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Informationsbrev 
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 2009 

 

Hej på Er!  
 

I detta brev berör vi nya frågor som vi arbetar med inom projektet och som aktualiserats   

 

 Verksamhetsledare 

 Skörd salix 

 Maskinutveckling av ny skördare för salix 

 Skogsbränsle 

 Hemsida 

 

Se vidare bifogad målbeskrivning av Farmarenergi Mälardalen AB 

 

 Personalnytt 

Vi har genomgått en förändring av personen som verksamhetsledare. Petter Ström har önskat 

avsluta som aktiv verksamhetsledare. Vi har i dagarna börjat en dialog med ersättare. Det är för 

tidigt att lämna uppgifter. 

 

 Skörd salix 

 

Ni som är intresserade och anmäler eller har anmält att få skörd utförd kommer att få hjälp av 

Farmarenergi Mälardalen AB som nu tar fullständigt steg att utvecklas. Man anmäler till Börje 

Ohlson som då ser till att skördearbetet utförs. Inget konstigt utan att Farmarenergibolaget 

kommer att köpa in tjänsten av skörden. Ta chansen att förbereda med snöplogning, packning 

med mera. 

Vad gäller frågor som tidigare funnits vara ett problem har nu lösts och Farmarenergi 

Mälardalen kan därmed agera fritt. 

 

 Maskinutveckling 

Arbetet med att ta fram ett nytt skördesystem har lämnats vidare till företag som kommer att 

söka medel från Energimyndigheten. 

Genom vårt agerande har man från myndigheten tagit fram stort kapital för praktisk 

produktutveckling. I dagsläget finns 8 – 10 miljoner och efter år 2010 finns ytterligare medel 

som ska avsättas i problemlösningar för bland annat salixens område. 

Farmarenergi Mälardalen har här en direkt roll som referens och kravställare i 

framtagningsarbetet. 
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Vidare kommer det att satsas medel i annan skördeteknik. Andra aktörer kommer att 

vidareutveckla direktflisningssystemet. En ny modell av direktflisningsskördare kommer att 

provköras i mälardalsområdet  under pågående vinter. Det är en New Holland maskin som ska 

köras av både Gunnar Lööv och Måns Ottosson. Tidsplanen är inte fastställd ännu. 

 

 Skogsbränsle 

Ni som vill leverera skogsbränsle ska anmäla det till Börje Ohlson. Vad ni bör tänka på är att 

om möjligt göra anmälan nu för leverans av torrt bränsle nästa år efter oktober månad. 

10 % lägre vattenhalt i bränslet ökar energiinnehållet med 25 %. En riktig spargris. 

Lite mindre volym men helhetskonceptet ger ekonomisk vinning. 

 

 Hemsida 

Sen vill vi annonsera ytterligare om vår hemsida som är i uppbyggnadsfas. 

Lägg gärna adressen som en favorit. Kom gärna med åsikter om hur vi kan förbättra den ännu 

mer. Hemsidans adress: www.farmarenergiab.se. Den kommer att länkas till allt och alla som 

har med salix att göra. Den är nyligen öppnad och innehåller idag inte mycket information. Det 

ska fyllas på kontinuerligt. Har ni tankar och åsikter hör av er till Börje eller mig. 

Ni som är intresserade att teckna aktieandelar i det nya farmarenergibolaget, motsvarande er 

areal salix eller förmodad GROT-leverans, bör intresseanmäla er till mig (se nedan) eller Börje 

Ohlson 0220-409 44 eller borje.ohlson@u.lrf.se. 

 

Ta kontakt med mig eller Börje om det är något ni vill ta upp eller fråga om. Ni är mycket 

viktiga i projektet, ni är projektet. 

Telefon, mejl eller på annat sätt så är ni välkomna. 

 

VIKTIGT är att Ni odlar Er salix. Att maximera antalet kubik tillväxt per hektar och år. 
Detta genom att förbereda planteringen noga, ett bra bruk för plantering, en ogräs/gräsfri åker 

att plantera, en välgödslad åker samt att följa upp med kompletteringar både vad avser 

bekämpningar och gödslingar. Fundera på vad ni kan göra för att öka er produktion. 

Det kan vara behov att omplantera salixodlingar som inte når bra värden. Nya kloner med höga 

avkastningsnivåer kan göra det lönsamt att se över sin odling.  

Kan man nå produktionsnivåerna och däröver så har man en mycket lönsam 

odling enligt det koncept vi arbetar med i det här projektet. Hör av er om ni har frågor. 

 

Ni är alltid välkomna att förmedla idéer, tankar, frågor och kontakter. 

 

På återhörande 

 

Styrgruppen i ”Salix Mälardalen”   

genom 

Hasse Eriksson Projektledare       Börje Ohlson ordf. 

0708-479979     070-5690344 

h.m.e-son@swipnet.se    borje.ohlson@u.lrf.se 

 

Till sist vill vi önska Er alla en  

God Jul 

och ett riktigt 

Gott Nytt År 
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