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SAMMENDRAG  

Norge har gjennom våre vannkraftressurser en høy andel fornybar energi av den totale 

energiproduksjonen. Men vi er dårlige på utnytting av bioenergi. Regjeringen har som mål å doble 

bioenergiproduksjonen innen 2020. Det meste av dette brenselet må hentes fra skogen. 

Norge har store ubrukte skogressurser. Vi kan i dag trolig øke hogsten med minst 5 mill. m3, 

tilsvarende 10 TWh, uten å gå på akkord med internasjonale og nasjonale miljøkrav. Etter hvert 

som de store granplantingene fra skogreisingsprogrammet i etterkrigstida blir hogstmodne, kan 

hogsten økes ytterligere. Dette er tilfelle også i Nordland. I tillegg kommer behovet for å rydde 

vegkanter og kulturlandskap for å bedre trafikksikkerheten og øke naturopplevelsen. 

Prosjektet ”Økt utnyttelse av skogens biomasse” er et forsøk på å besvare disse utfordringene. 

Prosjektets arbeidsområde har vært å utvikle ny kunnskap om høsting og bruk av biobrensel fra 

skogen, og å formidle denne kunnskapen til lokale myndigheter og aktører. Gjennom dette skal 

prosjektet på sikt bidra til øke bruken av skoglig bioenergi i Nordland. 

Prosjektet har vært en del av et overnasjonalt norsk-svensk-finsk prosjekt innenfor interreg-

programmet Botnia-Atlantica. Det norske delprosjektet har vært styrt av skogeierorganisasjonen 

Allskog, og med Norsk institutt for skog og landskap som ansvarlig for forsknings- og 

utviklingsaktivitetene. Det finske skogforskningsinstituttet Metla har vært samordnende 

overnasjonal organisator av prosjektet. 

Prosjektet har skapt ny kunnskap gjennom en rekke feltforsøk i Nordland: 

- Registrert brenselrelaterte egenskaper til de viktigste treslagene i Nordlandsskogbruket. 

- Testet metoder for beregning av mengden hogstavfall (grener og topp), og vurdert 

potensialet for nyttiggjøring også av disse delene av treet. 

- Testet alternativt maskinutstyr og målt arbeidseffektiviteten i tynningshogst, som 

grunnlag for å vurdere strategier for å øke omfanget av tynning. 

- Prøvd ut logistikkutfordringene i uttak av hogstavfall fra drift i vanskelig terreng. 

- Registrert hvordan fuktigheten utvikler seg over tid i lunner av energivirke, og hvordan 

plassering av lunnene i terrenget påvirker opptørking og lagringsholdbarhet. 

- Målt brenseleffektivitet over tid i små flisfyrte varmeanlegg. 

Prosjektet har formidlet kunnskap om bioenergi gjennom følgende aktiviteter: 

- Dialog med Nordland fylkeskommune og alle kommuner i Nordland om lokale 

muligheter og utfordringer for økt bruk av bioenergi. 

- En rekke seminarer / konferanser om bioenergi. 

- Flere studieturer til Sverige og Finland. 

- Markedsføring av bioenergi overfor regionale energiselskap og investorer. 

- Bistand til aktuelle konkrete bioenergianlegg med informasjon og motivasjon. 

Prosjektet har løpt fra våren 2009 til vinteren 2012, og har hatt et samla ressursforbruk på 7,1 

mill. kroner. Prosjektet har vært finansiert av Nordland Fylkeskommune, Fylkesmannen i 

Nordland, Landbruks- og Matdepartementet og Norsk institutt for skog og landskap. 
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1. INNLEDNING/BAKGRUNN  

1.1. Internasjonale forpliktelser og muligheter 

EU-regulativet datert 23.01.2008, som også Norge er forpliktet av gjennom EØS-avtalen, slår fast 

at fornybar energi skal utgjøre minst 20% av det totale energiforbruket innen 2020. 

De nordlige delene av det gran-dominerte nordiske barskogbeltet – Nordland i Norge, 

Västerbotten og Västernorrland i Sverige og Mellersta Österbotten i Finland – har betydelige 

skogsreserver som ikke er utnyttet fullt ut i dag. Reservene kan nyttes til å erstatte fossilt brensel, 

og gjennom dette bidra i klimakampen samtidig som det skapes lokal næring og sysselsetting. 

Variasjonene i klima og vekstbetingelser er store i nord-sydlig retning i Norden. Øst-vest beltet 

fra Nordland til Österbotten er i mange henseende mer homogent. Dette skaper behov for å 

finne korrekte data om disse skogenes egenskaper for energiproduksjon, og om de mest egnede 

metodene for å hente ressursene ut av skogen. Og det gir et godt grunnlag for 

grenseoverskridende utveksling av kunnskap.  

Den grunnleggende, felles nordiske ambisjonen med prosjektet har vært å sette i gang et lokalt 

utviklingsarbeid som svar på de internasjonale utfordringene og forpliktelsene om økt fornybar 

energiproduksjon, og gjennom dette å bli en foregangsregion innen bioenergi. 

 

1.2. Lokale muligheter og utfordringer i Nordland 

Den norske produksjonen av bioenergi er ca 16 TWh. Regjeringen har som mål å øke dette med 

nye 14 TWh, til 30 TWh, innen 2020. Noe av dette kan hentes fra bedre utnytting av 

husholdnings- og matavfall, samt husdyrgjødsel, halm og kornavrens fra jordbruket. Men 

hoveddelen må hentes fra skogen. 

Det er i dag dobbelt så mye tømmer i skogene som for hundre år siden. Tilveksten er rundt 28 

mill. fm3, mens det årlige uttaket er +/- 10 mill. m3. Vi kan i dag trolig øke hogsten opp til minst 

15 mill. m3 uten å gå på akkord med internasjonale og nasjonale miljøkrav. Etter hvert som de 

store granplantingene fra skogreisingsprogrammet i etterkrigstida blir hogstmodne, kan hogsten 

økes ytterligere. 

Avvirkningen i Nordland har det siste tiåret ligget på 200-250 000 m3. Årlig tilvekst på produktiv 

skogsmark i Nordland er ca. 780 000 m3. I tillegg kommer bark, greiner og topper (GROT) samt 

røtter og stubber. Samla tilvekst av skoglig biomasse når trolig opp i minst 1,5 mill. m3. Mye av 

dette vil det av miljømessige, økonomiske eller teknologiske grunner ikke være forsvarlig å høste. 

Men tallene viser like fullt at potensialet for økt bioenergiproduksjon, næringsutvikling og 

sysselsetting er stort. 

