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Annu i borjan av 1970-talet ansags framforandet av klenvirke till energide-

batten , som foljde den forsta energikrisen , vara svarmeri eller atmins-

tone obetydligt pysslande . Man trodde redan att flisen hade forsvunnit som 

en for dagen olamplirig varmekalla. Kortrotationsoldlingenav skogstrad 

namndes som exempel pa forskning , varifran resurserna horde losgoras, ef

tersom tiden ohjalpligen hade kort forbi . 

Nu pa 1980-talet ar situationen en annan, den billiga oljans tidevarv ar 

slut, den allmanna opinionen blir allt kyligare mot karnkraft och aven det 

som palitligt ansedda stenkolet hotas av att bli nedtrampad av v~rldspoli

tiken. - Men i jamn takt med prisokningar pa olja och stenkol stiger ocksa 

de inhemska energitillgangarnas varde , och den inhemska flisen har redan 

inlett sin aterkomst pa bondgardar och i varmecentraler . 

Flis av avfallsvirke 

Det grona varmeelementet i de finlandska skogarna binder och lag~ar i sig 

arligen en tamligen stor mangd solenergi : om man skulle branna arstillvaxten 

av virkesforradet skulle man erhalla den mangd varmeenergi, som mo~svarar 

en och en halv ganger landets oljeimport . Men tra behovs ocksa till cellu

losa, papper, sagvaror , spanskivor och till manga andra industriella produk

ter. Traforadlingen slukar 60 % av de finlandska skogarnas arstillvaxt , och 

det som blir kvar att branna ar bara smavuxna avfallsvirkesbestand och hyg

gcsavfall. 

Drivningskedjan for avfallstra borjar i dag med att bonden avverkar med 

rojningssag eller med motorsag som har avverkningshandtag armstjocka bjork 

slanor . Nar slanorna har torkat flisar han dem med sina lilla flismaskin i 

traktorns slapvagn och kor flisen till varmecentralen, som han har byggt 

i ladugardsandan. 

Tillvaratagandet av skogsavfall for branning som flis ar den forsta , redan 

igangvarande energihushallningsfasen i Finland. Det uppskattas att av avfalls 

tra, som har formultrat i skogarna ca halften ar sadant att tillvaratagande 

med de nuvarande metoderna ar moj ligt. Aven denna hal va inne haller sa mycket 

energi , att den skulle ersatta en femtedel av Finlands oljeimport. 
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Forvirrande skot~skogsvard 

Som en del av den finlandska energiskcr~sforskningen mater man ocksa till· 

vaxten hos nordliga, slyskogar. Nar det vaxer fem meter hogt tioarigt gla : 

bjorksly riktigt tatt - over 50000 ·stammar per ha - uppnar man forvanans

varda tillvaxter. Sadant · natursly producerar arligen lika mycket som en 

bra, odlad vall: 6-7 torr-substanstorin per ha. Matti fastkubiker har de 

basta· forsoksarealerna vid Muhos forskningscentrals breddgrad vuxit ca 

15 m3 /ha. 

Naturligt fodda energiskogar, som vantar pa flisning, finns redan i Finlar 

Till exempel skogsdikningen som forverkligaces pa 1960- och 1970-talen fc 

de sadana pa over en halv miljon hektar. 

Energiskogsvarden . av detta slag undersoks for narvarande fran en ny syn 

vinkel: oppdrivningen av skogar fran skott, tillvaratagandet av heltra til 

flis vid 10-20 ~rs ~der varetter stubbskotten ingen lamnas att vaxa. For 

att paskynda vaxten hos stubbskotten kan aska (3v glasbjork) fran varme

centralen spridas pa dem. 

Skottskogsvarden ar andra fasens energiskogshushallning. Dess stallning i 

Finland i dag enligt lagen om privatskogar ar forvirrande, och innan man k 

inlcda praktisk _verksahet, maste lagen pa denna punkt preciseras. Energisk 

kommissionen har foreslagit att en areal av tillsammans 750000 ha skulle 

reserveras till ar 2000 for skottskogsodling. 

Vide till nyttcanvanding 

Uppkomstorden for den nordiska energivideoctingen torde ha yttrats av Danie 

Lithander, vilken skrev vid Abo Akademi den 7. juli 1753: "Hur latt skulle 

man inte fa allt bransle, som behovs, bara genom att klokt plantera piltra c 

och vide." Denna deklaration bar inte frukt da: videt har anda till dessa 

dagar varit en otam fiende till bonderna, en fiende som inte kan fortrotta~ 

av graftan, lien, slattermaskinen och nappeligen av slygifter heller . 
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Med de nuvarande odlingsondersokningar av energividet, som har gjorts i 

Finland fran och m~d forsta halften av 1970-talet, siktar pa framtiden . 

