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Vanligast i
förstagallringar
UPPDRAGSGIVAREN Emil Fransson arbetar på Sveaskog och är den som håller i
uppdragen till Svansjöns entreprenad.

Han berättar att de söker askleverantörer inom en radie på sex mil från de
skogar där man vill sprida askan. Större
delen av askan sprids från stickvägarna
i förstagallringar och en mindre del på
hyggen där det kommit upp lite grönt.
– Inför alla objekt är det en del pyssel,
berättar Emil. Det krävs samråd med
Skogsstyrelsen och det ska levereras
underlag till entreprenörerna. Askan
som sprids måste regelbundet analyseras
för att inte överstiga gränsvärdena för
föroreningar. Så länge enbart rester från
skogsbruket bränns blir det aldrig några
problem, de som blandar i annat avfall
riskerar att gränsvärdena för föroreningar
överskrids.
Entreprenörerna får betalt i kronor per
ton på den aska som blir utkörd. Sveaskog
står för transportkostnaderna av maskinerna mellan de olika objekten och askleverantören för utkörning av askan till
MW
skogen.

 – Svårast är att
hitta en bra lagringsplats för askan, säger
Fredrik Robertsson.

Ombyggd
skotare klarar
spridningen

Endast flygaska
duger i skogen
LEVERANTÖREN Större delen av askan
som entreprenadföretaget använder
kommer från kartongfabriken i Frövi.

För att inte dränera skogsmarken på näring när
grenar och toppar tas ur skogen kan man återföra
en del av askan från förbränningen. Det är ett
samspel mellan flera aktörer.

 Största delen
av askan sprids i
förstagallringar.

Text och foto: MATTIAS WESTERBERG

F

rån april till november arbetar
taget säger att lösningen fungerar bra.
Svansjöns Entreprenad AB med
– Två axlar bak vid spridningsanordningen
att sprida aska i skogarna mellan
och själva spridartallrikarna är slitagedelar
Skinnskatteberg i Västmanland
som måste bytas då och då. Det är dock inga
och Motala i Östergötland. I det
större kostnader, säger Fredrik.
här området är man ensam om detta på
Svansjöns entreprenad har två bra askSveaskogs marker.
leverantörer och har normalt
Företaget arbetar främst på jordinga problem med askan. Av de
brukssidan men har en ombyggd
runt 5000 ton aska/år som föreValmet 860-skotare som används
taget sprider kommer det mesta
på skogsmark. Balja, kran och
från BillerudKorsnäs kartongspridare har man köpt in från Danfabrik i Frövi, resterande 500 ton
mark. Med några mindre modifielevereras från värmeverket i
ringar passar ekipaget ihop.
Finnerödja.
 Mjölig, lite
Fredrik Robertsson som ansva– För tillfället är askan perfekt,
fuktig aska
sprider sig bra.
rar för askåterföringen inom föreberättar Fredrik. Den är lagom
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fuktig men ändå lite mjölig så att den sprider
sig bra. När askan håller ihop för mycket och
bildar kockor sprider den sig sämre och sliter
mer på spridartallrikarna. Är askan däremot
för torr dammar den väldigt mycket och
sätter snabbt igen luftfiltren.

 Klumpar i askan försvårar och sliter hårt
på spridartallrikarna.

På varje hektar sprids runt 3,5 ton aska.
Fredrik får med sig åtta till nio ton per lass
och hinner köra upp till sju lass på en normal dag. Han sköter själv all planering i fält
liksom kontakten med lastbilen som
levererar askan till skogen.
– En av de svåraste uppgifterna är att hitta
en bra plats att lagra askan på i skogen. Lastbilen lämnar fyrtio ton per lass och det kräver lite yta.
– Tyvärr finns det många gånger endast en
bra plats och det gör att det kan bli långa
körningar i bestånden, särskilt i större områden. Förra året rullade skotaren 120 mil och
då är det viktigt att stickvägarna håller bra
kvalitet för att inte gå sönder. n

”FÖR TILLFÄLLET ÄR
ASKAN PERFEKT. DEN ÄR
LAGOM FUKTIG MEN ÄNDÅ
LITE MJÖLIG SÅ ATT DEN
SPRIDER SIG BRA.”

Bengt Lundin som är deponiansvarig
på bruket berättar att företaget har investerat i en egen energipanna och att
råvaran kommer från närliggande skogar.
Den aska som levereras för spridning är
så kallad flygaska, alltså aska som är lätt
och ”flyger” vid förbränning. För att kunna
ta vara på den följer man vissa steg:
• Askan avskiljs från rökgaserna i ett
elektrofilter som ger askan en laddning
så att den sjunker. Den samlas ihop i
en silo.
• Sedan fuktas askan i en askblandare
som liknar en cementblandare.
• Fukten gör att askan härdar.
• Under hela processen är det viktigt
att vattenkvoten är rätt.
• Askan läggs i långa ”limpor” på
deponiområdet. Lastmaskinerna pressar
sedan ihop askan.
• Askan vilar efter det i sex veckor på
deponiområdet.
• Sedan krossas och siktas askan innan
MW
den levereras ut till skogen.
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