-
bränsle blir pH-ökningen inte lika stor som när riset lämnas kvar, eller ca 0,1-0,3 enheter lägre 
(t.ex. Nykvist & Rosén 1985, Staaf & Olsson 1991, Lundborg 1994).  
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Minskad skogsproduktion 

Andra effekter av ett helträdsuttag är att nästa generation skog växer långsammare, mot-
svarande 0,5-4,5 års längre omloppstid. Tallen tycks dock inte påverkas i lika hög grad som 
granen. Framför allt har man sett att plant- och ungskog kan växa långsammare om riset tas 
bort från hygget. Orsakerna till detta är dock ofullständigt klarlagda eftersom avverknings-
resterna avger relativt lite kväve de första åren, men en tänkbar förklaring skulle kunna vara 
att hyggesresterna påverkar markklimatet så att mer kväve frigörs ur äldre markorganiskt 
material. Sänkt tillväxt efter ristäkt kan alltså till stor del bero på att hyggesresternas indirekta 
effekter uteblir (Lundborg 1994). 
 

 

3. Finns risker med askåterföring? 
Det finns idag inga forskningsresultat som pekar på att det skulle finnas uppenbara risker med 
att återföra aska till skogen, dock under förutsättning att askan återförs i stabiliserad form och 
i en dos som motsvarar uttaget av mineraler och metaller vid skörd av trädbiomassa. Rätt pla-
nerad och rätt genomförd kan alltså träaskan återföras till skogsmarken utan komplikationer. 
 
Innehållet i ren träaska domineras av makronäringsämnen som kalium (K), magnesium (Mg), 
kalcium (Ca) och fosfor (P) samt innehåller dessutom mindre mängder mikronäringsämnen 
(spårelement) som bor (B), koppar (Cu), zink (Zn) och mangan (Mn). Askorna innehåller 
även tungmetaller, t.ex. kadmium (Cd), bly (Pb), arsenik (As), kvicksilver (Hg) och krom (Cr) 
samt varierande mängder av kisel (Si) och aluminium (Al). 
 
Kadmium tas lättare upp än många andra tungmetaller när tillgängligheten på detta ämne är 
högt. Det kan därför finnas anledning att låta halten av kadmium vara vägledande vid en 
bedömning av om det är lämpligt att återföra askan till skogsmarken. Under förutsättning att 
askgiva och askinnehåll är känt kan totalhalten av kadmium beräknas via ett program som 
SkogForsk har tagit fram (www.skogforsk.se). Det bör dock påpekas att fler faktorer än 
enbart kadmium bör vägas in i en bedömning om askan kan anses lämplig att återföra till 
skogsmarken (Lindkvist, 2000). 
 
 
Måttlig eller ingen risk för marklevande organismer och flora 
Måttliga mängder stabiliserad aska ger enligt Samuelsson och Bäcke (1997) endast upphov 
till mycket små, eller inga förändringar hos marklevande organismer och flora. 
 
Lundkvist (1996) som studerat markbiologin vid askåterföring säger att såväl uttag av skogs-
bränsle, som askåterföring påverkar markorganismerna, men att denna påverkan är måttlig 
och med största sannolikhet reversibel vid de nivåer av uttag respektive askåterföring som 
diskuteras idag. 
 
 
Måttlig risk för ökad nitrifikation 
Tillförsel av aska till skogsmark kan leda till ökad nitrifikation, men troligtvis är den mycket 
begränsad på de flesta skogsmarker och förmodligen mindre än t.ex. efter slutavverkning och 
markberedning (Samuelsson & Bäcke 1997). 
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Såväl fält- som laboratorieförsök tyder på att granulerad aska med långsam upplösning ger 
liten eller ingen påverkan på nitratutlakningen, t.o.m. på kvävebelastad mark (t.ex. Clarholm 
m.fl. 1993 och Lundborg 1994). En avvägd dos svårlöslig aska som sprids på några år gamla 
hyggen − där avverkningsresterna tagits bort, vegetationen är någorlunda riklig och marken 
återplanterats − bör kunna ges utan att nitratutlakningen ökar nämnvärt eftersom effekten av 
askan blir fördröjd och det finns växter på marken som tar upp kvävet (Lundborg 1994). Ett 
kombinerat uttag av skogsbränsle och återföring av aska ger enligt Lundborg lägre kväve-
utlakning från skogen jämfört med ett vanligt, konventionellt skogsbruk. 
 
 
Måttlig ökning av markens pH 
Tillförsel av aska till skogsmarken gör att pH och basmättnad stiger. Försöksresultat tyder på 
att 3-4 ton granulerad aska per hektar endast ger en marginell effekt på markens pH de första 
åren. Humuslagret påverkas mest och tenderar att få ökad basmättnadsgrad redan efter ett år 
(Lundborg 1994). 
 
Granulerad vedaska i doser lägre än 3 ton per hektar ger normalt pH-höjningar i markskiktet 
som är lägre än en pH-enhet (Eriksson 1999). Markens pH-värde ökar alltså mycket måttligt 
om askan är svårlöslig, men vid högre doser (> 5 ton/ha) lättlöslig aska kan pH-ökningen där-
emot bli kraftig (Lundborg 1997). 
 
 
Tungmetallfrågan är inget större problem 
Forskningsresultat tyder på att tungmetallfrågan inte är något större problem, eftersom det i en 
kompenserande dos inte ger något nettotillskott till marken (Lundborg 1994). Tillförseln av 
tungmetaller är alltså i hög grad beroende av den tillförda mängden aska och tungmetallinne-
hållet i denna samt markförhållandena (Samuelsson och Bäcke 1997). Stabiliserad aska som 
ges i en kompenserande dos är ur tungmetallhänseende jämförbar med avverkningsrester som 
lämnas kvar på hygget och bryts ner naturligt (Clarholm m.fl. 1993). Det finns alltså i detta 
fall ingen risk för ackumulation av tungmetaller. Varken kärlväxter, mossor eller lavar har 
enl. Tyler (1992) sådan känslighet för tungmetaller att de blir gränssättande för asktillförseln.  
 
Enligt Eriksson (1996) är askans effekter på marken troligtvis en kombination mellan askans 
egenskaper och en ömsesidig påverkan mellan aska och mark. Han menar bl.a. att markens 
humusämnen kan påskynda vittringen av askan genom sina syraegenskaper och förmåga att 
komplexbinda metaller. Jordmaterialet, speciellt det organiska mårskiktet, har stor kapacitet 
att binda olika ämnen och kan därigenom minska deras biologiska tillgänglighet. Vidare inne-
bär askans pH-höjande effekt på marken att tungmetaller, i den mån de frigörs från askan, ad-
sorberas i den intilliggande jorden. Enligt Eriksson (1996) är en höjning av pH-värdet till ca 
pH 6 i jorden närmast askpartiklarna inte orealistiskt vid en giva på några ton/ha granulerad 
eller härdad aska och vid detta pH har de flesta tungmetaller låg löslighet.  
 
 
Risk för skador på vissa mossor 

Härdad och krossad aska är ganska skonsam mot flora och fauna, med undantag av vissa 
mossor. Jacobsson (1997) har nio månader efter spridning av en härdad krossaska registrerat 
kraftiga brännskador på framför allt vågig kvastmossa. Redan vid dosen 3 ton aska per hektar 
var 90% av mossan skadad eller bedömd som död. Väggmossan uppvisade minst skador och 
husmossan intog en mellanställning.  
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Liten risk för svamp och bär 

Rühling (1996) har på olika områden i södra och mellersta Götaland undersökt om det finns 
någon risk för att svamp och bär tar upp tungmetaller när aska återförs till skogsmarken. 
Undersökningen, som visserligen var av begränsad omfattning, tyder på att askspridningen 
inte leder till ett ökat upptag av tungmetaller i svamp och bär. Även första säsongen efter 
askspridning har risken för att bär och svamp skall innehålla ökade mängder tungmetaller  
visat sig vara liten, och vid spridning av granulerad aska tycks den vara helt försumbar 
(Rühling 1996 och Kruuse 1996). 
 
 
Inga kortsiktiga effekter på skogstillväxten 

Den forskning som genomförts hittills har inte kunnat påvisa några kortsiktiga effekter (<10 
år) på trädens tillväxt när träaska återförts till skogsmarken. På bördiga marker kan tillväxten 
öka något, medan den minskar på marker med låg bördighet (Jacobson 1996, Sikström & 
Jacobson 2002). Det råder dock osäkerhet om huruvida tillväxten på mager mark hämmas av 
askåterföringen eller biomassauttaget. Effekterna av en askåterföring på lång sikt, t.ex. efter 
en eller flera skogsgenerationer, är okända.  
 
Tillförsel av träaska har på de flesta fastmarker m.a.o. inga kortsiktiga positiva effekter på 
skogstillväxten, utan ska närmast ses som en markvårdande åtgärd. Vill man kompensera för 
de tillväxtförluster som normalt uppstår efter uttag av skogsbränsle måste man tillföra kväve. 
På dikad torvmark däremot, visar flera studier att tillförsel av aska i regel ger upphov till en 
ökad skogsproduktion (Samuelsson och Bäcke 1997). 
 
 
Spridning av obehandlad, lös aska eller höga givor kan ge negativa effekter 
Spridning av lös, obehandlad aska bör undvikas eftersom det ökar risken för nitratbildning 
och kväveläckage (Lundborg 1994). Alltför höga givor av behandlad aska kan ge samma 
effekt och dessutom finns risk för att marken belastas med mer tungmetaller än man tagit ut i 
samband med skörden av skogsbränsle. 
 
Hydroxider, oxider, silikater och karbonater gör att träaskan har ett högt pH-värde i obehand-
lad form (mellan 12 och 13), vilket är till nackdel för barrskogens organismer eftersom de är 
anpassade till en relativt sur miljö (t.ex. Jönsson 1996, Samuelsson & Bäcke 1997). Snabba 
pH-höjningar i skogsmarken är störande för bl.a. småringmaskar, mykorrhiza och finrötter 
och stimulerar nitrifikationen (Eriksson & Börjesson 1991).  
 
En ökad nitratbildning kan medföra en förändring av floran mot mer kväveälskande arter som 
t.ex. kruståtel, hallon, mjölkört och nässlor. Dessutom kan det också uppstå negativa effekter 
på andra delar av skogsekosystemet, t.ex. beträffande mykorrhizan och marklevande mikro-
organismer (Kruuse 1992).  
 
De salter som finns i askan löser sig snabbt och kan störa mikrobiologiska processer i marken 
och saltutlösningen medför även en risk för att akuta skador uppstår på vegetationen, speciellt 
vad gäller mossor och lavar (Jacobsson 1997, Samuelsson 2001).  
 
Ovanstående risker bedöms vara mindre för en härdad aska p.g.a. att den har mindre andel 
finfraktioner och längre upplösningstid än en obehandlad, lös aska. Vid spridning av en väl 
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härdad aska i skördekompenserande doser kan chockeffekter på pH och salthalt undvikas 
både i markytan och i avrinnande bäckvatten (Eriksson 1996). Samma sak gäller om askan 
behandlats på annat sätt, t.ex. granulerad aska. Försök har t.ex. visat att en väl granulerad ved-
aska påverkar ämnesinnehållet obetydligt i avrinnande vatten jämfört med effekterna av en 
avverkning, eller jämfört med den naturliga variationen (Eriksson 1999). 
 
 
Hantering av lös, obehandlad aska kan medföra hälsorisker 

Huvudkomponenten i trä- och barkaska är kalciumoxid (CaO), vars höga reaktionsbenägenhet 
kan ge upphov till irritationer på hud och slemhinnor. Hantering av torr och obehandlad aska 
kan även medföra en uppenbar hälsorisk genom att askpartiklarna kan följa med inandnings-
luften ner i lungblåsorna, de s.k. alveolerna. Genom att tungmetallerna har en förmåga att an-
rikas på de fina partiklarna i askdammet, förstärks hälsoriskerna ytterligare.  
 