Turistnæringa er viktig i Nordland. De senere årene er det satt betydelig fokus på problematikken 

rundt gjengroing av gammel kulturmark, og behovet for rydding langs veg og jernbane. Hogst av 

slik skog byr på nye teknologiske utfordringer, og virket fra rydding er lite anvendbart i 

tradisjonell skogindustri. 
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2. PROSJEKT-ORGANISERING  

Det finske skogforskningsinstituttet Metla har vært samordnende organisator av prosjektet, og 

koordinator for de finske prosjektdeltakerne. Metla har hatt det formelle rapporteringsansvaret 

vis-a-vis Interreg-programmet. Det svenske landbruksuniversitetet SLU har vært svensk partner 

og koordinator for de svenske prosjektdeltakerne. 

Skogeierorganisasjonen Allskog BA har vært norsk prosjektpartner og koordinator for de norske 

prosjektdeltakerne. 

Den norske delen av prosjektet har representert 20% av det totale ressursforbruket i prosjektet. 

De norske prosjektkostnadene er finansiert av Nordland Fylkeskommune, Fylkesmannen i 

Nordland, Landbruks- og Matdepartementet og Norsk institutt for skog og landskap.  

Styringa av det norske prosjektarbeidet har skjedd i samråd med ei referansegruppe. I 

referansegruppa har følgende deltatt: 

Allskog v/ Ole Lauglo (leder) 

FMLA i Nordland v/ Gjermund Pettersen 

Kommunene i Nordland v/ Gjermund Laxaa 

Allskog’s distrikstapparat v/ Ørjan Alm  

Norsk institutt for skog og landskap v/ Simen Gjølsjø 

Statskog v/ Arild Tokle 

Prosjektleder Roger Andreassen 

Nordland Fylkeskommune v/ Gunhild Aasmoe har vært invitert som observatør i 

referansegruppa. 

Arbeidsfordelingen blant de norske prosjektdeltakerne har vært slik: 

 Allskog har stått for prosjektadministrasjon, økonomistyring og rapportering. Økonomi- 

og mål-rapportering har skjedd halvårlig til den finske hovedprosjektledelsen. 

 Prosjektleder har stått for alle arrangementer som prosjektet har gjennomført, og for det 

løpende informasjonsarbeidet mot lokale myndigheter, andre aktører og publikum. 

 Norsk institutt for skog og landskap har stått for all FoU-aktivitet som er gjennomført i 

prosjektet. 

 Allskog’s distrikstapparat har sammen med skogfunksjonærer i aktuelle kommuner tatt seg 

av praktisk tilrettelegging for feltforsøkene, herunder kontakt mot skogeiere og 

skogsentreprenører. 

 FMLA i Nordland har hatt en viktig rolle ift. koordinering av prosjektarbeidet mot øvrig 

utviklingsarbeid i skogbruket i Nordland.  

Prosjektleder Roger Andreassen har arbeidet på heltid i prosjektet. Han har hatt kontorplass hos 

Fylkesmannens Landbruksavdeling i Bodø. Dette har gitt et godt utgangspunkt for å koordinere 

arbeidet i prosjektet med annet utviklingsarbeid i skogbruket i fylket. Spesielt må nevnes det tette 

samarbeidet med prosjektet ”Økt verdiskaping i Nordlandsskogbruket” v/ prosjekleder Sonja 

Klotz. De to prosjektene og prosjektlederne har stått sammen om forberedelse og gjennomføring 

av mange aktiviteter.  
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Prosjektets finske hovedprosjektleder Juha Nurmi, Metla, har deltatt i flere av 

referansegruppemøtene og arrangementene i Norge. Nurmi har med sin tilstedeværelse sørget for 

god kobling mellom den norske delen av prosjektet og de svenske/finske aktivitetene, og har 

med sin brede kunnskap på området bidratt betydelig til det norske delprosjektets arbeid og 

resultater. 

Prosjektet ble forberedt i 2008 og vinteren 2009. Formell prosjektstart var 1. mai 2009. Prosjektet 

var opprinnelig planlagt avsluttet 31.12.2011, men ble gjennom senere vedtak forlenget til 

29.02.2012. Sluttrapportering fra prosjektet har skjedd i mars-april 2012.  
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3. MÅL OG RESULTATER  

De norske aktørenes gjennomgripende og langsiktige motiv for deltakelse i prosjektet har vært å 

øke bruken av skoglig bioenergi i Nordland. Arbeidsområdet som ble pekt ut for prosjektet var å 

utvikle ny kunnskap gjennom skogfaglige og energifaglige forsøk/forskningsaktiviteter, og å formidle 

denne kunnskapen gjennom seminarer, skogdager, presseoppslag og annen informasjon til lokale 

myndigheter, entreprenører, investorer, skogeiere og publikum. 

Konkrete arbeidsmål og resultater er vist i tabellene nedenfor. 

 

3.1. Utvikle ny kunnskap 

Mål Resultat Referanse 

Finne brenselrelaterte egenskaper til de 

viktigste treslagene i 

Nordlandsskogbruket. 

Registrert brenselkarakteristika for 

norsk gran, sitka og lutz. 

Registreringene viser at treslagene er 

meget godt egnet til 

brenselproduksjon. 

Kap. 4.1.2. 

Teste standard funksjoner for 

beregning av mengden hogstavfall 

(grener og topp), og vurdere potensialet 

for å nyttiggjøre seg disse delene av 

treet. 

Målt mengden hogstavfall i flere 

bestand, og funnet at dette varierer 

så mye at standardfunksjoner 

vanskelig kan nyttes. Potensialet for 

å gjøre nytte av hogstavfallet er størst 

i unge bestand og i kabelkrandrifter. 

Kap. 4.1.4. 

Teste alternativt maskinutstyr og måle 

arbeidseffektiviteten i tynningshogst, 

som grunnlag for å vurdere strategier 

for å øke omfanget av tynning. 

Flertreaggregater møter problemer i 

bestand med kombinasjon av mye og 

stiv/grov kvist og store 

stammedimensjoner. Slike bestand 

må tynnes tidlig, og helst med uttak 

av heltrær. 

Kap. 4.1.3. 

Prøve ut logistikkutfordringene i uttak 

av hogstavfall fra drift i vanskelig 

terreng. 

Utprøvd, men i liten skala. 

Hogstavfallet må tas hånd om mens 

drifta pågår, ved løpende bunting 

eller flising og påfølgende 

bortkjøring. 

Kap. 4.1.4. 

Finne hvordan fuktigheten utvikler seg 

over tid i lunner av energivirke, og 

hvordan plassering av lunnene i 

terrenget ift. vind, sol etc. påvirker 

opptørking og lagringsholdbarhet. 

Målt fuktinnhold i flere lunner 

energivirke over flere år. Virket 

tørker best på våren og 

forsommeren, og tar til seg fukt igjen 

utover høsten og vinteren. Lunnene 

Kap. 4.1.5. 
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må plasseres mest mulig eksponert 

for vind. 

