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Hållbart halmuttag i 
Sverige
Halm skördas idag huvudsakligen till 
foder och strömedel i djurproduktionen. 
I AGROinLOG undersöker vi möjligheten 
att även använda halm för produktion 
av biodrivmedel. En uppskattning av 
halmpotentialen gjordes dels på 
nationell nivå och dels som en fallstudie 
av hållbart halmuttag till Lantmännen 
Agroetanol i Norrköping. 

Av den totala mängden höstvetehalm som produ-

ceras årligen, cirka 1 255 000 ton, uppskattas runt 

två tredjedelar eller 836 000 ton vara tillgängligt för 

annan användning än djurproduktion. Länen med 

störst halmpotential framgår av kartan. 

Det är viktigt att uttaget av halm blir hållbart och 

inte medför en försämring av odlingsmarkens 

bördighet. Innehållet av organiskt material är en 

viktig faktor för bördigheten. Stora delar av åker-

marken i Sverige har en så pass hög halt av organiskt 

material att ett uttag av halm inte medför en 

minskad avkastning men variationerna mellan fält är 

stora.

En enkät skickades till lantbrukare runtom i landet i 

samarbete med LRF för att undersöka förutsätt-

ningarna för att samla större mängder halm för den 

biobaserade industrin. Över 1 000 lantbrukare 

svarade och resultatet visade att: 

•  36 % av lantbrukarna lämnade halmen på över 
80 % av sin spannmålsareal, vilket är den största 
potentialen för ökat halmuttag.

• Lantbrukare på spannmålsgårdar är mer oroliga 
än de på djurgårdar för negativ påverkan på 
markens bördighet av att skörda halm.

• En majoritet vill ha kontrakt för leverans av halm 
direkt med Lantmännen och inte via en 
mellanhand. De flesta lantbrukare föredrar 
ettåriga kontrakt.

Det är viktigt att uttaget av halm blir hållbart 
och inte medför en försämring av odlingsmarkens 
bördighet. 

Halmpotentialen för höstvete i de län med störst 
potential (ton/år). Mörkare färg innebär högre 
potential.  
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Höstvetehalm (ton) som årligen är tillgängligt att 
skörda med bibehållna avkastningsnivåer i ett 50-
årsperspektiv enligt modellen 
"Odlingsperspektivet".

Fallstudien
På Lantmännen Agroetanols anläggning i Norrköping 

har möjligheterna att utvinna etanol och bioolja ur 

halm undersökts. I studien utreddes möjligheten att 

leverera 80 000 ton höstvetehalm årligen för 

produktion av biodrivmedel från Östergötlands län, 

Södermanlands län och Örebro län. Utgångspunkten 

var ett hållbart uttag av halm utan negativ påverkan 

på åkermarkens bördighet på lång sikt. Därför 

utvärderades påverkan på innehållet av organiskt 

material med hjälp av Jordbruksverkets modell 

"Odlingsperspektivet”.  

Modellen uppskattar hållbarheten för en växtföljd 

med avseende på markens bördighet och avkastn-

ingsnivåer baserat på innehåll av organiskt material 

(humus), klimat och jordtyp. I beräkningarna togs 

hänsyn till den mängd halm som används i djur-

produktionen samt att halmuttaget inte ska leda till 

att innehållet av organiskt material når under den 

gräns när skördesänkningar riskeras.  

Åkermarken i de aktuella länen har i allmänhet högt 

organiskt innehåll. I beräkningarna användes ett 

genomsnittligt innehåll av organiskt material per län 

och utifrån detta bedömdes det vara möjligt att ta 

bort cirka 230 000 ton höstvetehalm från de tre 

länen utan negativ påverkan på åkermarkens 

bördighet på lång sikt. Eftersom innehållet av 

organiskt material varierar mellan olika gårdar och 

fält kommer det att finnas områden i länen från vilka 

det endast är lämpligt att samla in små mängder 

halm. Marginalen till 80 000 ton är stor och att samla 

in denna mängd höstvetehalm årligen kommer att 

vara möjligt utan några problem.  

OM PROJEKTET

EU-projektet AGROinLOG är ett 3,5-årigt 
projekt som har handlat om att utnyttja 
lediga resurser, restströmmar och 
säsongsvariationer för att utveckla nya 
affärer och produkter hos företag inom 
jordbrukssektorn. 

I den svenska delen av projektet har 
RISE avdelning Jordbruk och livsmedel 
och RISE Processum tillsammans med 
Lantmännen fokuserat på 
etanoltillverkning från halm, optimerad 
logistik och att, förutom etanol, även 
producera bio-olja från ligninresten. 

Du hittar information om hela projektet 
samt slutrapporten på www.ri.se/
agroinlog 