För att uppnå en godtagbar arbetsmiljö vid hanteringen av askan måste koncentrationen av 
askdamm i luften begränsas. Detta kan t.ex. ske genom att använda en andningsmask med 
godtagbart filter, eller genom att behandla askan så att man minskar dess benägenhet att 
damma. 
 
 
4. Kretsloppsanpassning ger samhällsvinster 
Flera betydelsefulla beslut som gynnar användningen av biobränslen har tagits på det inter-
nationella planet och inom EU, t.ex. genom det s.k. Amsterdamfördraget, i vilket slås fast att 
en hållbar utveckling skall vara ett övergripande mål för hela EU, och Kyoto-protokollet där 
man bl.a. fattat beslut om att minska CO2-utsläppen globalt. Inom Europeiska unionen har 
man även lagt ett förslag på att andelen förnyelsebara energikällor år 2010 skall utgöra 12% 
av den totala energianvändningen (vilket är en fördubbling jämfört med dagens nivå). 
 
Eftersom trädbränsle är en CO2-neutral energikälla bidrar det inte till den s.k. ”växthus-
effekten”. Mot bakgrund av detta kan klart konstateras att trädbränslen, till skillnad från 
fossila bränslen, har en påtaglig och positiv effekt på vår miljö. Emissionerna av surgörande 
ämnen som bildas i samband med förbränningen är också lägre per energienhet än för t.ex. 
olja och kol (Anon. 1997). Om däremot ingen kompensation görs till den mark där bränslet 
skördats är dock, enligt Rosén (1988), trädbränslen teoretiskt sett mer försurande än fossila 
bränslen, räknat per energienhet. 
 
Den stora poängen med trädbränslen är att askan kan återföras till skogsmarken – och därmed 
har man slutit kretsloppet! Trädbränslen är dessutom en inhemsk energikälla vilket innebär en 
stabilare prisbild jämfört med t.ex. den importerade oljan där överenskommelser mellan olje-
producerande länder om minskat utbud på marknaden kan bli förödande för ekonomin (något 
som många blivit påmind om det senaste året). 
 
Ytterligare fördelar med trädbränslen är att de skapar sysselsättning inom landet (bl.a. i gles-
bygden där nya arbetstillfällen så väl behövs) och att det är ett relativt billigt alternativ jämfört 
med många andra energislag. Fler direkta arbetstillfällen skapas jämfört med oljealternativet 
och ytterligare arbeten skapas indirekt genom den s.k. multiplikatoreffekten (innebär bl.a. att 
billigare energi ger mer pengar över i plånboken som kan spenderas på varor och tjänster).  
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Skogsbränsle har alltså ett flertal ekonomiska och miljömässiga fördelar jämfört med t.ex. 
fossila bränslen, under förutsättning att askan återförs till skogsmarken. Ett system med hel-
trädsuttag i kombination med återföring av träaska avlastar marken på kväve och motverkar 
kväveutlakning och den pågående kväverelaterade floraförändringen i sydvästra delen av 
Sverige. Dessutom avlastas skogen temporärt på förekommande tungmetaller. 
 
Vid uttag av skogsbränsle och askåterföring är det av största vikt att man tar hänsyn till 
naturvården. Sådana hänsyn utgör dock inget hinder för ett omfattande uttag av bränsle från 
skogen, eftersom de viktigaste naturvårdande åtgärderna i skogsbruket inte är kopplade till 
bränsleuttaget. Det är inte nödvändigt att askan återförs till samma marker där man avverkat 
biobränslet. Askan kan mycket väl användas på annan mark som är mineralfattig eller som 
komplement vid vitalisering av skog där man helträdsavverkat (Anon., 1998). 
 
Lundborg (1994) menar att bränsleuttag och askåterföring mycket väl ryms inom ramen för 
ett naturvårdsanpassat skogsbruk. Med rätt planering och genomförande av skogsbränsleuttag 
och askåterföring kan därför skogens naturvärden mycket väl bibehållas, eller rentav öka.  
 
Den årliga produktionsvolymen av aska uppskattas vara ca 200 000 ton TS och förväntas öka 
till en nivå på ca 300 000 ton inom en 10-årsperiod (massaindustrin ej inräknad). Volymen 
inkluderar även aska från sameldning av trä, torv, kol, olja och avfall. Den aska som bedöms 
vara kommersiellt tillgänglig för återföring motsvarar ca 2/3 av volymen (Lindkvist, 2000). 
 
 
5. Olika sätt att behandla askan 
Ur ekologisk synpunkt förändras askans upplösningshastighet till det bättre om den härdas 
och aggregeras till större korn, eller behandlas på annat sätt så att utlakningen av olika ämnen 
mildras och utsträcks över tiden. En aggregering av askan förenklar också spridningen och 
innebär samtidigt att askan dammar mindre, vilket underlättar hanteringen. En stabiliserad och 
aggregerad aska får ett pH-värde på ca 10-11, vilket innebär en mindre kraftig pH-höjning i 
marken jämfört med om man sprider obehandlad, lös aska (pH 12-13).  
 
 
Målsättningen är att askan skall lösas upp långsammare 

Askans upplösningshastighet beror bl.a. på pH, partikelstorleken, askagglomeratens struktur 
och näringsämnenas speciering, d.v.s. i vilka föreningar de förekommer. Askans upplösning 
har visat sig gå fortare i en fuktig miljö och förefaller dessutom stimuleras i miljöer med mår-
humus (Lundborg & Nohrstedt 1996). 
 
Riktmärket är att en aska som återförts till skogsmarken skall lösas upp under en tidsperiod på 
mellan 5 och 25 år efter spridningstillfället. Dessutom bör upplösningshastigheten initialt vara 
så pass långsam att inga oönskade effekter uppstår i naturen.  
 
Det är alltså viktigt att askan är härdad och har sådan kornstorlek och form att den löses upp 
långsamt. Tyvärr finns inga säkra metoder för att bestämma askans upplösningshastighet i 
fält, men man kan få en uppfattning av stabiliteten genom att mäta ledningstalet (konduktivi-
teten) i ett vattenextrakt, vilket ger ett mått på utlösningen av salter från askan och därmed en 
indikation på vilken risk som finns för att det skall uppstå akuta skador på vegetationen, t.ex. 
mossor och lavar (Samuelsson 2001). 
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Askans härdning 

För att en härdning av askan skall kunna äga rum erfordras att kalcium föreligger i hydroxid-
form. Detta kan ske genom att man blandar askan med vatten så att en hydratisering av oxid-
erna äger rum. När hydroxid har bildats påbörjas härdningen av askan och hur väl den lyckas 
är bl.a. beroende på temperatur, fuktighet, askans kemiska egenskaper och om den är porös 
eller inte (Lundborg 1994).  
 
De olika kemiska reaktionerna som sker när askan tar upp vattnet är bl.a. beroende av askans 
sammansättning. Kalciumoxid, CaO, bildar kalciumhydroxid, Ca(OH)2, vid hydratiseringen, 
varvid reaktionshastigheten är beroende av flera faktorer, bl.a. askans finkornighet. Under in-
verkan av luftens koldioxid omvandlas kalciumhydroxiden till kalciumkarbonat, som är mera 
svårlösligt än hydroxiden och gör att askans kalkverkan blir mera utdragen i tiden.  
 
Av de olika bindningstyper i härdad aska; ettringitbildning, gipsbildning, karbonatisering och 
puzzolanreaktioner-silikatbindningar, är ettringit2) den mest önskvärda eftersom detta ger en 
stabil askprodukt med en relativt väl definierad sammansättning och låg löslighet (Karlsson 
1997). Vid höga vattentillsatser i förhållande till svavelhalten finns dock risk för att ettringit-
bildningen blir ofullständig vilket leder till att härdningen av askan blir dålig. Temperaturen 
har, enligt Karlsson (1997), inte någon avgörande betydelse för ettringitbildningen men för-
utsättningen är dock något gynnsammare vid 250 C jämfört med lägre temperaturer. 
 
I bottenaskor är tillgången på sulfat otillräcklig för att en ettringitbildning ska kunna ske, 
vilket innebär att härdningen förmodligen sker i en amorf glasfas (Karlsson 1997). Vid en 
studie på en rostereldad panna i Ljungby (Steenari 1996) fann man att aluminium anrikades i 
bottenaskan och sulfat i flygaskan, vilket medförde att ettringitbildning försvårades i båda 
materialen. Steenari anger att en lösning på detta skulle kunna vara att mala bottenaskan och 
blanda den med flygaskan.  
 
Askor från pannor med fluidiserad bädd innehåller relativt mycket SiO2 eftersom kvartssand 
används som bäddmaterial. Vid förbränningsprocessen kan SiO2 helt eller delvis övergå i en 
aktiv form som i samband med härdningsprocessen kan bilda olika former av silikathydrat. 
Detta underlättar härdningen av askan eftersom dessa hydratformer har puzzolana egenskaper 
vilket gör att de kan reagera med framför allt kalcium och aluminium till en icke-kristallin, 
amorf gelliknande struktur (Karlsson  1997). 
 
Dåligt utbrända askor, med hög andel organiskt material, försämrar förutsättningen att åstad-
komma en bra härdning (t.ex. Eriksson 1993, Lindberg 1994, Jönsson 1996, Lundborg & 
Nohrstedt 1996, Samuelsson & Bäcke 1997, Johansson, Nilsson & Olsson 1999, Cederberg 
m.fl. 2001). 
 
 

                                                 
2) Kalciumsilikat, CaSiO4, bildar en gel, kalcium-silikat-hydrat, och kalciumaluminat bildar olika hydrater. Om 
kalciumsulfat finns närvarande bildar den tillsammans med kalciumaluminat en hydratgel, ettringit, 
Ca6Al2(SO4)3(OH)12·26H2O, vilket är en förening som endast är stabil när vätskefasen överstiger pH10. När 
askan återförts till skogen omvandlas ettringit till gips som så småningom vittrar (t.ex. Lea 1970, Anon. 1993, 
Steenari & Lindquist 1996, Jönsson 1996, Bjurström & Sjöblom 1997). 
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Agglomerering 

Begreppet agglomerering innebär att ett finkornigt material omformas till en slutprodukt som 
har en större volym än den ursprungliga råvaran. Agglomerering av aska kan teoretiskt sett 
ske på ett flertal olika sätt (Anon. 1993), men de typer av agglomereringstekniker som anses 
vara mest lämpade för aska är självhärdning och granulering (t.ex. Nilsson & Jönsson 1996, 
Bjurström & Sjöblom 1997).  
 
 
Granulerad aska 
Granulering är den övergripande benämningen för att behandla finkornigt material så att det 
får en kornform. Rullning och kompaktering är de granuleringstekniker som sannolikt är mest  
intressanta när det gäller aska (Anon. 1993).  
 
Den främsta skillnaden mellan rullning och kompaktering är att det bl.a. inte läggs någon 
tryckkraft på askmaterialet vid rullning, vilket är fallet vid kompaktering. Detta innebär att 
hydratiseringen och därmed härdningen sker ostört vid rullning. Kompaktering innebär att 
tryck och rörelse leder till mindre porositet i askan och därmed högre hållfasthet jämfört med 
rullning (Anon. 1993). 
 
Rullning går till på så sätt att materialet byggs upp runt en kärna som hela tiden rullar. Den 
slutliga produktens storlek är ett resultat av balansen mellan den destruktiva kraften och den 
sammanbindande kraften vid kulans tillväxt. Trumrullning och tallriksrullning är i huvudsak 
de rullningstekniker som används.  
 
Vid trumrullning matas en blandning av aska och vatten in i en trumma, varvid askproduktens 
slutliga storlek regleras med lutningen och rotationshastigheten på trumman. Vid rullning i 
tallrik är det nödvändigt att blanda askan med vatten innan granuleringen så att s.k. grokorn 
kan bildas. Askproduktens slutliga storlek beror på diametern, lutningen och rotationshastig-
heten på tallriken. Tallriksrullning ger normalt en uniform produkt, varför en efterföljande 
siktning inte behövs (Anon. 1993). 
 