Finne brenseleffektivitet 

(kjelvirkningsgrad) over tid i små 

flisfyrte varmeanlegg. 

Konklusjoner trukket med grunnlag i 

parallell studie i Sør-Norge. Studiet 

viser at virkningsgraden varierte fra 

63 til 85%, og at riktig 

dimensjonering av anlegget er 

avgjørende. 

Kap. 4.1.6. 

 

3.2. Formidle kunnskapen 

Mål Resultat Referanser 

Komme i dialog med alle kommuner i 

Nordland om lokale muligheter og 

utfordringer for økt bruk av bioenergi. 

Dialogmålet oppnådd. Oversikt over 

status i den enkelte kommune. 

Kap. 4.2.4. 

Motivere Nordland Fylkeskommune til 

å vurdere konvertering til bioenergi i 

sine bygg. 

Negativt. Fylkeskommunen fattet i 

2011 prinsippvedtak om å satse på 

varmepumper framfor bionergi. 

Kap. 4.2.4. 

Dekke fylket med seminarer / 

konferanser om bioenergi. 

Avholdt 3 regionale 

energivirkeseminarer høsten 

2010/vinteren 2011, og 2 regionale 

bioenergikonferanser høsten 

2011/vinteren 2012. 

Kap. 4.2.1. 

Ta del i finsk og svensk kunnskap på 

området gjennom å arrangere 

studieturer over grensen. 

Avholdt studietur til Finland i 2010 

og til Sverige i 2011. 

Kap. 4.2.2. 

Markedsføre bioenergi for regionale 

energiselskap og investorer. 

Bodø Energi vurderer biobrenselkjel 

som del av nytt fjernvarmeanlegg i 

Bodø. 

Kap. 4.2.3. 

Kunnskapsoverføring mellom ulike 

aktører gjennom å tilby studiebesøk i 

regionen. 

Avlyst pga. manglende interesse.  

Hjelpe konkrete anlegg til realisasjon 

gjennom å bidra med informasjon og 

motivasjon. 

Jobbet særlig med 3 konkrete anlegg, 

hvorav ett er bygd, ett er under 

prosjektering og ett er nedlagt. 

Kap. 4.2.3. 

Kurse entreprenører i energivirkehogst 

i ungskog med flertreaggregat. 

Avlyst pga. at vi ikke lyktes i å få leid 

inn egnet maskinutstyr. 
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4. PROSJEKTAKTIVITETER 

4.1. Forskning og utvikling  

4.1.1. Organisering av FoU-arbeidet 

Forsknings- og utviklingsarbeidet i prosjektet har vært gjennomført av Norsk institutt for skog og 

landskap. Skog og landskap’s prosjektleder har vært seniorrådgiver Simen Gjølsjø. Ansatte ved 

instituttet som har vært involvert i prosjektet, har vært: 

 Forsker Janka Dibdiakova  

 Forsker Anders Møyner Eid Hohle  

 Avdelingsingeniør Eirik Nordhagen 

 Overingeniør Leif Kjøstelsen 

 Avdelingsingeniør Thor-Erik Vatne Alstad 

 Seniorrådgiver Severin Woxholtt 

Skog og landskap har plukket ut aktuelle forsøksfelt i samarbeid med Allskog’s distriktsapparat,  

Fylkesmannen i Nordland og skogbruksansvarlige i kommunene. Det praktiske arbeidet i 

forsøksfeltene, herunder tilrettelegging for tidsstudier og målinger og uttak av materialprøver, har 

skjedd i nært samarbeid med Allskog og deres tilknyttede skogsentreprenører, samt med 

skogsentreprenøren Skoging AS. Analyser av materialprøvene mht. fuktighet, energiinnhold og 

andre virkesegenskaper har skjedd ved Skog og landskap’s laboratorium på Ås.  

 

4.1.2. Treslagenes egnethet for brenselformål 

Prosjektet har gjennom denne aktiviteten registrert og dokumentert de viktigste bartreslagenes  

egnethet for brenselformål. Registreringene er gjort i ulike bestand av plantet gran i Steigen og på 

Sømna, og omfatter treslagene norsk gran, sitka og lutz gran. Det er gjort registreringer av en 

rekke karakteristika som er viktige for trevirkets egnethet for brenselformål, bl.a. densitet 

(tetthet), barkprosent, fuktighet, askeinnhold og askesmeltepunkt.  

 

For produksjon av flis og annet brensel fra trevirke er det en fordel med virke med høy densitet 

og lav naturlig fuktighet. Det gir høyest energiutbytte ved forbrenning. Det er videre en fordel 

med lavt askeinnhold, fordi aske kan legge seg som belegg på rister og vegger i 

forbrenningskammeret, og høyt askeinnhold gir større partikkelutslipp fra skorsteinen. 

Askeinnholdet er spesielt relevant for mindre forbrenningsanlegg, som generelt har mindre 

robuste forbrenningssystem og mindre effektiv røykgassrensing enn store anlegg.  

 

Undersøkelsene avdekket at virke fra alle tre treslagene hadde lavt askeinnhold og høyt 

askesmeltepunkt, sammenlignet med kjente normalverdier for gran fra andre strøk i Norge. 

Fuktigheten varierte som forventet med lokalklimaet og bestandenes alder/utviklingsstadium. 

Densiteten og energiinnholdet lå på samme nivåer som i undersøkelser av de samme treslagene 

andre steder i Norge. 
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Det har de siste par tiårene løpt harde diskusjoner om fornuften i tilplanting med sitkagran langs 

kysten. Fordelen med sitkagrana er at den vokser raskere enn vanlig norsk gran, og tåler 

kystklimaet med vind og sjørokk bedre. På den andre siden har det vært hevdet at virke fra dette 

treslaget er mindreverdig både til materialer, papirproduksjon og brensel. Prosjektets resultater gir 

imidlertid en sterk indikasjon på at granplantingene i kystområdene i Nordland, og spesielt 

sitkagrana, er meget godt egnet til brenselformål. 

 

For nærmere detaljer henvises til følgende rapporter (jf. vedlegg B ” FoU-publikasjoner”): 

 Dibdiakova, J & Vadla, K. Inherent properties in branches and stems of Norway spruce 

and Sitka spruce in Nordland. 2011. 

 Dibdiakova, Janka. 2011. Combustion characteristics of branches and stems of Norway 

spruce and Sitka spruce in Nordland. 

 

4.1.3. Energivirkehogst 

Tynning i yngre produksjonsskog utgjør en svært liten andel av den samlede hogsten i Nordland. 

Lenger sør i Norge, og i Sverige og Finland, representerer tynning gjerne 20-30% av den samlede 

avvirkningen. Blant årsakene til den lave tynningsaktiviteten er relativt små enhetlige skogbestand 

og dårlig vegdekning. Dette har gjort tynning lite lønnsomt. 