Videodlingen .ar ·en vidareutveckling av skottskogshushallningen, en tredje 

fasens energiskogshushallning. 

Det finns · tva nyckel,puhkter i forslmingen. Kan man for det forsta av det 

redan nu snabbvaxaride naturvidet foradla till odling sadana arter som 

ger annu battre avkastning, vilket ju har lyckats med andra odlingsvaxter? 

·· Den· andra nyckelfragan ar att utveckla effektiva rnetoder: man maste ko:n-

na ifr~n odling och skord av enskilda trad . Bransle maste prduceras genom 

odling till halva priset eller till en tredjedel av det som tillvaratagan

det av samma bransle , energitraflis fran naturskogar kommer att kosta. 

Pa jamna marker, genbm maskinell odling, vard och skord ar·defu mojligt . 

Historiens lardomar 

Man-undviker odling av energivide i Finland darfor att det finns mera an 

tillrackl:i.gt av avfallsvirl~e i skogarna att ta tillvara bade for att brannas 

och for fortsatt foradling; nagon speciell smatraodling behovs inte. F'as

tan tanken ar sann, kan det gamma sig en historisk villfarelse bakom den, 

vilka belyses av foljande exempel. 

For hundra ar sedan odlades inte vallgras pa vara akrar och boskapsfodret 

samlades pa strand- och karrangar. Pa sin tid motsatte man sig kraftigt 

ersattandet av den ensidiga ragodlingen delvis med hoodling, kanske pa 

samma satt som videodlingen i dag. "Davi inte har la.rt oss att ita ho , skall 

vi inte heller borja odla det", sades det. Trots allt ar ca 40 % av Fin

lands akerareal i dag i vallodling, trots att det fortfarande skulle finnas 

tillrackligt med boskapsfoder att ta till vara pa karr, angar och strander. 

Det ekonomiska resultatet dikterade utvecklingsriktningen, nar tillvara

tagandet av naturho, som forutsatter mansklig arbetskraft, ersattes med 

effektiv vallodling med hjalp av maskiner och utvecklade arbetsmetoder. 

Detta kan ocksa handa med energisko~ar; riktningen for fran samlande till 

kultur, med andra ord mot odling. 
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Energiodlingar pa Norra-Finlands torvmarker 

Energividet rotar sig som stickling bast pa torvrnarker, som haller sig 

tillrackligt fuktiga aven under langa perioder. Nar dikningen drar undan 

vattnet, ar det ingen fara om for mycken vata. Pa mineralrnarker ar det 

osakrare om ,·idet rotar sig, for att avvarja inverkningarna av forsomma

rens uppehallsvader, ar det mojligt att behova borja bevattna. 

Karren ar de storsta hittills ofullstandigt anvanda naturtillgangarna i 

Norra-Finland. Over halften av jordarealen, Etallvis tva tredjedelar, ar 

belagd av torvlager. Det finns tillrackligt med areal, och man behaver 

inte heller tillgripa odikade karr. 

Odlingen av energividet kunde paborjas pa karrodlingar, paketakrar pa tor~

marker och pa bottnar av gamla branntorvkarr. Det faktum att torv skalas a~ 

karrytan till branntorv bara forbattrar jordmanen for energividet. 

Odlingen av energividet lampar sig for hu~id kli~at, det klimat som astad

kom karren. Den korta vaxtperioden tillgodogors effektivt, eftersom skotter 

vaxer fran tjal till tjal. Inte ens regn under hobargningstiden stor odlin

gen. Frost pa sensommaren skadar inte skorden, utan paverkar endast pa 
langdtillvaxten; Norra-Finland har ett videodli~gsklimat . 

Energiproduktionens lokalisering 

Energiskog,shush;°!llningen ar natur ligt satt att binda solenergi, for bara 

med hjalp av klorofyll kan man harska over omfattande arealer. Trad.et ar 

ocksa en losning till forlagringen av energin: energin konserveras kemiskt 

i celler och frigors igen som varme, nar flisen eller vadtradet tands. 

Grunden for odlingen av energivaxter i Norra-Finland ar de rika solstral

ningstillgangarna, sommaren ar forstas kortare an Sodra-Finland, men den 

nattlosa natten later inte vaxterna vila. Darutover finns det andra for

delar i Norra-Finland. Terrangen ar jamn till sin yta, vatten finns fill-

rackli~t bosattningen ar fortfarande fordelad over hela omradet och 

jordbrukarbefolkningen ar yrkeskunnig. 