Rullning medför ett litet slitage på anläggningen. Problem kan dock uppstå med askor som 
innehåller höga halter oförbränt. Den utrustning som tillverkas idag är avsedd för stora kapa-
citeter och kan därmed endast användas vid större värmeverk (Anon. 1993). 
 
Kompaktering innebär att askan genom tryck sammanpressas till korn. Kompakteringen kan 
ske med hjälp av valsar (valskompaktering) eller via s.k. extrudering där askan pressas genom 
en hålmatris. Vid kompaktering blir askans volymminskning stor, vilket är en fördel när man 
behandlar askor med höga halter oförbränt (Anon. 1993). 
 
Vid valskompaktering pressas askan samman mellan två skivor eller valsar, varefter den grov-
krossas till flingor. Flingorna mals och siktas sedan till önskad storlek. Tekniken kräver att rå-
varan har bra bindningsegenskaper, vilket är fallet i en väl utbränd aska (Anon. 1993). 
 
Extrudering kan ske med hjälp av pelletteringskvarn eller skruvextruder (fungerar i princip 
som en köttkvarn).Vid extrudering blandas askan med vatten, varefter pelletter formas genom 
att blandningen trycks fram genom en matris. Tekniken, som är relativt enkel och har låg in-
vesteringskostnad, har dock nackdelen att slitaget på verktyget är stort, framför allt när botten-
askor eller askor med höga halter av bäddmaterial och sand behandlas (Anon. 1993). Försök 
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med pelletering av aska har också visat sig vara behäftad med vissa problem knutna till igen-
sättningar (Nilsson & Jönsson 1996). 
 
Askgranulering på tallrik och i trumma har provats på ett flertal håll i Sverige och i utlandet 
och förefaller vara den teknik som har nått närmast kommersiell status (Nilsson & Jönsson 
1996). Till de stora fördelarna med granuler hör att den runda formen och den jämna korn-
storleken ger goda spridningsegenskaper och att frånvaron av finfraktion minskar materialets 
benägenhet att damma vid hanteringen (Bjurström & Sjöblom 1997). Tidigare forsknings-
resultat tyder också på att upplösningshastigheten för granuler av välförbränd aska blir ut-
dragen i tiden, troligen mer än tio år (Clarholm m.fl.1993). 
 
Ett annat skäl som talar för såväl granulerade som extruderade askprodukter, är att askan inte 
behöver lagras för härdning, utan kan spridas direkt efter behandlingen. Det är emellertid 
tveksamt om detta har någon praktisk nytta, eftersom askproduktionen till stor del infaller 
under vintern och spridningen av aska helst bör ske under vegetationsperioden (Lindström 
1995). Den behandlade askan måste därför mellanlagras på lämplig plats. Eftersom askan 
sannolikt är hygroskopisk (tar upp vatten) och därmed avger lättlösliga salter, kan det vara 
rimligt att anta att den granulerade askan skall förvaras torrt (Bjurström & Sjöblom 1997). 
 
Valskompaktering är ännu inte provad på askmaterial men det är den metod som ligger när-
mast till hands eftersom mycket talar för att utrustningen drar låga kostnader och är lätt att 
hantera. I övrigt bedöms granulering och extrudering (pelletering) inte vara aktuella för ask-
hantering i praktisk drift p.g.a. de höga kostnaderna (Lindström 1995). 
 
Att installera utrustning för granulering är en investering på flera miljoner kronor, kapaciteten 
är vanligen några ton aska per timme och produktionen måste vara flera tusen ton per år för 
att metoden skall löna sig. Kostnaden har uppskattats till ca 300-500 kr/ton aska, men förut-
sätter då högt utnyttjande. Förutom vid vissa skogsindustrier är det idag få värmeverk som 
producerar tillräckliga mängder aska för att ensamma få tillräckligt högt utnyttjande på en 
granuleringsanläggning (Danielsson & Nilsson 1997). 
 
 
Självhärdad krossaska 

Askor med låg kolhalt kan självhärda på deponi och sedan krossas, varvid man erhåller s.k. 
"krossaska" vilket är ett billigare alternativ än granuler. De reaktiva oxiderna övergår till 
härdningsprodukter som t.ex. ettringit, kalciumkarbonat och/eller gips (Lindström 1995).  
 
För att god härdning skall erhållas bör halten oförbränt inte vara högre än 10-15% (Lindström 
1995, Lindström & Nilsson 1998). Sådan aska (väl utbränd) finns vid de flesta större och 
nyare värmeverken medan det inte är ovanligt att halten oförbränt i askan är väsentligt större i 
mindre och äldre anläggningar. Är halten oförbränt över 20% kan man enligt Lindström och 
Nilsson (1998) knappast förvänta sig att tillräckligt god härdning går att uppnå. Vid en sådan 
anläggning måste förbränningen effektiviseras innan krossaska kan produceras.  
 
Krossaska har testats vid ett flertal värmeverk i Sverige och det har visat sig att tekniken har 
goda förutsättningar att fungera för väl utbrända askor. Goda härdningsresultat har erhållits 
med askor från större anläggningar i bl.a. Eskilstuna, Nymölla, Jönköping och Perstorp samt 
från mindre anläggningar i Ljungby och Värnamo (t.ex. Nilsson & Jönsson 1996).  
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Vid några värmeverk har emellertid askan härdat sämre, t.ex. brunnit ihop till stora klumpar 
(Axelsson 1996) och ibland har agglomeringen uteblivit som i Falun (Danielsson 1996), eller 
i Norrköping där askan fått en konsistens motsvarande fuktig jord (Nilsson & Jönsson 1996). 
I flera fall har bristande framgång tillskrivits den höga halten oförbränt, men samband mellan 
härdningen och temperaturen har också noterats (Bjurström & Sjöblom 1997).  
 
Vatteninblandningen är en av nyckelfrågorna vid framställning av krossaska. Det är viktigt att 
vatten tillförs i rätt mängd och att den blandas väl med askan. Därefter bör askan skyddas från 
ytterligare, s k sekundär vattentillförsel. Det har visat sig att det har stor betydelse för aggre-
gering och härdning hur väl askan ältas och bearbetas vid vatteninblandningen (Danielsson & 
Nilsson 1997, Lindström & Nilsson 1998).  
 
En bra och väl avvägd befuktning av askan är av stor vikt om förbränningsanläggningen pro-
ducerar en aska som har mindre gynnsamma förutsättningar för att självhärda. Vissa typer av 
sådana askor har enligt Windelhed (1998) förmåga att härda tillräckligt bra utan packning, 
medan andra askor tycks härda betydligt bättre om de packas. Det primär syftet med att packa 
askan är att skapa bättre kontakt dels mellan partiklarna och dels mellan askpartiklarna och 
vattnet. Dessutom innebär en packad yta att regnvatten får svårare att tränga ner i askhögen. 
 
Rekommendationen är att askans finfraktionshalt (< 0,25 mm) bör utgöra maximalt 30%.Vid 
en otillfredsställande härdning, vilket kan inträffa vid låga temperaturer (vinterhalvåret), ökar 
vanligen andelen finfraktioner i askan. En förlängning av härdningstiden i kombination med 
kompaktering av askan kan eventuellt minska andelen finfraktioner till en acceptabel nivå 
(Lindkvist, 2000). Vid minusgrader kan det vara lättare att få igång härdningsprocessen om 
varmt vatten används (Anon., 1998). 
 
Enligt Lindström (1995) torde det vara möjligt att med relativt enkla åtgärder bättre kunna 
styra och automatisera vatteninblandningen, kompaktera askan och skydda den för sekundär 
vattentillförsel under härdningsfasen, särskilt under vinterhalvåret när askan härdar långsamt, 
så att metoden kan tillämpas vid fler anläggningar. Om askans vattenhalt är hög efter det att 
den härdat blir den svår att krossa och kan dessutom få för alltför hög finkornshalt. 
 
Lämplig vattenhalt måste provas för varje typ av aska eftersom de är olika vätbara. Samma 
procentuella vattentillsats har visat sig ge helt olika egenskaper hos olika askor. Förekomst  
av föreningarna CaSO4 och Ca3Al2O6 samt halterna av sulfat, kalcium och aluminium i den 
färska askan kan ge en anvisning om hur benägen askan är att härda (Steenari 1996). Ett rikt-
värde kan dock vara ca 40 % fuktkvot för en finkornig flygaska och 10 – 15 % för en grov 
bottenaska (Lindström & Nilsson, 1998). 
 
Exakt tid för härdning är svår att ange, eftersom härdningstiden bl.a. beror på hur väl utbränd 
askan är, temperaturen och hur mycket vatten som tillsätts. Under gynnsamma förhållanden 
stabiliseras en väl utbränd och kompakterad aska på några veckor, under ogynnsamma för-
hållanden kan askor med hög andel oförbränt och/eller låg halt av kalciumhydroxid förbli o-
härdade (Lindkvist, 2000). Bäst resultat ernås om askan får härda i åtminstone 3 – 4 månader 
(Anon., 1998). I det sista skedet av härdningsprocessen är askan som mest känslig för neder-
börd och bör därför täckas med presenning under de sista veckorna. Försök har gjorts att ha 
aska täckt med presenning under hela härdningsfasen, men detta förfarande tycks hämma 
härdningsreaktionerna (Lindström, 1995). Det säkraste sättet att skydda aska mot nederbörd 
under härdningsfasen är att förvara askan under ett skärmtak, eller i ett magasin. 
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Efter det att askan härdats, skall den krossas och siktas till önskad kornstorlek. Krossning av 
aska har med gott resultat provats vid olika typer av krossanläggningar, t.ex. gruskrossverk. 
Om man därvid kan åstadkomma en mix av finare fraktioner (snabb upplösning) och grövre 
fraktioner (långsammare upplösning) kan krossaskan sannolikt förväntas ge samma ekolo-
giska effekter som granulerad aska (t.ex. Eriksson 1993, Lundborg & Nohrstedt 1995, Lind-
ström 1995).  
 
Krossning av självhärdad aska beräknas kosta ungefär 50-160 kr/ton (Nilsson och Jönsson  
1996). Det rör sig dock om grova skattningar och är bl.a. beroende av  avståndet till krossverk 
eller, om man använder mobilt krossverk, mängden aska eftersom flyttningskostnaderna är 
höga (Danielsson & Nilsson 1997). 
 
I mindre anläggningar med rosterpannor där huvuddelen av askan faller ut som bottenaska, 
vilken redan från början har relativt grov struktur, kan en förenklad metod användas för fram-
ställning av krossaska enligt Lindström (1995). Metoden går ut på att blanda bottenaska, flyg-
aska och vatten i sådana proportioner att askans oxidinnehåll övergår till karbonater eller sili-
kater så att askan inte härdas så hårt att krossning blir nödvändig. I princip skulle det räcka  
med att trycka eventuella askklumpar genom ett kraftigt galler och därefter sålla askan på en 
sikt med t.ex. 8 mm maskstorlek. 
 
Eftersom befuktning och krossning av självhärdad aska är den teknik som har lägst kostnader 
bör den utnyttjas i första hand (Anon. 1993). Dessutom har det visat sig att produkten går att 
sprida i skogen med den utrustning som idag används för skogskalkning. 
 
 
Olika panntyper ger olika askkvaliteter 
Vid förbränning av trädbränslen används rostereldade pannor (fast rost, rörlig eller fast sned-
rost), pulverpannor samt cirkulerande (CFB) och bubblande (BFB) fluidiserande bädd. Askor 
som produceras i dessa anläggningar kan indelas i botten-, bädd- och flygaska. Askan från 
pulvereldade pannor avskiljs från rökgaserna och ingår i samma kategori aska som pannor 
med fluidiserande bädd. Enda skillnaden är att det inte finns något bäddmaterial i aska från 
pulvereldade anläggningar (Anon. 1993). 
 