 

Ved å ta ut hele treet inkludert grener og topp vil nyttiggjort volum i tynningshogster øke 

vesentlig. Dette vil forbedre lønnsomheten, særlig i mindre bestand. Likedan vil hogsten kunne 

gjøres billigere dersom det viser seg teknisk mulig og arbeidsmessig effektivt å bruke 

hogstaggregater som håndterer flere trær samtidig.  

 

Prosjektet gjorde forsøk med tynning med flertreaggregat i et bestand Lutz gran i Stokmarknes. 

Tynningsbestandet var ca 45 år gammelt, tettvokst (ca 160 trær per dekar) og med relativt grove 

dimensjoner alderen og tettheten tatt i betraktning (middeldiameter i brysthøyde 17,4 cm på 

bark). Trærnes middelhøyde var knapt 12 meter. 

 

 
Lutz-bestandet i Stokmarknes før tynning 
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Hogstmaskinføreren gjorde raskt den erfaring at det lot seg ikke gjøre å nytte flertreaggreaget i 

slik skog. Lutz-granas har tett kvistsetting, stiv kvist og liten grad av selvoppkvisting fra rota. 

Kvisten kombinert med grove stammer gjorde at det i mange tilfeller ikke var mulig å få 

flertreaggregatet inntil og rundt stammen for å fåfelt treet. Forsøket måtte derfor utføres med et 

standard aggregat for felling og kvisting. 

 

Arbeidseffektiviteten i forsøket ble målt til 9,0 m3 per time (kun stammevolum). Dette er ca 70% 

av normal volumprestasjon i tynning av slike dimensjoner. Effektiviteten ble kraftig hemmet av at 

trærne var harde å kviste, og at mange trær måtte kvistes opp noe nedenfra før aggregatet kunne 

gripe ordentlig tak rundt stammen for felling. 

 

Mengden topp og grener ble ikke målt i dette forsøket. I et annet forsøk i prosjektet er det målt et 

volum av grener og topp på hele 75% av stammevolumet (jf. kap. 4.1.4.). Lutz- og Sitka-grana har 

relativt lik kvistsetting, og det er grunn til å anta at mengden grener og topp i unge Lutz-bestand 

er høy.  

 

Forsøket gir følgende indikasjoner for den videre utviklingen av strategier og metoder for å øke 

omfanget av tynning: 

- Det er grunn til å se nærmere på muligheter og utfordringer i å ta ut hele treet i 

tynningshogster, særlig i bestand av Lutz og Sitka. Både for å gjøre økonomisk nytte av 

det store mervolumet i grener og topp, og for å slippe kvistingsoperasjonen, som er 

ineffektiv og sliter på maskinutstyret. 

- Tynningsinngrepene i hurtigvoksende bestand, som Lutz og Sitka ofte er, bør gjøres 

tidligere i omløpet (ift. alder) enn det som er normalt, før dimensjonene blir for store. 

For nærmere detaljer henvises til følgende rapport (jf. vedlegg B ” FoU-publikasjoner”): 

 Hohle, Anders M. E. og Kjøstelsen, Leif. March 2012. Multi tree harvesteing of energy 

wood on difficult stands. 

 

4.1.4. Hogstavfall 

Hogstavfall nyttes i liten grad i Norge. Dette skyldes flere forhold, både relativt små volumer i 

hver hogst, mye bæresvak mark hvor grener og topper trengs som kjøreunderlag for maskinene, 

og det faktum at markedet for bioenergi foreløpig er lite. 

 

Mengden hogstavfall i aktuelle hogstfelt er en viktig faktor for hvorvidt disse delene av treet kan 

nyttiggjøres. Det trengs tungt utstyr for å flise og eventuelt bunte sammen hogstavfallet, og det er 

kostbart å flytte slikt utstyr mellom hogstfeltene. Dess mer hogstavfall per avvirkning, dess lavere 

blir flyttekostnadene per kubikkmeter produsert flis.  

 

Prosjektet har gjennomført registreringer av mengden hogstavfall i flere ulike skogbestand. 

Bestandene varierte mht. alder, tetthet og terreng. Registreringene viste at mengden hogstavfall 

varierer sterkt fra bestand til bestand, og at kjente standardfunksjoner hvor mengden anslås ut fra 

trærnes diameter etc., i mange tilfeller gir grove bom i anslagene.  
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Mengden hogstavfall i forsøkene varierte fra 19% av stammevolumet i utynnet eldre skog, til 75% 

av stammevolumet i et ungt sitka-felt. 

 

 
Veiing av trærne før kvisting/kapping. Bestand med norsk gran i Saltdalen 

 

Ut fra dette konkluderes det med at mengden hogstavfall i aktuelle hogstfelt må anslås konkret 

for hvert felt, ut fra en befaring og vurdering av bestandenes alder, tetthet og graden av tidligere 

inngrep. Vi konkluderer videre med at potensialet for å gjøre nytte av hogstavfallet er størst ved 

hogst av ung skog, og i store hogstfelt.  

 

I drifter med kabelkran i bratt terreng kan hogstavfallet utgjøre et problem ift. plass og 

skjemmende hauger som etterlates i terrenget. Disse forholdene gjør anvendelse av hogstvfall 

spesielt interessant i slike drifter. For å løse plassproblemene i kabeldriftas landingsområde må 

hogstavfallet enten flises løpende på stedet, fraktes vekk løst mens drifta pågår, eller buntes mens 

drifta pågår. Alternativet med bunting er i utgangspunktet det beste i forhold til videre transport 

og fortørking av virket, men krever spesialisert og kostbart utstyr.  

 

For nærmere detaljer henvises til følgende rapporter (jf. vedlegg B ” FoU-publikasjoner”): 

 Nordhagen, Eirik. 2011. Recovery of logging residues from final harvest in steep terrain 

in Nordland 

 Nordhagen, Eirik. 2011. Whole tree harvesting of Sitka Spruce in Nordland 

 

4.1.5. Lagring og tørking 

De fleste flisfyringsanleggene er sensitive for brenselets fuktighet. Særlig gjelder dette mindre 

anlegg, som vanligvis er konstruert for flis i intervallet 30-40% fukt. Dertil kommer at det er 

dårlig økonomi i å transportere og brenne vann.  

Hogst og lagring av energivirke med sikte på å oppnå lav og stabil fuktighet i flisa er derfor 

essensielt for produsenter av brenselflis.  
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Prosjektet har gjennomført forsøk med lagring og naturlig tørking av energivirke i Brønnøy, 

Saltdalen og Steigen. Virket, som bestod både av ulike lauvtrær og bartrær, ble samlet i lunner på 

2-4 meters høyde og varierende lengde. Lunnene ble så langt mulig plassert med tverrenden mot 

den dominerende vindretningen på stedet. Lunnene ble ikke overdekket. 

