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Arbetstillfällen



Projektes huvudpunkter

• Skördeteknik
• Skördesystem
• Energianalys och energinetto
• Miljöeffekter flora/fauna
• Effekter på kulturmiljön
• Lönsamhet och stöd
• Entreprenörskap och sysselsättning
• Legala frågor



Dagens slyresurs fördelar sig på ett
antal huvudposter

• Igenväxande åkrar (12,7 TWh)
• Småbiotoper i odlingslandskapet samt åkerkanter (19,9 TWh resp 80,4 TWh)
• Vägkanter (4,9 TWh resp 108,4 TWh). 
• För vägarna och åkerkanterna kan man räkna bredare zoner som kan skördas därav de högre siffrorna. 

• naturreservat samt betesmarker med miljöstöd (44,7 TWh). 
• järnvägens kantzoner (0,7 TWh)
• kraftledningsgatorna (7,0 TWh) 
• Summa: 85,8 - 274,6 TWh. 

sly i tätorterna och i dess omland 15-20 TWh. 0.8-1,1 TWH/år för hela Sverige.

• Idag utgör den beräknade totala slyresursen i Sverige motsvarande ca 300 TWh.. Mellan 60-100 TWh kan antagligen vara tillgängligt. 
• Årligt uttag 10 TWh/år. Kanske denna siffra är i underkant.

• Detta skall jämföras med att Sveriges totala energitillförsel år 2012 uppgick till 578 TWh. Efter omvandlingsförluster mm användes samma
år totalt 377 TWh. Den förnybara energiråvaran fördelar sig på; biobränslen 127 TWh, vattenkraft 79 TWh, vindkraft 7 TWh och direkt
solenergi 0,2 TWh. 

• Den mängd arbetstillfällen en storskalig slyskörd skulle kunna generera är svår att beräkna, men ligger antagligen i storleksordningen 1000-
1500 årsarbeten.







• Vegetationens höjd
• Skördetillfälle
• Blommande växter
• Heterogenitet i vegetationen





• Att bygga in många kvaliteter vid 
nyanläggning



Gräs-Biobränslekategorier

• Från åker
• Från betesmark
• Från slåttermark
• Från våtmark
• Från kantzoner i jordbrukslandskapet
• Från övergivna mossodlingar
• Från parkmark
• Från trafikytor



NYA STYRMEDEL!!

• Dessa skall gynna kombinationslandskap
• Kopplas till kommunal verksamhet
• Ta vara på privata initiativ
• Gynna FoU



Eventuella vinster för samhället 
förutom biobränslet

• Naturvård
• Bredare landsbygdsförsörjningsbas
• Öppnare och mer varierat landskap
• Kulturmiljövård
• Estetiska värden
• “Moraliska värden”
• Närsaltsfångst
• Slutna kretslopp



Miljöersättningar?



Ersättning för Arbete vs Värden



Miljöersättning – samtidigt sälja 
en produkt t ex gräs?



Hinder för att bygga 
“kombinationslandskap”

• Samhällets styrmedele riktas bara mot ett 
värde i taget

• Komplicerat att dela på vinster som 
uppkommer i ett välskött 
kombinationslandskap

• Vissa exploateringsintressen kan verka 
hindrande, t ex bebyggelse i strandnära 
lägen, tätortsnära lägen mm
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