Normalt sett utgör flygaska från rosterpannor mer än ¾ av askproduktionen och kan vara ännu 
högre i CFB-pannor och pulvereldade anläggningar (Lindkvist, 2000). I rosterpannor varierar 
dock andelen flygaska beroende på vilken stoftavskiljningsmetod som används. Cyklonfilter 
är minst effektiv och ger ca 10-40 % flygaska medan andelen flygaska i anläggningar med 
spärr- eller elfilter kan ge 40 – 70 %.  
 
Pannor med fluidiserande bädd producerar generellt sett en väl utbränd aska. Halten oförbränt 
kol i sådan aska har uppmätts till under 5 %,medan andra typer av anläggningar, t.ex. de flesta 
rosterpannorna, kan ha halter upp till 10-40 % (Lundborg 1997). Andelen oförbränt kan dess-
utom variera över tiden i rosterpannor, medan den är mer stabil i pannor med fluidiserande 
bädd (Holmroos 1993, Nilsson & Steenari 1995 och Jönsson 1996). För att få ner halten oför-
bränt i rosterpannor kan askan återcirkuleras i processen eller omförbrännas i en panna med 
fluidiserande bädd (Nilsson & Steenari 1995). 
 
Vedflygaskor har i medeltal en kalkverkan på ca 25 % CaO, och bottenaskor en kalkverkan på 
ca 18 % CaO (Eriksson 1993). Som jämförelse kan nämnas att en bra kalksten motsvarar ca 
50 % CaO (Nilsson & Steenari 1995). Väl förbränd flygaska har därmed en kalkverkan som 
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motsvarande drygt 70 % av den i kalksten. Halterna av makronäringsämnena kalcium, mag-
nesium, kalium och fosfor är ungefär desamma i botten- och flygaska, men tillgängligheten 
för växterna är oftast lägre i bottenaskor. Halterna av metaller är lägre och metallerna mindre 
tillgängliga i bottenaska än i flygaska. 
 
Något säkert samband mellan förbränningsmetod och askans kemiska innehåll respektive be-
nägenhet att hydratisera har inte kunnat påvisas, men det finns en antydan till att CFB-askor  
är lättare att härda än askor från rostereldade pannor (Lundborg 1997). 
 
Vid förbränning i rostereldade pannor erhålls bottenaska och flygaska. Bottenaskan, vilken 
matas ut i botten på pannan, är vanligtvis väl utbränd och innehåller i regel större partiklar 
med högre densitet än övriga askor (Anon. 1993). Bottenaskorna kan ibland sintra (smälta 
ihop till större klumpar) beroende på hög temperatur under förbränningen, föroreningar (t.ex. 
grus, sand) i bränslet etc. Även sintrad aska kan härda men kräver i regel att större klumpar 
mals innan härdningsprocessen påbörjas (Steenari 1996). I bottenaskorna är tillgången på 
sulfat inte tillräcklig för ettringitbildning utan härdningen sker troligen i en amorf glasfas 
(Karlsson 1997). 
 
Ett vanligt förekommande problem med bottenaskor är att de normalt har höga halter av för-
oreningar som t.ex. sand och grus, samt oförbränt o dyl. Dessa föroreningar påverkar främst 
faktorer som t.ex. kostnader vid hantering och spridning (Lindström & Nilsson 1998). 
 
Flygaskan, vilken avskiljs ur rökgaserna med cykloner eller filter, innehåller oftast högre 
halter oförbränt än bottenaskan och högre halter av flyktiga näringsämnen och tungmetaller 
(Anon. 1993). Flygaskor från trädbränslen är även starkt alkaliska (pH 11-13) medan botten-
askor generellt sett har ett lägre pH (ca 10).  
 
Av en studie på aska från en rosterpanna i Ljungby framkom att vissa ämnen kan anrikas i 
bottenaskan, medan andra ämnen anrikas i flygaskan. I det studerade fallet visade det sig att 
aluminium anrikades i bottenaskan och sulfat i flygaskan, vilket innebar att ettringitbildning 
försvårades i båda materialen. Möjligen skulle detta ha kunnat avhjälpts om man malt botten-
askan och blandat denna med flygaskan (Steenari 1996).  
 
De flesta ämnena är mindre ”växttillgängliga” i bottenaska än i flygaska. Av de viktigaste 
näringsämnena (kalium, magnesium och fosfor) är ca 70-90 % av totalinnehållet växttill-
gängligt, medan ca 55-80 % av totalinnehållet i bottenaskan är växttillgängligt (Nilsson & 
Steenari 1995). Växttillgängligheten av tungmetaller är dock lägre från bottenaskor jämfört 
med flygaskor, undantaget är kadmium som visar sig ha hög tillgänglighet i både flyg- och 
bottenaska. Härdning och agglomering av askan genom vattentillsats påverkar i princip inte 
ämnenas tillgänglighet (Nilsson & Steenari 1995). 
 
Aska från pannor med fluidiserande bädd innehåller, förutom alla näringsämnen och tung-
metaller, reltivt mycket SiO2 eftersom kvartssand används som bäddmaterial i pannan (Anon. 
1993, Jönsson 1996 och Steenari 1996). Vid förbränningen kan SiO2 helt eller delvis övergå i 
en aktiv form, som i samband med härdningsprocessen kan bilda olika former av silikathydrat 
vilket sannolikt underlättar härdningen (Jönsson 1996 och Steenari 1996).  
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Olika bränslen ger olika askmängder 

Produktionen av aska är beroende på hur väl förbränningen sker samt på bränslets samman-
sättning. Halten av mineralaska varierar för olika trädslag och för olika delar av trädet men är 
högst i trädets växande delar, t.ex. blad/barr (2-6% av TS). Askhalten är också högre i bark 
(2-3% av TS) och grenar (1-2% av TS) än i stamveden (0,4-0,6% av TS). Produktionen av 
aska blir därför högre vid förbränning av råvara med högt innehåll av barr jämfört med för-
bränning av stamved (Hakkila 1986, Lindberg 1994). 
 
Tabell 1. Riktvärden för askhalt hos några olika bränslen (Brunberg & Hillring 1996). 
Bränsle Energiinnehåll, 

MWh/ton 
Fukthalt, % Askhalt, vikts-% 

Bark 1,6 60 2,9 
Sågspån 1,9 60-65 0,3 
Massaved 2,3 50 1 
Avverkningsrester 2,5 45 2,5 
 
 
 
6. Spridning av aska  
Återföring av aska till skogsmark skall ske utifrån samhällets gemensamma behov beträffande 
miljö och hushållning med naturresurser. Återföringen av askan bör ske på sådant sätt att den 
får avsedd biologisk effekt utan att förorsaka oönskade biverkningar på flora, fauna och olika 
markprocesser, samt att skador på andra ekosystem, t.ex. sjöar och vattenflöden, förhindras.  
 
Det är också viktigt att man utvecklar system som gör det intressant för berörda företag att 
återföra askan till skogen. En viktig förutsättning är att kostnaden inte blir avsevärt högre än 
om askan läggs på deponi. Behandling, hantering och spridning av aska är beroende av var-
andra, varför valet av system bör ske utifrån ett helhetsperspektiv och de förutsättningar som 
råder i de specifika fallen. 
 
Vid spridning skall askan vara härdad och ha sådan kornstorlek och form att den löses upp 
långsamt. Eftersom askan innehåller tungmetaller finns vissa begränsningar för hur mycket 
aska och på vilka marker som den kan återföras. Askan bör bara spridas på marker där skog 
avverkats och givan får högst motsvara skördeuttaget för att nettotillförsel av tungmetaller 
skall undvikas på lång sikt. Ett kortsiktigt villkor är att tillförseln av metaller inte får vara så 
stor att markbiologiska processer skadas (Samuelsson & Bäcke 1997). Lämplig giva är mellan 
1-4 ton aska per hektar, beroende på askans näringshalt och hur mycket bränsle som tagits ut 
(Lundborg 1997). Både fukthalt och finkornshalt bör, generellt sett, vara så låga som möjligt 
vid spridningstillfället. Om det sker stora förändringar av askan under lagringstiden kan det 
bl.a. påverka valet av spridningstidpunkt. 
 
För kortväga transporter mellan panna och härdningslager kan olika typer av industritraktorer 
med tippande vagnar användas. För längre eller medellånga transporter är lastbilar med växel-
flak eller container närmast aktuella.  
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Teknik för spridning 

Terrängförhållanden, ekologiska och biologiska mål, arbetsmiljö, askans egenskaper och inte 
minst produktionsekonomiska faktorer styr valet av spridningsteknik. Förutom spridning med 
markgående maskiner är det också möjligt att sprida askan med hjälp av luftburen teknik, t.ex. 
helikopter. 
 
Med mindre modifieringar kan askan spridas med samma maskiner som används för t.ex. 
skogsmarkskalkning och vitaliseringsgödsling (Lindberg 1994). Spridningsbredd och för-
delning av askan i skogen är bl.a. beroende av kornstorleken. Vid spridning med markgående 
maskiner blir spridningsbilden jämförbar med den vid kalkning om aska och kalk blandats. 
Sprids endast aska blir spridningsbredden något mindre p.g.a. askans lägre densitet (Lind-
ström & Nilsson 1998). Förutom något lägre volymvikt har askan i regel större korn än skogs-
kalken. 
 
Spridning i skogen från mark kan ske huvudsakligen med två olika metoder, tallriksspridare 
och fläktspridare (Windelhed 1998). Markgående spridning med större maskiner kan t.ex. 
användas för krossaska, men förutsätter då att givan är större än 0,5-1 ton/ha för att det ska bli 
ekonomi i verksamheten (Lindström 1995). En förutsättning för markgående spridning är att 
det finns stickvägar i beståndet eller att skogens täthet, markens ytstruktur och lutning medger 
att maskinerna kan komma fram i någorlunda jämna slag på 20 á 25 m avstånd. Dessutom bör 
det vara någorlunda fritt från täta grenverk i skiktet upp till 4 m över marken. Det bör obser-
veras att blästringsskador kan uppstå på träden närmast stickvägen vid markgående spridning 
(Lindström 1995, Samuelsson 2001). En av fördelarna med att sprida härdad aska är att den är 
fuktig vilket minskar risken för blästringsskador (Anon., 1998).  
 
 
Spridningskostnad 
Det är svårt att göra någon generell bedömning av kostnaderna med att återföra askan efter-
som förutsättningarna kan variera mellan olika askproducenter. Kostnaderna är dock sannolikt 
inte speciellt högre än om askan läggs på deponi, och i vissa fall torde den till och med vara 
lägre. De kostnader som redovisas nedan härrör sig från mitten till senare delen av 90-talet. 
 
Utifrån de tidiga försök som utfördes inom Ramprogram Askåterföring gjorde man en grov 
uppskattning av kostnaden (Bjurström & Sjöblom 1997) och kom fram till att den låg någon-
stans runt 150 kr/ton för spridning med markgående fordon, medan spridning från helikopter 
låg över 300 kr/ton. Orth och Westling (1998) redovisar i sina kalkyler att spridning med 
helikopter är ca 30-90 % dyrare än spridning från marken. Kostnaden är naturligtvis till stor 
del beroende av givans storlek per hektar. Vid lägre givor ökar spridningskostnaden kraftigt 
enligt Lindberg (1994).  
 
Bjurström och Sjöblom (1997) kom fram till att totalkostnaden för återföring av aska (inkl. 
behandling, transport och spridning) låg någonstans mellan 500 och 1 000 kr/ton och att 
skillnaden mellan billigaste och dyraste alternativ dels var beroende av behandlingsmetod och 
dels av spridningsmetod. Kostnaden för granulering och pelletering var ungefär dubbelt så 
hög jämfört med krossaska. Ett kalkylexempel från Ljungbyverken (Anon., 1998) pekar på en 
totalkostnad på 330 kr/ha vid spridning av 1 ton självhärdad krossaska per hektar, varvid 
kostnaden för hantering utgör 100 kr/ton, transport (inom en radie på 5 mil) 80 kr/ton och 
spridning 150 kr/ton aska. 
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Orth och Westling (1998) har också kommit fram till att krossaska är ett billigare alternativ än 
granu-lerad aska. Redovisad kostnadsskillnad är på nivån 350-400 kr/ton aska. Askåterföring 
och skogsvitalisering med 2+2 ton/ha har kostnadsberäknats till 1200 SEK/ha för krossad 
aska och ca 2000 SEK/ha för granulerad aska vid spridning med skotare.  
 