Det ble gjentatte ganger og med visse mellomrom tatt ut virkesprøver fra lunnene. Prøvene ble 

tørket ned og fuktinnholdet målt.  

Resultatene viste tydelig at fuktinnholdet falt mest på våren og forsommeren det første året etter 

hogst. Virke som ble liggende over den påfølgende vinteren tok til seg fuktighet igjen, til et nivå 

rundt opprinnelig fukt ved hogst. Fuktinnholdet falt deretter igjen neste vår, men ikke 

nødvendigvis til lavere nivå enn sommeren før. 

Dette kommer tydelig fram i figuren nedenfor, som viser fuktutviklingen i to av virkeslunnene i 

Steigen.  

 

Fuktighet over tid i to ulike enervirkelunner med ren bjørk i Steigen 

 

Eksempelet viser samtidig betydningen av lokalklima og lunnenes plassering i terrenget. Begge 

disse lunnene bestod av ren bjørk, og hadde samme utgangsfukt ved hogst. Lunna ved Skramstad 

lå svært åpent til, og forskjellen vis-a-vis lunnen ved Dyping skyldes trolig i all hovedsak vindens 

uttørkende virkning. 
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Tørke- og lagringsforsøkene gir grunnlag for bl.a. følgende råd for hogst og lagring av 

energivirke: 

 Den beste tida for hogst av energivirke er vinter og tidlig vår. 

 Virket bør flises før det sterkeste høstregnet starter (normalt september-oktober). 

 Dersom virket skal flises i løpet av vinteren bør lunnene dekkes til for å redusere 

fuktopptaket i vinterhalvåret. 

 Virkeslunnene må plasseres mest mulig eksponert for vind. 

 Lunnene bør heves noe fra bakken ved hjelp av kraftig underlag. 

Skisse nedenfor viser hvordan ei energivirkelunne kan bygges opp med overheng som skjermer 

rotenden for regn. 

 

Skisse til konstruksjon av energivirkelunne i fuktig klima 

 

For nærmere detaljer henvises til følgende rapporter (jf. vedlegg B ”FoU-publikasjoner”): 

 Nordhagen, Eirik. 2011. Storage and drying of whole trees and forest residues in 

Nordland, Norway 

 Filbakk, T., Høibø, O. and Nurmi, J. 2010. Modelling natural drying efficiency in covered 

and uncovered piles of whole broadleaf trees for energy use. Biomass and Bioenergy 

2011; 35(1):454-563 

 

4.1.6. Flisfyringsanlegg 

Et flisfyringanlegg må være riktig dimensjonert, rett tilpasset det tilgjengelige brenselet, godt 

vedlikeholdt og påpasselig drevet for å utnytte energien i flisa på optimalt vis. Et godt tilpasset og 

drevet flisfyringsanlegg omskaper 80-90% av energiinnholdet i flisa til varme. Resten går med 

underveis i forbrenningsprosessen til å fordampe bort vanninnholdet i flisa. 

Økonomien i bioenergibransjen er svak. Et unødvendig svinn på 5-10% i fyrkjelen tåles ikke hvis 

alle parter i kjeden fra skog til varme skal forsvare sine kostnader. Dertil kommer at avtalen 
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mellom partene ofte er laget slik at flisleverandøren får betalt ut fra anleggets varmeproduksjon. 

Da må partene kunne stole på at fyrkjelens virkningsgrad er som forutsatt.  

Prosjektet installerte utstyr for effekt- og energimåling på flisfyringsanlegget ved Bankgata skole i 

Bodø. Dette anlegget har hatt store driftsproblemer, jf. kap. 4.2.3. Målingene fra dette anlegget 

viste seg etter hvert å ikke være mange og pålitelige nok. Resultatene på dette området er således 

utledet fra en parallell studie over 2-3 år av 10 andre flisfyringsanlegg i Sør-Norge. 

De aktuelle anleggene hadde en installert effekt på maks. 1 MW. Anlegg i denne størrelsesklassen 

er typisk for punktanlegg og mindre nærvarmeanlegg som forsyner ett enkelt bygningskompleks 

eller et mindre sentrum. 

Studiene viser at anleggenes utnyttelse av brenselet (virkningsgrad) varierer fra 63 til 85 prosent. 

Den generelle erfaringen med bioenergianlegg er at eierne/varmekundene har en tendens til å 

overdimensjonere størrelsen (effekten) på anlegget, ut fra forventninger til framtidige påbygg, nye 

kunder etc. Studien viste klare indikasjoner på at anleggene som gikk med lavest utnyttelsesgrad 

av den installerte effekten, også presterte lavest kjelvirkningsgrad. Dette vises tydelig i figuren 

nedenfor.  

 

Kjelvirkningsgrad og utnyttet effekt i 7 av flisfyringsanleggene 

 

Andre årsaker til lav virkningsgrad som ble påvist i studien, var dårlig vedlikehold av anlegget og 

for høy fuktighet i flisa som ble brukt.  

Studien understreker viktigheten av å arbeide grundig med planlegging og prosjektering av et 

bioenergianlegg, for å sikre at anlegget blir rett dimensjonert og tilpasset brenselet som det er 

mulig å skaffe i området. Den gir videre en påminnelse til leverandører av brenselsflis om 
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viktigheten av å levere flis med rett fuktighet. Og den forteller at partene i en avtale om kjøp og 

salg av brenselsflis ikke kan ta for gitt at anleggets reelle virkningsgrad er slik som 

utstyrsleverandøren har oppgitt. Virkningsgraden må kontrolleres jevnlig for å sikre at anlegget 

går optimalt og at partenes oppgjør for flisleveransene er korrekt.  

For nærmere detaljer henvises til følgende rapport (jf. vedlegg B ” FoU-publikasjoner”): 

 Hohle, Anders M. E. March 2012. Survey of small scale heating plants. 

 

4.2. Informasjon og samfunnskontakt  

4.2.1. Lokale kurs, seminarer og messer 

Prosjektet har arrangert to runder med lokale kompetansebyggende kurs/seminarer.  

 

Den første runden ble holdt høsten 2010 og vinteren 2011, i Stokmarknes, Brønnøysund og 

Mosjøen. Seminarene ble markedsført under overskriften ”Få økonomi i kratt- og ungskogen - hvilke 

muligheter ligger innenfor den nye støtteordningen til uttak av energivirke for flisproduksjon? Hvordan produsere 

rett fliskvalitet?”. 

 

Tema som ble gjennomgått i seminarene var blant annet:: 

 Innovasjon Norges Bioenergiprogram - Presentasjon av den nye flisordningen. 

Gjennomgang og definering av de ulike typer støtteberettigede tiltak. 

 Lønnsomhet ved uttak av energivirke fra tynninger og kulturlandskap og valg av utstyr til 

hogst og transport av energivirke. 

 Planlegging av drift for uttak av energivirke og tørking av flis med overskuddsvarme fra 

småkraftverk - kostnader og energieffektivitet.  

 GROT som biobrensel - muligheter og utfordringer i Norge.  

 Behandling av aske fra skogsflis - lover, forskrifter og muligheter og skogøkologiske 

konsekvenser ved økt virkesuttak.  

 Hva er riktig fliskvalitet? Viktigheten av god kommunikasjon og rett kompetanse. 

Seminarene ble ledet av prosjektleder Roger Andreassen, og hadde forelesere fra blant andre 

Innovasjon Norge, Statens Landbruksforvaltning, Institutt for Skog og Landskap og 

Energigården AS.  

  

Det var i alt 73 deltakere på disse seminarene. Prosjektet mottok økonomisk støtte fra 

Innovasjon Norge til gjennomføring av seminarene. 

 

Den andre runden med lokale konferanser ble holdt høsten 2011 og vinteren 2012. Konferansene 

ble holdt i Bodø og Tromsø, og samlet deltakere fra hele Nord-Norge. Konferansene ble 

arrangert i samarbeid med Nobio (Norsk Bioenergiforening). 
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Konferansene ble markedsført under overskiften ”Fra skog til bioenergi”. Konferanseprogrammene 

var omfattende og vidtspennende. Tema som ble gjennomgått var bl.a.: 

 Bioenergi - praktiske og forretningsmessige muligheter 

 Ulike typer biobrensel og anvendelseområder 

 Bærekraft, klima, CO2-balanse 

 Underleverandør til Statkraft -hva kreves? 

 Hvordan løser en leverandør av flis/skogsvirke utfordringene overfor sine kunder? 

 Praktisk jus ved kjøp og salg av bioenergi  

 Sysselsettingseffekter og næringsutvikling 

 Finansieringsmuligheter gjennom bioenergiprogrammet 

Erfaringer fra igangværende bioenergianlegg i Nord-Norge ble dessuten presentert. 

 

Det var engasjert foredragsholdere fra en rekke kompetansemiljøer, bl.a.Skog og landskap, 

Universitetet for Miljø og Biovitenskap, Landbruks- og Matdepartementet, Statkraft, Allskog, 

Østlandsforskning, Enova, Innovasjon Norge og advokatfirmaet Arntzen de Besche. 

 

Det var i alt 106 deltakere på disse konferansene. Innovasjon Norge støttet konferansen i Bodø 

økonomisk. 

 

Prosjektet har videre deltatt på landbruksmessa ”Horva” i Sandnessjøen i august 2010. Her hadde 

prosjektet bl.a. en intervjustand hvor publikum ble spurt om sine holdninger til bioenergi. 

Undersøkelsen ble gejnnomført av en forsker  fra det finske forskningsinstituttet Metla, og 

inngikk i en større kartlegging og sammenlikning av holdninger til bioenergi i alle de tre 

prosjektlandene. 

 

4.2.2. Grenseoverskridende seminarer, ekskursjoner etc. 

Prosjektet har arrangert to grenseoverskridende ekskursjoner.  

 

I august 2010 ble det gjennomført en studietur til Kokkola, Finland. Her hadde våre finske 

prosjektpartnere tilrettelagt et omfattende faglig program, med foredrag og utferder.  

Blant foredragstemaene var: 

 Status of bioenergy in Finland 

 Prevailing energy wood harvesting systems 

 Public and forest owners' opinion on energy wood use 

 Biomass cnversion in Finland - heat and power plants 

 Forest machine operator education and forest energy subsidies in Finland 

 Effects of energy wood harvesting on site productivity 

Utferdene gikk blant annet til flere ulike flisfyrte varmeanlegg i størrelsesklassen 1-2 MW. Noen 

av disse var organisert som bondesamvirkeforetak. Framveksten av mindre flisfyringsanlegg har 

vært stor i Finland det siste tiåret, og bare i nærområdet rundt Kokkola var det flere anlegg. 
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Småskala bioenergi varmeanlegg i Finland, utvikling, størrelse og geografisk plassering 

 

Videre besøkte vi flere kombinerte kraft-varmeverk, herav verdens største kombikraftverk fyrt 

med biobrensel, Alholmens Kraft i Pietarsaari. Kraftverket produserer 240 MW fjernvarme og 

prosessdamp og 160 MW elektrisk kraft. Verket fyres med 45% trevirke, 45% torv og 10% kull. 

 

 
Verdens største biobrensel kombikraftverk, Alholmesn Kraft i Pietarsaari 

 

Vi var også ute i skogen og fikk se bl.a. flertrehåndtering i tett, uregulert plantefelt, tynning med 

flertreaggregat i unge tynningsbestand, og uttak av GROT og stubber. 

 

Studieturen hadde 39 deltakere, som representerte bl.a. offentlige instanser (Fylkesmannen og 

kommuner), skogeiere, entreprenører og rådgivende ingeniører. Studituren ble støttet økonomisk 

av Innovasjon Norge. 
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I juni 2011 gikk turen til Umeå, Sverige, med 12 deltakere. Opplegget var tilrettelagt av vår 

svenske prosjektpartner SLU (Svenska Lantbruksuniversitetet), og bestod av en blanding av 

presentasjoner og utferder i felten. 

 

Disse to grenseoverskridende ekskursjonene ga et meget verdifullt kompetanseutbytte. Spennet i 

bioenergiaktiviteter er mye større i våre to naboland, og kunnskaps- og erfaringsnivået ligger 

vesentlig høyere enn her hjemme.  

 

4.2.3. Rådgivning til lokale prosjekter / entreprenører 

Prosjektleder har ytt informasjon og veiledning til eiere/interessenter i flere konkrete 

bioenergianlegg/prosjekter i Nordland. Av disse trekker vi fram følgende: 

Bankgata skole, Bodø 

Bioenergianlegg bygd i 2002. Opprinnelig bygd for fyring med briketter av papiravfall. Senere 

forsøkt fyrt med rivningsflis, som fungerte dårlig pga. forurensning i flisa. De senere årene fyrt 

med skogsflis. Anlegget har fungert dårlig pga. mis-match mellom levert flis og fyrkjelens 

spesifikasjoner. Prosjektleder har forsøkt å motivere eier av anlegget (Bodø kommune) og 

ekstern varmekunde (Nordland fylkeskommune) til å utrede en ombygging av anlegget slik at 

det kan takle tilgjengelig fliskvalitet. Dette har ikke lykkes. Nordland fylkeskommune har 

besluttet å stanse varmekjøp fra anlegget, og Bodø kommune vedtok etter dette (høsten 2011) 

å stenge ned anlegget. 