I en intervju i tidningen Skogen (Ek 1998) uppger Lars-Göran Thuresson på Skogsvårds-
styrelsen i Växjö att kostnaden för spridning av aska (inkl. transport) i dessa trakter uppgick 
till ca 200-250 kr/ton år 1998 och att kostnaden till stor del påverkades av transportavståndet. 
 
För transport av aska från lagerplats till skog kan lastbil med växelflak eller containers an-
vändas. Lindström (1995) beräknade att kostnaden för transport av aska till skogen med last-
bil uppgick till 75 kr/ton (inkl. lastning/lossning), i mitten av 90-talet, vid en lastvikt på 35 ton 
och 100 km transportavstånd. Spridningskostnaden vid en giva på 2 ton/ha, när skotare med 
kalkspridare användes, låg på 116 kr/ton inkl. framkörningskostnad, lastning av aska och viss 
tid för rekognosering.  
 
Vid småskalig spridning föreslår Lindström (1995) att den behandlade askan lagras och trans-
porteras i storsäck och sprids i skogen med samma gödselspridare som används i jordbruket. 
Transport av askan till skogen sker med lastbil till en något högre kostnad än i det storskaliga 
alternativet. Vid en lastvikt på 10 ton och ett transportavstånd på 60 km beräknade Lindström 
kostnaden till 133 kr/ton inkl. lastning och lossning. Kostnaden för spridning av askan, med 
jordbrukstraktor och gödselspridare, beräknades till 232 kr/ton vid en giva på 2 ton/ha och en 
objektstorlek på 2 ha (inkl. framkörningskostnad, lastning av aska och viss tid för rekogno-
sering). 
 
 
Lämplig tidpunkt och lämpliga objekt för spridning av aska 
Det finns tekniska och ekonomiska fördelar med att återföra askan så nära i tiden som möjligt 
efter en slutavverkning. En slutavverkning innebär dock en kraftig störning av näringsflödet 
omedelbart efter hyggesfasen. Bl.a. kan nitrat och kalium lakas ur marken därför att det inte 
finns någon vegetation som tar upp näringsämnena. Dessutom finns inget behov av närings-
tillskott innan nya plantor och hyggesvegetation etablerats på skogsmarken (t.ex. Lindberg 
1994, Bjurström & Sjöblom 1997, Lundborg 1997). 
 
Ur skogsbrukets synpunkt är spridning av askprodukter tekniskt/ekonomisk genomförbar dels 
i plantskog, innan träden vuxit för mycket, dels i samband med gallring. Detta innebär att det 
då finns en växande skog som kan ta upp de näringsämnen som frigörs ur askan (Bjurström & 
Sjöblom 1997). Ur miljösynpunkt är det dock, enligt Lundborg (1997), mest lämpligt att 
sprida askan i vuxen skog (dock inte åren omedelbart innan slutavverkning). 
 
Spridning av aska vintertid bör undvikas eftersom det då finns risk för att den rinner bort med 
smältvattnet. Det finns även en risk för att askprodukten fryser sönder om den sprids vintertid, 
enligt Bjurström och Sjöblom (1997). Med anledning av detta föreslår de att askan helst bör 
spridas under vegetationsperioden, men att man bör undvika våren eftersom djurlivet är som 
mest känsligt då.  
 
Orth och Westling (1998) har studerat spridning av aska i kombination med kalk på hyggen 
med några år gamla plantor. Givan var ca 2 ton aska och ca 3 ton kalk per ha och askan var 
härdad, krossad och siktad. Spridningen genomfördes från mark med skotare försedd med 
spridarutrustning. Projektet har inte kunnat påvisa någon påtaglig skillnad i reaktion på denna 
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behandling jämfört med spridning i sluten skog och deras slutsatser är därför att bestånds-
åldern inte har någon avgörande inverkan på behandlingstidpunkten, utan att det snarare är 
praktiska möjligheter som bör avgöra tidpunkten för spridning. De betonar dock att man bör 
beakta risken för plantskador. Andelen plantor som skadades av skotaren vid spridningen 
uppgick till ca 1-4% på en yta där behandlingen genomfördes 4 år efter plantering och ca 10% 
på en yta där plantorna hade en höjd på ca 1 meter.  
 
 
Attityder till askåterföring 
I en orienterande studie (Anon. 1994) har man undersökt människors attityder till spridning av 
aska. Studien utfördes i anslutning till provspridningar och baserar sig på djupintervjuer med 
femton personer (närboende) som direkt blivit berörda av askspridningen. Enligt studien upp-
fattade personerna askan som ofarlig. Spridningen väckte associationer till naturligt kretslopp.  
 
Man fann att de intervjuade hade en positiv inställning till såväl uttag av skogsbränsle som till 
återföring av aska som kompensation för bränsleuttaget. Även vitalisering med aska, som en 
insats mot försurning, väcker gillande. Några personer angav dock att de var oroliga för att 
stora uttag av avverkningsrester kan skada ekosystemet. 
 
Synpunkter som framkom var att spridning av aska på sommaren bör undvikas med hänsyn 
till bärplockning och annat friluftsliv. En viss preferens fanns för traktorspridning jämfört 
med spridning från helikopter. Att traktorn kan skada planteringar oroade dock flera av de 
skogsägare som ingick i studien.  
 
 
Organisation 
En viktiga fråga är hur verksamheten med återföring av aska skall organiseras. Naturvårds-
verket och Skogsstyrelsen har t.ex. i en gemensam policy angivit vissa synpunkter på bl.a. de 
försiktighetsmått som bör vidtagas. En framträdande princip i verkens riktlinjer är att askan 
skall återföras till skogen på sådant sätt att den gör nytta, vilket innebär att askan måste be-
handlas och återföra så att växterna verkligen kan tillgodogöra sig näringsämnena (Lindström 
1995). Vem eller vilka bör då ansvara för att askan behandlas och återförs till skogen på rätt 
sätt? 
 
Lundborg (1997) menar att en möjlighet till ansvarsfördelning kan vara att askproducenten 
ansvarar för lämplig behandling och kvalitetsdeklaration av askan, medan skogsägare eller 
bränsleleverantörer ansvarar för spridning på lämpligt sätt, på lämpliga marker och vid rätt 
tidpunkt. Det är alltså inte avgörande att askan återförs till samma skogsmark som bränslet 
kom ifrån och det är inte nödvändigt att den återförs omedelbart efter avverkningen. Huvud-
saken är att den återförs någon gång under det kommande beståndets omloppstid. Det finns 
alltså möjligheter att samordna spridningen av aska till större områden ganska oberoende av 
tidpunkten för bränsleuttaget.  
 
Värmeverken förefaller ha något olika strategi för hur askåterföringen skall organiseras. Dels 
sker askåterföring genom samarbete med andra askproducenter och genom bildande av olika 
nätverk, dels sker det i de enskilda värmeverkens egen regi (Nilsson & Jönsson 1996). 
 
Strategien bland mindre och medelstora värmeverk i södra Sverige är att bilda någon form av 
nätverk (Nilsson & Jönsson 1996). Det finns flera exempel på sådana nätverk i t.ex. Småland.  
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I samma rapport nämns ett nätverk inom Dalarnas län, bestående av värmeverken i Falun, 
Hedemora och Säter samt länsstyrelsen och Sveriges lantbruksuniversitet.  
 
Det finns även ett flertal värmeverk i södra och mellersta Sverige som i egen regi, eller till-
sammans med någon enstaka partner, arbetar med att starta upp en återföring av det egna 
verkets askor till skogen. Nilsson och Jönsson (1996) anger i sin rapport drygt tio sådana 
värmeverk.  
 
Eftersom flera av bränsleleverantörerna har etablerade kontakter med såväl skogsägare som 
askproducenter, menar Nilsson och Jönsson (1996) att de kan spela en aktiv roll i återföringen 
av askan till skogen. De kan hämta askan från värmeverket i samband med att bränslet leve-
reras. Mellanskog, som deltagit i flera försök med återföring av aska, utgör ett exempel på 
detta. Författarna menar att det kan vara en fördel i konkurrensen om kunderna om bränsle-
leverantörerna kan erbjuda sig att ta hand om askan. 
 
För mindre bränsleleverantörer, som huvudsakligen sysslar med att köpa och sälja bränsle och 
inte har samma bredd i verksamheten som de större leverantörerna, kan det vara svårare att 
bygga upp en egen infrastruktur och kompetens för att återföra askan. Enligt Nilsson och 
Jönsson (1996) är det därför vanligt att dessa företag försöker finna någon samarbetspartner 
(entreprenör) för att kunna ta hand om kundens aska och återföra den till skogen.  
 
 
7. Askåterföring vid Falu Värmeverk 
År 1995-1996 genomfördes fullskaleförsök vid Falu Energi AB:s kraftvärmeverk i syfte att 
utveckla och utvärdera metoder för behandling och spridning av självhärdad och krossad 
träaska på skogsmark. Vid kraftvärmeverket finns en 30 MW BFB-panna som enbart eldas 
med trädbränslen (ca hälften GROT och resten torrflis, sågspån och bark i ungefär lika stora 
delar). Askan avskiljs från rökgaserna i ett stoftfång och ett 2-stegs elfilter, varefter den blåses 
till en lagringssilo som töms med 1-2 veckors mellanrum. Säsongen 1996 producerades ca 
500 ton (TS) aska. Kolhalten låg på ca 10 %, med smärre variationer. 
 
 
7.1 Självhärdning av aska vid Falu Värmeverk 
I två rapporter (Danielsson & Nilsson 1997, Danielsson 1998) redovisas resultatet av värme-
verkets stabilisering av askan genom vatteninblandning och självhärdning. Härdningsmetoden 
visade sig fungera tillfredsställande och föreföll inte vara känslig för mindre variationer i ask-
kvalitet eller vatteninblandning.  
 
Vid tömning av asksilon blandades askan med vatten i den ordinarie våtutmatningen under 
samtidig omblandning och matning via två paddelskruvar. Vatteninblandningen låg i allmän-
het på ca 30-40 %, men variationerna var stora p.g.a. otillfredsställande styrning.  
 
Efter vatteninblandningen transporterades askan med lastbil till en närbelägen lagringsplats 
där den två dagar senare lades upp i en ca 2 m hög och 12 m lång stack med hjälp av last-
maskin. Askhögen packades med hjälp av skopan och gavs en avrundad form för att under-
lätta vattenavrinningen. Någon övertäckning av stacken förekom inte. Anledningen till att 
man väntade två dagar innan askan lades upp i en större stack var att man ville bryta upp 
eventuella blockbildningar innan de antagit hårdare former och på så sätt få askan att härda till 
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mindre aggregat. Resultatet blev att askan härdade till en kornig struktur eller lösare block. 
Därmed behövdes ingen egentlig krossning av askan, utan det räckte med en enkel siktning. 
 
Härdningen ansågs vara avslutad ca 1,5 månader efter eldningssäsongens slut. Finkornshalten 
(< 25 mm) låg då på 15-20 % och förändrades inte nämnvärt under den fortsatta lagringen. 
Kalium- och pH-halten förändrades måttligt fram t.o.m. slutet av juni månad. Därefter, fram 
till brytningen av stacken i december, hade såväl pH som kaliumhalten sjunkit, speciellt i ytan 
där kaliumhalten var knappt 1%. Då kalium har visat sig lakas ut relativt snabbt, eftersom det 
dels förekommer som lättlösliga salter och dels är löst i porvätskan (Steenari & Lindkvist 
1996), anser Danielsson och Nilsson att det är nödvändig med någon form av övertäckning av 
stacken om askan skall lagras längre tid innan den återförs till skogen. För lagring av askan 
krävs, enligt Danielsson och Nilsson, ett bra underlag som helst bör vara hårdgjort. I Falun 
användes ett underlag av grus, vilket medförde ett visst spill i form av kvarlämnat bottenlager. 
Detta spill uppskattades till högst 1-2%. 
 