Hexa Bioenergi (tidl. Nord Salten Bioenergi), Leinesfjord 

Flisfyrt nærvarmeanlegg bygd i 2010 og satt i drift vinteren 2011, for forsyning av Leinesfjord 

sentrum med varme. Eiere er Statskog SF, Skoging AS, Simen Strømsvik m.fl. Prosjektleder 

har vært involvert i diskusjoner rundt eierskap i anlegget. Innovasjon Norge stiller som krav 

for utbetaling av tilskudd fra bondevarme-programmet at mer enn 50% av eierne skal være 

bønder/skogeiere. Eierskapsdiskusjonen løste seg ved at Statskog med flere gikk inn på 

eiersida. 

TINE, Sømna 

Flisfyrt anlegg som er under planlegging/prosjektering, for levering av prosessdamp til TINEs 

meieri på Sømna. Anlegget har vært på tegnebrettet i flere år. De lokale driverne i Sømna-

prosjektet har vært aktive deltakere i Forest Power prosjektets kompetansebyggende 

arrangementer. Anlegget er nå grov-prosjektert, og det pågår forhandlinger med aktuelle 

utstyrs- og brenselsleverandører.  

Ut over dette nevnes at prosjektleder i sluttfasen av prosjektet har hatt kontakt med Bodø Energi, 

som sammen med Statkraft Varme utreder alternativer for et nytt større fjernvarmeanlegg i Bodø. 

En biobrenselkjel knyttet til fjernvarmenettet er ett av alternativene som studeres. 
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4.2.4. Kontakt med lokale myndigheter 

Prosjektleder har gjennom hele prosjektet hatt løpende diskusjoner med Nordland 

fylkeskommune om bruken av bioenergi. Prosjektet har videre vært i kontakt med alle 

kommunene i Nordland om temaet. 

 

Nordland Fylkeskommune har i løpet av prosjektperioden gjennomført en politisk debatt om 

energiomlegging i sine fylkeskommunale bygg. Prosjektleder fikk i denne forbindelsen presentere 

bioenergimulighetene for fylkestinget. Debatten ble imidlertid farget av de negative erfaringene 

fylkeskommunen har hatt med sviktende varmeleveranse fra flisfyringsanlegget i Bankgata i Bodø 

(ref. kap. 4.2.3.). Fylkeskommunen endte opp med å fatte et prinsippvedtak om å konvertere sine 

bygg og anlegg fra direkte oppvarming med elektrisitet og olje, og over til varmepumpeteknologi. 

Vedtaket har vært omdiskutert også i ettertid, og prosjektet har arbeidet for å forsøke å bevege 

fylkeskommunen til å etablere i det minste et pilotanlegg basert på bioenergi. Dette har så langt 

ikke lyktes. 

 

Kommunene i Nordland har de siste årene lagt ned mye ressurser i å få på plass de obligatoriske 

klima- og energiplanene. I disse planene finner vi mange gode ambisjoner om å ta i bruk 

bioenergi. Få av kommunene har imidlertid kommet så langt at de har startet prosjektering av 

konkrete bioenergianlegg. Dette kan skyldes flere forhold: 

 Større bygg og anlegg som har oljefyrte kjeler som reserve- og spisslast, har til nå nytt 

godt av billig nettleie (utkoblbar kraft – også kalt kjelkraft).  

 Kommunene (særlig de mange små) har begrenset med ressurser og kompetanse til å 

forestå prosesser for innkjøp av bioenergianlegg og/eller ferdig varme. 

 Det er få bioenergianlegg i drift i fylket, og liten lokal kompetanse også på tilbyder-siden. 

Aktuelle bioenergi-prosjekter får dermed preg av å reise i ”ukjent farvann”, og skyves 

gjerne ut i tid. 

 Det produseres ikke trepellets i Nordland, og det er etablert skogflisproduksjon bare et 

fåtall steder. Fylket er dessuten langstrakt, og med flere ferje-forbindelser. Dette gjør at vi 

i mange tilfeller får lang frakt av biobrenselet, som fordyrer bioenergiløsningene. 

Nettselskapene er fra 01.07.2012 ikke lenger pålagt å tilby rabatterte kjelkrafttariffer. Det kan bety 

et forestående hopp i strømprisene på 10-20 øre for slike bygg. Dette øker lønnsomheten i 

bioenergiløsninger i forhold til både tradisjonell elektrisk oppvarming og varmepumpeløsninger, 

og kan sette fart i noen prosesser. 

 

Behovet for noen som ”viser veg”, er stort. Skjeler vi til Trøndelag og Østlandet, var det noen 

kommuner og fylkeskommuner som allerede for 5-10 år siden var tidlig ute og etablerte 

bioenergianlegg basert på pellets og/eller flis. Disse anleggene har blitt aktivt brukt som 

visningsanlegg og i motivasjons- og opplæringsøyemed, og har bidratt sterkt til utbredelsen av 

nye anlegg i de regionene. Det vil være svært viktig for den videre utviklingen av bioenergi i 

Nordland å få opp noen slike pilotanlegg. 
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4.2.5. Media og publikum 

Prosjektet har i overveiende grad brukt direktekommunikasjon og nettsider for å annonsere våre 

arrangementer og spre informasjon til publikum. 

 

Prosjektet har hatt egen nettside, www.forestpower.net. Her har det vært gitt løpende 

informasjon om prosjektets aktiviteter, prosjektets arrangementer har vært annonsert, og 

prosjektets statusrapporter og vitenskapelige rapporter har vært lagt ut. Nettsida har vært felles 

for hele det grenseløse prosjektet, med ei underside for hvert land. Slik har publikum kunnet 

tilegne seg informasjon og rapporter også fra svenske og finske prosjektaktiviteter. Nettsida er 

åpen også etter prosjektets avslutning. 

 

Andre nettsider som har spredt informasjon om prosjektet er bl.a.: 

www.fylkesmannen.no og www.kystkogbruket.no (Fylkesmannen i Nordland) 

www.skogoglandskap.no (Institutt for Skog og Landskap) 

www.allskog.no (Allskog BA) 

 

Av disse trekkes særlig fram Fylkesmannens nettsider, som har vært løpende oppdaterte med 

prosjektets aktiviteter og sterkt delaktig i prosjektets informasjonsspredning. 

 

Ut over annonsering via nettsidene har prosjektleder kontinuerlig samlet e-post adresser til 

aktuelle interessenter, og på denne måten bygd opp egne distribusjonslister for utsending av 

invitasjoner til arrangementer etc. 

 

Regionavisene i Nord-Norge har i liten grad vist interesse for prosjektet, mens lokalavisene har 

vært lettere å få innpass i. Eksempler på medias omtale av prosjektaktiviteter er: 

 

Helgeland Arbeiderblad 08.12.2010: ”Nordisk samarbeid om fornybar energi; Dekker 

energibehov?” 

Omtale av prosjektets publikumsundersøkelse under landbruksutstillinga Horva 2010, om 

publikums holdninger til bioenergi. 

 

Helgeland Arbeiderblad 02.09.2011: ”Helgeland skjult bak grønn vegg; Varme å hente 

langs vegene” 

Omtale av potensialet for rydding langs veger og i kulturlandskapet gjennom uttak av 

biobrensel, koblet med presentasjon av et nytt lokalt prosjekt for rydding langs kystriksvegen. 

 

  

http://www.forestpower.net/
http://www.fylkesmannen.no/
http://www.kystkogbruket.no/
http://www.skogoglandskap.no/
http://www.allskog.no/
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Lokalavisa NordSalten 21.05.2011: ”Forsker på sitkagran” 

Avisa var med forskerne Janka Dibdiakova og Tore Filbak fra Skog og Landskap, samt  

skogbrukssjef  i Salten Gjermun Laxaa, til skogs for å rapportere fra studier av Sitka-granas 

egnethet for produksjon av brenselsflis. 

  

 
Faksimile av reportasje i Nord-Salten Blad 
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5. REGNSKAP OG FINANSIERING  

Prosjektet var opprinnelig planlagt med ei total norsk kostnadsramme på 5,352 mill. kroner. Som 

følge av en viss utvidelse av prosjektets omfang i Sverige og Finland, og kravet om minst 20% 

deltakelse fra norsk side, ble ressursforbruket og kostnadene i det norske delprosjektet justert opp 

med 1,5 mill. kroner til 6,852 mill. Denne økte innsatsen ble dekket av Landbruks- og 

Matdepartementet. 

Prosjektkostnadene endte på drøyt 7,1 mill. kroner. Merforbruket ut over budsjett er dekket av 

Landbruks- og Matdepartementet samt arrangementsinntekter. 

Prosjektregnskapet er ført av Allskog, og revidert av revisorfirmaet KPMG. Prosjektregnskapets 

hovedposter er som følger: 

 

 

Finansieringen har vært slik: 

 

 

Revisjonsrapport og komplett dokumentasjon av regnskapet oppbevares hos Allskog. 

  

Kostnader (NOK) Regnskap Regnskap Regnskap Totalregnskap

2009 2010 2011-12 2009-2012

Personalkostnader (prosjektleder) 311 520       574 516       745 017       1 631 053        

Prosjektstyring (prosjekteier/ref.gruppa) 143 176       110 000       442 993       696 169            

FoU-tjenester (inkl. lokale entr.) 420 546       983 604       2 300 000    3 704 150        

Lokaler (kontorleie etc) 6 138            52 432         66 393         124 963            

Investeringer 7 986            -                2 558            10 544              

Materiell 6 160            21 899         54 670         82 728              

Reisekostnader (prosjektledelse) 58 876         53 969         252 587       365 432            

Regnskap og revisjon 7 500            30 144         65 000         102 644            

Arrangementer 2) 688               141 125       70 825         212 638            

Øvrige kostnader 21 014         3 060            175 857       199 931            

Totalt 983 605       1 970 748    4 175 899    7 130 252        

Finansiering (NOK) Innvilget Innvilget Innvilget Totalt

2009 2010 2011-12 2009-2012

Statlige interreg-midler, NFK 850 000       850 000       850 000       2 550 000        

Regionale interreg-midler, NFK 300 000       300 000       300 000       900 000            

Fylkesmannen i Nordland 184 000       133 000       133 000       450 000            

Institutt for skog og landskap 484 000       484 000       406 252       1 374 252        

Landbruks- og Matdepartementet 800 000       500 000       500 000       1 800 000        

Arrangementsinntekter -                -                56 000         56 000              

Total finansiering 2 618 000    2 267 000    2 245 252    7 130 252        
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VEDLEGG 

 

A. Arrangementer 

 

HVOR  NÅR HVA Delt. 

Hurtigruta 10-12.03.2009 Internt kick-off prosjektseminar 20 

Mosjøen 14.04.2010 Internt prosjektseminar 16 

Kokkola 

(Finland) 

23-26.08.2010 Studietur 39 

Stokmarknes 26.10.2010 Regional energivirkeworkshop 19 

Brønnøysund 31.03.2011 Regionalt energivirkeseminar 26 

Mosjøen 01.04.2011 Regionalt energivirkeseminar 28 

Umeå (Sverige) juni 2011 Studietur 12 

Bodø 29-30.11.2011 Konferanse ”Fra skog til bioenergi” 34 

Tromsø 13-14.03.2012 Konferanse ”Fra skog til bioenergi” 1) 72 

  Sum 266 

 

1) Konferansen ble planlagt av prosjektet, men gjennomført av Nobio i og med at tidspunktet falt etter prosjektets 

avslutning. 
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B. FoU- publikasjoner 

Vitenskapelige publikasjoner (scientific publications) 

Dibdiakova, J & Vadla, K. Inherent properties in branches and stems of Norway spruce and Sitka 

spruce in Nordland. 2011. (The  paper is accepted in European Physical Journal) 

Filbakk, T., Høibø, O. and Nurmi, J. 2010. Modelling natural drying efficiency in covered and 

uncovered piles of whole broadleaf trees for energy use. Biomass and Bioenergy 2011; 35(1):454-

563 

Filbakk, T.,  Jirjis R., Nurmi J and Høibø, O. 2010. The effect of bark content on quality 

parameters of Scots pine (Pinus sylvestris L.) pellets. Biomass and Bioenergy, In Press, Corrected 

Proof, Available online 25.10.2010 

Filbakk, T., Høibø, O.A., Dibdiakova, J. & Nurmi, J. 2011. Modelling moisture content and dry 

matter loss during storage of logging residues for energy. Scandinavian Journal of Forest 

Research 26: 267-277 

 

Faktaark og artikler (short bulletins and articles) 

Dibdiakova, Janka. 2011. Combustion characteristics of branches and stems of Norway spruce 

and Sitka spruce in Nordland. 

Hohle, Anders M. E. og Kjøstelsen, Leif. March 2012. Multi tree harvesteing of energy wood on 

difficult stands.  

Hohle, Anders M. E. March 2012. Survey of small scale heating plants. 

Nordhagen, Eirik. 2011. Storage and drying of whole trees and forest residues in Nordland, 

Norway 

Nordhagen, Eirik. 2011. Recovery of logging residues from final harvest in steep terrain in 

Nordland 

Nordhagen, Eirik. 2011. Whole tree harvesting of Sitka Spruce in Nordland 

 

Prosjektark (project sheets) 

Nordhagen, Eirik. 2010. The Forest Power Project: Et grenseoverskridende samarbeid 

 

Publikasjonene er elektronisk tilgjengelige på prosjektets nettside www.forestpower.net. De kan også lastes opp fra 

Skog og Landskaps nettside www.skogoglandskap.no.  

http://www.forestpower.net/
http://www.skogoglandskap.no/