Metoden som tillämpades i Falun bedöms kunna få stor potentiell användning, speciellt vid 
mindre och medelstora värmeverk. 
 
 
7.2 Spridning av aska vid Falu Värmeverk 
Åren 1995-1996 spreds drygt 1 600 bruttoton aska på ca 315 hektar skogsmark (i huvudsak 
gallringsskog). Askan spreds hösten/vintern efter eldningssäsongen och givan uppgick till 
drygt 5 bruttoton per hektar (motsvarar ca 2,5-3 ton torr aska per hektar). 
 
Transporten av aska från lagringsplats till skogen genomfördes med lastbil försedd med 
växelflak av varierande storlek (9, 12 eller 16 m3, eller ungefär lika många ton). Innan askan 
lastades på bil siktades den över en stenharpa med ca 75 mm spaltbredd. Överstora aggregat 
krossades av lastmaskinen och siktades om. Av den ursprungliga mängden aska som lades 
upp i stacken kunde ca 90% spridas, resterande del var större block som inte kunde krossas av 
lastaren. Bakomliggande orsaker till blockbildningen kunde inte fastställas, men troligtvis 
berodde det på en alltför kraftig härdning, sammanfrysning eller en kombination av dessa 
faktorer. Omlastning från bil till spridarekipage genomfördes med en speciell kalkskopa 
monterad på lastbilens kran. 
 
Spridningen genomfördes från mark med Skogens Gödslings AB som utförare. Utrustningen 
som användes var densamma som vid skogskalkning. Två maskiner användes för spridning, 
dels en 8-hjulig gallringsskotare (FMG 840) och dels en 4-hjulsdriven lantbrukstraktor (MB-
trac). Båda maskinerna var utrustade med tallriksspridare som hade variabelt varvtal och 
justerbar tallriksvinkel. Lastkapaciteten var 4,7 m3 aska hos den större maskinen och 2,1 m3 
hos den mindre. Askans volymvikt uppgick till ca 800 kg/m3. Trots att askans fukthalt var 
relativt hög vid spridningstillfället (40-45 %) och temperaturen tidvis var mycket låg (–100 C) 
fungerade spridningen bra. Danielsson (1998) uppger dock att fukthalten i askan sannolikt 
inte bör vara högre om spridningen skall kunna ske utan problem.  
 
Genom en driftsuppföljning framkom att de två maskinerna tillsammans uppnådde en genom-
snittlig prestation på ca 50 råton aska per skift (motsvarar ca 30 ton torr aska). Det var dock 
stor skillnad mellan de olika maskinerna p.g.a. att skotarens lastkapacitet var ca 3 gånger 
större än den mindre traktorns. Den senare kunde dock lastas något snabbare, köras något 
fortare i terräng och var dessutom mindre beroende av stickvägar. Med underlag av drifts-
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uppföljningen gjordes en teoretisk beräkning av maskinernas kapacitet vid olika transport-
avstånd (tabell 2). 
 
Tabell 2. Maskinernas kapacitet vid olika transportavstånd (Danielsson  & Nilsson 1997). 
 
   Kapacitet, ton/timme 
   Medeltransportavstånd, meter 
Maskin  100 200 300 400 500 
 
Skotare, FMG 11,1 9,2 7,8 6,8 6,1 
Traktor, MB-trac 6,0 4,5 3,6 3,0 2,6 
 
 
Danielsson uppger att det varit svårt att finna något jämförelsematerial, men att man i en kart-
läggning av tekniska system (Lindström 1996) har genomfört teoretiska beräkningar som 
pekar på en möjlig prestationsnivå som är betydligt högre (ca 90 ton/skift) än den prestation 
som uppmättes i Falu-studien (ca 50 ton/skift). Det är därför svårt att dra några säkra slut-
satser om den angivna prestationen i studien kan anses ligga på en ”normal” nivå. Danielsson 
anser att en prestationsnivå över 50 ton/skift sannolikt är möjlig under bättre förhållanden än 
de som rådde vid Falu-studien, där man i vissa fall hade problem med kyla. Metoden visade 
sig dock tåla smärre variationer i askkvalitet och fukthalt, varför metoden i stort sett ansågs 
fungera bra. Dessutom visar studien att metoden kan användas under vinterförhållanden. 
 
 
Kostnader 
De direkta kostnaderna för att återföra askan till skogen uppgick till ca 550 kr per ton TS, 
vilket med en askhalt på 2 % motsvarar ca 2 kr/MWh bränsle. Kostnaden avser sållning, 
lastbilstransport och spridning och är baserade på en blandning av anbudsförfarande och 
timdebitering. Kostnaderna för hantering av askan fram till lagerplats motsvarar de kostnader 
som belastar askan om den läggs på deponi.  
 
Ytterligare kostnader som kan tillkomma är; analys av askan, hårdgörning av lagerplats och 
täckning av asklagret. Danielsson har beräknat kostnaden för analys till 20-30 kr/ton TS 
(beräkningen är gjord på den volym aska som produceras vid Falu värmeverk och avser en 
totalanalys till en kostnad av ca 10 000 – 15 000 kr/år), hårdgörning (asfaltering) till ca 15 
kr/ton TS och övertäckning (skärmtak) till ca 50 kr/ton TS. Administrationskostnaden upp-
skattas till ca 5 000-10 000 kr/år, eller 10-20 kr/ton TS. Sammantaget ger detta kostnader på 
ytterligare ca 115 kr/ton TS, utöver kostnaden för sållning, lastning och transport. Danielsson 
anser dock att det bör gå att ersätta skärmtaket med någon enklare form av övertäckning, t.ex. 
armerad papp vilket uppskattas till en kostnad av ca 5 kr/ton TS. 
 
En annan faktor som inverkar på spridningskostnaderna är givans storlek per hektar. Den 
mängd som spreds i Falun uppgick till ca 2,5-3 ton torr aska per ha, vilket kompenserar för 
uttag av både bränsle och stamved under en omloppstid. Att enbart kompensera för bränsle-
uttag kräver en giva på ca 1 ton TS per ha. En teoretisk beräkning visar att den lägre givan 
innebär att tidsåtgången för spridning ökar med ca 30 %, och att kostnaderna ökar med ca  
130-150 kr per ton TS. 
 
Danielsson och Nilsson (1997) har beräknat att den totala kostnaden för deponering av aska 
vid en avfallsskatt på 250 kr/ton uppgår till ca 400-450 kr/ton (inkl. hantering, transporter och 
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avgifter). Vid praktiska studier har de kommit fram till att kostnaden för att återföra askan till 
skogen uppgår till ungefär 325 kr/ton. För att inte underskatta kostnaden har de till dessa 325 
kr/ton lagt på ytterligare 50-100 kr/ton (högre hanteringskostnader etc.) och kommit fram till 
att en återföring av askan då skulle motsvara en ökad bränslekostnad på ca 0,2-0,4 kr/MWh 
(vid 2 % askhalt), dvs en knappt märkbar ökning av bränslekostnaden som ligger på ca 100-
120 kr/MWh.  
 
 
Organisation 
Under försöket har Falu Energi haft ett övergripande ansvar för verksamheten och svarat för 
kontakter med Skogsvårdsstyrelsen, samt upphandling och kontraktering av entreprenörer. 
Bränsleleverantören, Mellanskog Bränsle AB, har via Skogsägareföreningen Mellanskog 
anvisat lämpliga markområden. Spridningen har skötts av Skogens Gödslings AB.  
 
För genomförandet av försöksprojektet har ovanstående organisation fungerat bra. Danielsson 
(1998) anser dock att organisationen bör vara något annorlunda uppbyggd vid praktisk drift, 
bl.a. anser han att det bör finnas klart definierade ansvarsgränser och färre inblandade parter. 
Falu Energi anser att värmeverkets åtagande bör upphöra när askan är färdigbehandlad, d.v.s.  
härdad och upplagd på lagringsplats. Hantering, transporter och spridning bör ombesörjas av 
bränsleleverantören eller dennes underentreprenörer. Danielsson anser att det dessutom bör 
åligga askproducenten att lämna någon form av kvalitetsdeklaration på produkten.  
 
Skogsägarnas Riksförbund har utarbetat en policy för askåterföring, där deras uppfattning i 
frågan uttrycks. Man anser att askproducenten ska ansvara för lämplig behandling och kvali-
tetsdeklaration medan skogsägareföreningarna bör ansvara för spridning och att denna sker på 
lämpligt sätt, på lämpliga marker och vid rätt tidpunkt på året. Avtal skall kunna slutas mellan 
enbart askproducenter och skogsägarföreningar (bränsleleverantörer). Det finns alltså en god 
överensstämmelse mellan Skogsägarnas och Falu Energis uppfattning om lämplig ansvars-
fördelning och organisation. 
 
 
8. Myndigheternas rekommendationer och riktlinjer 
Såväl Naturvårdsverkets som Skogsstyrelsens inställning är att träaska som härrör från för-
bränning av skogsbränslen bör återföras till skogsmarken i syfte att sluta kretsloppet och mot-
verka att marken utarmas på näringsämnen. Det är viktigt att askan ger en balanserad närings-
tillförsel och att halten av föroreningar är låg. Askan skall vara härdad samt ha en kornstorlek 
och form som medför att den löses upp långsamt. Helst bör utlösningen av näringsämnen mot-
svara nedbrytningshastigheten av hyggesavfallet, vilket enligt Bjurström och Sjöblom (1997) 
motsvarar en tidsperiod på 10-20 år. 
 
I skogsvårdslagen regleras uttag av skogsbränsle och kompensationsgödsling3) (föreskrifter 
och allmänna råd) i 30 § (naturhänsyn), 14 § (anmälan av skogsbränsleuttag) och 29 § (skogs-
skydd). Verksamhet eller åtgärd som väsentligt kan komma att ändra naturmiljön skall enligt 
12 kap. 6 § miljöbalken anmälan om samråd göras till skogsvårdsstyrelsen. Den som anmält 
uttag av skogsbränsle enligt 14 § skogsvårdslagen anses också ha gjort anmälan om samråd. 

                                                 
3) Med kompensationsgödsling menas näringstillförsel i syfte att kompensera den mineralnäring som förts bort i 
samband med uttag av skogsbränslet. Med mineralnäring avses samtliga näringsämnen förutom kväve 
(Samuelsson 2001). 

 22



Om det finns risk för förorening av ytvatten eller grundvatten omfattas kompensations-
gödsling också av reglerna om miljöfarlig verksamhet i 9 kap. miljöbalken. Ytterligare rikt-
linjer beträffande askhantering återfinns bland annat i 15 kap. miljöbalken och i renhållnings-
förordningen (1998:902). Statens strålskyddsinstitut (SSI) har i ”Policy för biobränsle”, dnr 
822/504/99, utfärdat riktlinjer för högsta tillåtna cesiuminnehåll i aska (om halten av 137Cs är 
5 kBq/kg eller högre bör den ej spridas på skogsmark). För närvarande utformas föreskrifter 
om hantering av 137 Cs-haltiga biobränsleaskor. 
 
Skogsstyrelsen anser att nedanstående rekommendationer och riktlinjer (Samuelsson 2001) 
bör följas vid uttag av skogsbränsle och kompensationsgödsling så att inte oönskade effekter 
uppstår på näringsbalans, biologisk mångfald och vattenkvaliteten i sjöar, vattendrag och 
grundvatten. Viktigt är också att det inte sker någon nettotillförsel av skadliga ämnen till 
marken (t.ex. tungmetaller). 
 
 
Uttag av skogsbränsle 
Uttag av skogsbränsle innebär ett intensivt utnyttjande av skogen och skogsmarken. Det är 
därför särskilt viktigt att beakta den naturhänsyn, enl. 30 § i skogsvårdslagen, som gäller vid 
alla skogbruksåtgärder. Skogsstyrelsen anser att det är viktigt att tidigare lämnad naturhänsyn 
bevaras, vilket bl.a. innebär att träd och buskar, såväl stående som liggande som tidigare har 
lämnats kvar av naturhänsyn inte får skadas.  
 
Uttag av skogsbränsle medför ökade transporter samtidigt som risets markskyddande effekt 
förlorats. Detta ökar risken för körskador på mark och kvarlämnade träd. Skogsstyrelsen anser 
därför att det är viktigt att teknik och tidpunkt för skogsbränsleuttag väljs så att risken för 
sådana skador begränsas. 
 
För att bibehålla den långsiktiga näringsbalansen anser Skogsstyrelsen att merparten barr bör 
lämnas kvar efter GROT-uttag, så jämnt spridda över hygget som möjligt. När all biomassa 
ovan stubbe tas ut, inklusive barren, bör kompensationsgödsling alltid ske. 
 
I gallrings- och röjningsbestånd kan ett uttag göras som även innefattar barren, utan att kom-
pensationsgödsling behöver utföras. Skälen till detta är främst att en kompensationsgödsling 
medför fler transporter och därför ökad risk för skador på mark och kvarstående träd. Dess-
utom blir bortförseln av näringsämnen relativt måttligt vid ett uttag. Om GROT-uttag görs på 
torvmarker är det angeläget att både lämna kvar barren och kompensationsgödsla. 
 
 
Kompensationsgödsling 
Kompensationsgödsling bör i första hand ske genom tillförsel av askprodukter, men även 
andra produkter som innehåller mineralnäring kan användas liksom kombinationer av aska 
och mineralprodukter. Huvuddelen av askan bör härröra från förbränning av skogsbränslen 
(viss inblandning av aska från andra bränslen är inget hinder - askans kvalitet avgör om den är 
lämplig). 
 
Uttag av skogsbränsle kan i vissa fall leda till en relativt stor minskning av det tillgängliga 
kväveförrådet (framför allt i Norrland), vilket kan leda till en tillfällig tillväxtnedsättning. I 
sådana fall kan det bli aktuellt att kompensera det bortförda kvävet genom kvävetillförsel 
(Riktlinjer för kvävetillförsel återfinns i SKSFS 1991:2). På vissa marker kan en asktillförsel 
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leda till temporära tillväxtnedsättningar vilket kan motverkas om barren lämnas kvar. Vid 
kompensationsgödsling bör kväveutlakning och förluster av tillförd näring förebyggas genom 
val av arbetssätt, produkt och tidpunkt för åtgärd. 
 
Kompensationsgödsling får inte ske under perioder med snö, tjäle eller hög avrinning om det 
finns risk för att näringsämnena hamnar i vattendragen. På grund av risken för utlakning på 
färska hyggen bör kompensationsgödsling inte ske förrän markvegetation har etablerat sig. 
Med dagens askor innebär det i praktiken att spridning bör undvikas under en period som 
sträcker sig från fem år före till omkring fem år efter föryngringsavverkning. Om askpro-
dukter utvecklas som inte ger upphov till någon nämnvärd utlakning under hyggesfasen så 
kan de spridas i samband med föryngringsavverkning. 
 
Om askan lagras innan spridningen bör denna ske så att utlakningen blir så liten som möjligt 
(av näringsämnena är det framför allt kalium som kan utlakas). Lagringsplatsen bör väljas på 
sådant sätt att askan håller sig torr (permanenta mellanlager bör ha hårdgjord yta och/eller 
tak). Eftersom aska betraktas som avfall i svensk lagstiftning, innebär det att hantering, tran-
sport, lagring etc. av aska är normalt tillståndspliktig eller anmälningspliktig verksamhet (när-
mare anvisningar om prövningsnivå mm. återfinns i Naturvårdsverkets almänna råd 99:1). 
 
Eftersom det kan gå många år mellan uttag av skogsbränsle och kompensationsgödsling anser 
Skogsstyrelsen att utförda åtgärder bör dokumenteras. Dokumentationen kan lämpligen ske i 
skogsbruksplan eller motsvarande och bör innehålla uppgifter om skogsbränsleuttaget (träd-
slag, tidpunkt, huruvida barr tagits ut eller ej). Uppgifter om kompensationsgödsling bör inne-
hålla tidpunkt, giva och kemisk sammansättning. 
 
 
Rekommenderade askdoser 
Askprodukten bör vara stabiliserad och långsamlöslig (dåligt stabiliserade askor kan skada 
flora och fauna samt öka näringsutlakningen). Doseringen per hektar och omloppstid bör 
baseras på den förlust av kalkverkan och total bortförsel av baskatjoner som uttagen av skogs-
bränsle medför under en omloppstid (även uttaget av stamved bör beaktas vid bedömningen 
av kompensationsbehovet). På torvmarker bör kompensationsbehovet beräknas utifrån uttaget 
av fosfor och kalium. 
 
För att undvika kortsiktiga negativa effekter bör sammantaget högst 3 ton TS aska återföras 
per hektar och 10-årsperiod om det sammanlagda kompensationsbehovet överstiger 3 ton aska 
per hektar. Vid givor upp till 3 ton per hektar bedöms de negativa miljöeffekterna vara små 
(Arvidsson m.fl. 2001). Den totala tillförseln per omloppstid av tungmetaller och andra skad-
liga ämnen bör inte vara högre än vad som förs bort genom det totala biomassauttaget. Kom-
pensationsgödsling kan även ske för stamvedsuttag men då bör tillförseln begränsas till 2 ton 
aska (TS) per hektar och år. 
 
Om uppgifter om tidigare GROT-uttag saknas eller om kompensationsgödsling sker för stam-
vedsuttag under innevarande omloppstid kan en schablonmetod användas för att bestämma 
askdosen (tabell 3). Det är dock viktigt att de askprodukter som sprids uppfyller de kvalitets-
krav som anges i tabell 6 samt SSI:s riktlinjer för cesium. Takvärden för tungmetaller enligt 
tabell 7 behöver inte beaktas när schablonmetoden används.  
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Trädslag Ton aska TS/ha och omloppstid 
(svaga marker/norra Sverige – 
bördiga marker/södra Sverige) 

 

T
m
G

Tabell 3. Rekommenderade ask- 
doser när schablonmetoden an-   
vänds (efter Samuelsson 2001). 
Gran 1 - 2 
Tall 0,7 –1 ,5 
Björk/övr. löv 1 - 2 

 
 
 
Om uppgifter om GROT-uttaget är känt, kan den s.k. näringsbalansmetoden användas för 
bestämning av askdosen (tabell 4 och 5). Tabellvärdena, som kan tjäna som vägledning vid 
beräkning av hur stor den kompenserande dosen bör vara under en omloppstid, är baserade på 
ett innehåll av 40 % kalium, 15 % kalcium och 3 % magnesium. Askdosen kan korrigeras om 
halterna är avsevärt högre. För blandbestånd kan askdosen bestämmas genom att vikta efter 
trädslagsfördelningen. Riktvärdena som anges i näringsbalansmetoden förutsätter att askpro-
dukten uppfyller kvalitetskraven enligt tabell 6 samt SSI:s riktlinjer för cesium. Den samlade 
tillförseln av tungmetaller under en omloppstid bör inte överskrida de takvärden som anges i 
tabell 7. 
 
 

Granbestånd Tallbestånd 
Ståndortsindex 
G18 G26 G34 T18 T26 

Uttag Kompenserande dos, ton aska TS/ha och 
omloppstid 

All stamved under omloppstiden 1,5 2,0 2,5 0,8 1,2 
GROT utan merparten barr* 0,7 0,8 0,9 0,2 0,3 Slut- 

avverkning GROT med merparten barr** 1,1 1,3 1,4 0,3 0,4 
Försenad röjning*** 0,4 0,5 0,6 0,2 0,3 
Samtliga gallringar: GROT 
utan merparten barr****

0,3 0,6 0,8 0,1 0,2 
Röjning- 
gallring 

Samtliga gallringar: GROT 
med merparten barr*****

0,6 1,0 1,3 0,2 0,3 

abell 4. Riktvärden enligt näringsbalans-
etoden, ton aska (TS)/ha och omloppstid. 
ran- och tallbestånd (Samuelsson 2001). 

*      Askgivan är baserad på ett uttag av 75% GROT samt att 25% av barren tas ut. 
**     Askgivan är baserad på ett uttag av 75% GROT samt att 75% av barren tas ut. 
***    Askgivan förutsätter att 75% av GROT:en, 75% av barren samt all stamved tas ut. Uttaget är uppskattat till mellan 25 m3sk   
        och 50 m3sk per hektar. Meddeldiametern är uppskattad till mellan 6 och 10 cm. 
****  Vid uttag av GROT utan merparten barr vid samtliga gallringar som normalt utförs under en omloppstid förutsätts att 75%       
        av GROT:en samt 25% av barren tas ut. 
***** Vid uttag av GROT med merparten barr vid samtliga gallringar som normalt utförs under en omloppstid förutsätts att 75% 
        av GROT:en samt 75% av barren tas ut. 
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Tabell 5. Riktvärden vid näringskompensation, ton aska TS/ha och omloppstid. Björkbestånd/ 
övrigt löv (Samuelsson 2001). 

Markens bördighet 
B18 B26 

Uttag 

Kompenserande dos, ton aska 
TS/ha och omloppstid 

All stamved under omloppstiden 1,4 2,1 
Slut- 
avverkning 

GROT utan löv* 0,4 0,5 

Försenad röjning** 0,3 0,6 Röjning- 
gallring Samtliga gallringar: GROT utan löv* 0,2 0,3 
*   Vid uttag av GROT utan löv vid slutavverkning eller vid samtliga gallringar som normalt utförs under en omloppstid är   
    askgivan baserad på att 75% av GROT:en tas ut.  
** Vid kompensation för uttag av GROT och stamved vid försenad röjning förutsätts att 75% av GROT:en samt all stamved tas 
    ut. Uttaget är uppskattat till mellan 25 m3sk och 50 m3sk per hektar. Meddeldiametern är uppskattad till mellan 6 och 10 cm. 
 
 
Rekommendationer (riktvärden) beträffande askprodukternas kemiska sammansättning fram-
går av nedanstående tabell. Värdena avser halter efter eventuell tillsats av växtnäringsämnen 
och bindemedel, men utan vatten. Om angivna minimihalter underskrids bör möjligheten att 
tillföra dessa ämnen övervägas. 
 
Tabell 6. Riktvärden beträffande askprodukternas kemiska sammansättning. Värdet för 
summa polyaromatiska kolväten (PAH) är preliminärt. (efter Samuelsson 2001). 
 

Riktvärden Substanser 
Minimihalt Maximihalt 

Makronäringsämnen, g/kg TS 
Kalcium 125  
Magnesium 20  
Kalium 30  
Fosfor 10  
Spårämnen, mg/kg TS 
Bor  500 
Koppar  400 
Zink 1 000 7 000 
Arsenik  30 
Bly  300 
Kadmium  30 
Krom  100 
Kvicksilver  3 
Nickel  70 
Vanadin  70 
Organiska miljögifter, mg/kg TS 
Summa PAH  2 
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Beträffande tungmetaller är huvudprincipen den att tillförseln inte får överskrida det totala 
uttaget räknat på en omloppstid, d.v.s. att tillförseln av tungmetaller inte bör vara större än 
vad som förts bort med skördad biomassa. Tungmetallerna bör inte heller frigöras snabbare 
från askan än vad som normalt sker när biomassan bryts ner i skogen. 
 
I aska som härdats är de flesta tungmetaller relativt svårlösliga. Härdad aska kan därför ur 
tungmetallhänseende närmast jämföras med  avverkningsrester som lämnas på hygget och 
bryts ner naturligt (Lundborg 1997).  
 
Askor som eldas med olika typer av bränslen ska inte spridas i skogen om man inte har full 
kontroll på innehållet av tungmetaller.   
 
 
Tabell 7. Takvärden, d.v.s. maximal tillförsel av tungmetaller med aska eller andra kom-
pensationsgödselmedel till skogsmark med gran (eller lövträd) och till skogsmark med tall 
under en skogsgeneration (Samuelsson 2001). 
 

Skogsmark med gran (eller lövträd) Skogsmark med tall 

Södra 
Sverige 

Mellersta 
Sverige 

Norra 
Sverige 

Södra 
Sverige 

Mellersta 
Sverige 

Norra 
Sverige 

Tungmetall 

gram/ha 
Arsenik 90 90 90 30 30 30 
Kadmium 100 50 25 100 50 25 
Krom 300 200 150 300 200 200 
Koppar 1 200 600 500 800 800 500 
Kvicksilver 10 10 10 5 5 5 
Nickel 200 200 200 200 200 200 
Bly 1 000 500 250 400 200 100 
Zink 20 000 15 000 10 000 10 000 7 000 5 000 
Vanadin 200 100 100 100 50 50 
Södra Sverige = söder om 60:e breddgraden 
Mellersta Sverige = mellan 60:e och 64:e breddgraden 
Norra Sverige = norr om 64:e breddgraden 
 
 
Att det skiljer mellan gran och tall beror dels på att biomassan är lägre i tallbestånd samt att 
halterna normalt skiljer sig mellan trädslagen. 
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9. Diskussion 
Mycket värdefull kunskap har kommit fram genom det ramprogram om askåterföring som  
för närvarande bedrivs i Energimyndighetens regi. Den forskning som hittills genomförts  
har dock i huvudsak rört askans effekter på mark, flora och fauna. Forskning om metoder  
för spridning av aska och utveckling av lämplig teknik för detta har hittills i stort sett varit 
obefintlig. 
 
Trots vissa brister i tidigare forskning och ofullständigt besvarade frågor, är de flesta forskare 
ense om att ett konsekvent uttag av skogsbränsle på sikt kommer att leda till en utarmning av 
marken och att åtgärder måste vidtagas för att vi skall kunna upprätthålla en långsiktig virkes-
produktion på dessa marker. Flera forskare hävdar att man kan kompensera dessa förluster 
genom att återföra träaskan till skogsmarken.  
 
Att träaska är ett fullvärdigt gödningsmedel är väl känt inom trädgårdsnäringen, där man i och 
för sig värderar aska från lövträd högre än från barrträd p.g.a. lövträaskans högre innehåll av 
kalium och fosfor. Med undantag av kväve, som avgår vid förbränningen i form av kvävgas 
(N) och kväveoxider (NOx), innehåller träaskan samtliga näringsämnen som förts bort med 
trädresterna och dess kalkverkan är ca 250 – 340 kg CO per ton aska. Askan innehåller också 
spårämnen som är livsnödvändiga för träden och vars effekt på trädens tillväxt och motstånds-
kraft mot t.ex. sjukdomar och svampangrepp fortfarande till stor del är okända. De samman-
lagda positiva effekterna med en askåterföring till skogen är, enligt min mening, så påtagliga 
att det vore korrekt att ta ut en avgift av skogsägaren när askan återförs. Därför är det märkligt 
att träaskan idag inte återförs i någon större utsträckning till skogsmarken, trots att den är 
kostnadsfri för skogsägaren. En viss risk är dock att mark- och blästringsskador kan uppstå i 
samband med spridningen av askan.  
 
Intresset för att återföra askan till skogsmarken är dock stort bland askproducenterna, vilket 
bl.a. framgått via telefonkontakter med drygt 60 askproducerande företag inom WX-regionen.  
Flera av dem anser att askan bör återföras för att sluta kretsloppet och stärka möjligheterna att 
skapa ett uthålligt samhälle. Dock uppger man att skogsägarsidan hittills inte visat något 
större intresse av att återta askan. Man anser också att det idag är förenat med för stor kostnad 
och pekar på andra alternativa användningsområden som är betydligt billigare. Dessutom 
anser några att det idag är för omständligt att söka tillstånd för en askåterföring.  
 
Skogsvårdsstyrelsens rekommendationer kan sannolikt i många fall uppfattas som tvingande 
(och i vissa fall avskräckande), varför askproducenterna söker andra lösningar att göra sig av 
med askan. Flertalet av dessa lösningar, t.ex. att askan används vid vägbyggnation, som täck-
material och invallningar vid gamla soptippar, kan vara företagsekonomiskt fördelaktigare än 
att återföra askan (åtminstone på kort sikt).  
 
Den 1 januari 2002 höjdes avfallsskatten från 250 till 288 kr/ton, vilket innebär att återföring 
av aska blir än mer intressant, sett ur ett ekonomiskt perspektiv. Därutöver tillkommer de eko-
logiska vinster som askåterföringen medför. Att avfallsskatten på sikt kommer att höjas ytter-
ligare är något man sannolikt får räkna med.  
 
Kostnaden för återföring av askan är marginell i förhållande till priset på skogsbränsle, och 
jämfört med kostnaderna för deponering (inkl. en nuvarande avfallsskatt på 288 kr per ton) 
kan askåterföring t o m vara ett ekonomiskt fördelaktigare alternativ. Eftersom askan i regel 
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måste befuktas för att den skall vara hanterbar vid deponering, och det är totalvikten som 
beskattas, motsvarar det en avfallsskatt på ca 400 kr/ton torr aska.  
 
Flera av de tekniker som finns idag för behandling av aska kräver relativt stora volymer för att 
få lönsamhet i verksamheten. Det torde dock vara möjligt även för mindre askproducenter att 
nyttja dessa tekniker om nya system byggs upp som medger att askan kan sammanföras till 
större, centrala behandlingsplatser. Alternativet för de medelstora askproducenterna kan vara 
att använda sig av en enklare och billigare metod, s.k. självhärdning och krossning av askan.   
Normalt sett bör det dock vara enklare och betydligt lättare att hantera mindre mängder aska 
än större.  
 
Att askproducenten och bränsleleverantören tecknar avtal är det mest naturliga, eftersom det 
är deras verksamheter som berörs och båda parter har ett gemensamt intresse av att träd-
bränslets kretslopp fullbordas på ett effektivt och acceptabelt sätt. Om det finns flera bränsle-
leverantörer kan det komplicera avtalskonstruktionen, men det bör finnas möjligheter att lösa 
den svårigheten, t.ex. att man fördelar askvolymen i relation till volym levererat bränsle eller 
att en av leverantörerna ensam påtar sig huvudansvaret för askåterföringen. 
 
Av den litteraturstudie som genomförts framgår att ytterst lite finns skrivet om teknik, 
metoder och lämpliga system för askåterföring, eller förslag på hur ansvaret lämpligen kan 
fördelas mellan olika aktörer och hur man organiserar samarbetet mellan dessa. Mycket av det 
skrivna är projektrapporter som i många fall är svårtillgängliga för praktiker och dessutom 
kan vara problematiska att tolka. Dessvärre utgör den här rapporten sannolikt inget undantag! 
 
Min slutsats, efter att ha läst ett antal rapporter, är att det finns ett stort behov av enkla hand-
ledningar som direkt vänder sig till resp. askproducenter, bränsleleverantörer, entreprenörer i 
hanterings- och spridningsled och skogsägare och som innehåller sådan information som är av 
intresse för dessa. Det är också lämpligt att näringen ges ett stort inflytande vid framtagning 
och utformning av dessa handledningar.  
 
Vidare bör man försöka att få till stånd fler demonstrationsanläggningar (goda exempel - typ 
Falu Värmeverk), där man kan studera hur hantering, behandling, transport och spridning av 
aska fungerar i praktisk drift. Dessutom bör det vara av värde för samtliga inblandade (inkl. 
myndigheter) om debatten hålls levande huruvida askan skall återföras till skogen, läggas på 
deponi eller användas till andra ändamål. Den fortsatta forskningen bör, enligt min mening, i 
högre grad inriktas på hur man kan reducera kostnaderna när aska återförs till skogen. 
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                    Bilaga 1:1 
 
Terminologi och begreppsförklaringar 
 
Terminologi 
 
Aska  fast, partikelformig, oorganisk restprodukt efter förbränning. 
 
Askhalt  kvot av askans massa och torrsubstansens massa före förbränning. 
 
Askgiva  mängd aska som tillförs marken (anges normalt i ton/ha). 
 
Deposition betydelse i denna rapport: tillförsel av kväve- och kväveföreningar 

via nederbörd och lufttransporter. 
 
Fukthalt  kvot av vattnets massa i ett material och materialets totala massa. 
 
Föroreningsaskhalt (i fasta bränslen): halt av aska som tillkommit vid skörd,  

avverkning eller brytning, transport, lagring etc.  
 
GROT förkortning för grenar och toppar. 
 
Makronäringsämnen kalium, kalcium, magnesium, fosfor och kväve. 
 
Mikronäringsämnen ämnen som i små mängder är nödvändiga för växterna, t.ex. bor, 
 selen, koppar, zink och molybden. 
 
Naturlig askhalt (i fasta bränslen): askhalt före skörd, avverkning eller brytning. 
 
Omloppstid antalet år mellan plantering/sådd och slutavverkning. 
 
pH mått på surhetsgrad. Värdet 7 i pH-skalan är neutralt, medan lägre 

värden är sura miljöer och högre värden basiska (alkaliska). 
 
Ståndortsindex mått på markens virkesproducerande förmåga (bördighet) som 

bygger på den höjd de grövsta träden i ett bestånd når vid en given 
ålder.  

 
Torrhalt, torr- kvot av torrsubstansens massa och materialets totala massa. 
substanshalt 
  
Torrsubstans material exklusive vatten (betecknas TS). 
 
Utlakning i denna rapports betydelse: vattentransport av ämne till djupare 

liggande markhorisonter eller till grundvattnet, varvid närings-
ämnena blir otillgängliga för träd och annan vegetation. 



                                          Bilaga 1:2 
 
Begreppsförklaringar (efter Anon. 1993 och Lindström 1995) 
 
Agglomerering  Övergripande benämningen för en process där ett finkorning 

material omformas till större aggregat. Agglomerering kan ske 
genom rullning, kompaktering, brikettering, tablettering etc. 

 
Askåterföring Återföring av träaska till skogsmark. Begreppet innefattar både 

vitaliserings- och kompensationsgödsling. 
 
Extrudering  En form av kompaktering där materialet pressas genom en hål-

matris.  
 
Granulering  Övergripande benämningen för att behandla ett finkornigt material 

så att det får en bulkig kornform. Rullning och kompaktering är 
exempel på granuleringstekniker som kan användas för aska. Pro-
dukten som erhålls vid granulering kallas granul, vilken är en 
övergripande benämning på korn, kulor, etc. 

 
Härdning Sådan omvandling att askans finkorniga struktur övergår till mer 

grovkornig och samtidigt får den färska askans reaktiva faser att 
övergå till faser som förändras mera långsamt över tiden. 

 
Kompaktering  Sammanpressning av finare material till korn. Materialet pressas 

samman genom tryck. Kompaktering delas upp i bl.a. valskompak-
tering och extrudering. 

 
 
Kompensations- Åtgärd för att ge tillbaks minst så mycket näringsämnen till skogs- 
gödsling marken som bortförts genom att skörden varit större än vad som 

tillförts genom nedfall och vittring. 
 
Rullning  Sammanfogning av finare material till en mer eller mindre rundad 

kula. Rullningstekniken använder en kontrollerad vätsketillsats för 
behandling i trumma eller tallrik. 

 
Vitaliserings- Åtgärd för att lindra effekterna av surt nedfall från luften. Vid vita- 
gödsling  liseringsgödsling (som även kallas kvävefri gödsling) tillförs t.ex.  

fosfor, kalium, kalcium och magnesium.  
Vitaliseringsgödsling syftar till att ge tillbaka de näringsämnen till  
marken som förlorats genom urlakning eller genom fastläggning 
till en form som är oåtkomlig för växterna. Kalkning kan ha lik-
artad effekt men normalt används kalkning i förebyggande syfte 
medan vitaliseringsgödsling sätts in då marken förlorat så mycket 
näringsämnen att brister eller obalanser utgör risk för nedsatt till-
växt eller vitalitet hos träden.  
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