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Förord 
Denna rapport är resultatet av ett kandidatexamensarbete om 15 högskolepoäng vid 

Civilingenjörsprogrammet Energi och miljö, som utfördes på halvfart under vårterminen 2013 

vid Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm. 
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Abstrakt 
De ökade globala utsläppen är ett resultat av storskalig användning av fossila bränslen som måste 

minska för att få till stånd en hållbar energianvändning. Åtgärder som energieffektivisering och 

en omställning från fossila bränslen till förnyelsebara bränslen är därför nödvändig. För att uppnå 

detta ses biobränslen som ett alternativ till fossila bränslen. Införs biobränslen i form av 

energiskog över stora arealer påverkas hydrologin i området. Således skapades syftet för denna 

studie: att undersöka potentialen för odling av energiskog längs en transekt i Europa och där visa 

betydelsen av vattenfaktorn. Studieområdet utgörs av 1059 gridpunkter. I dessa gridpunkter har 

klimatdata mätts upp under en 30-årsperiod. För att uppnå syftet användes den numeriska 

modellen CoupModel. CoupModel baseras på markfysik, växtfysiologi och meteorologi för att 

simulera vattnets rörelse från jord, genom växter och vidare till atmosfären. Även kväve- och 

kolcykler ingår i modellen, vilket möjliggör simulering av växters tillväxt. Två olika Salixplantor 

simulerades, dessa representerar en konventionellt odlad och en intensivodlad Salixplanta. 

Skillnaden mellan de två Salixplantorna utgörs av att den intensivodlade växten har större 

bladyteindex än den konventionellt odlade växten. Till att börja med studerades förändringar hos 

de olika komponenterna i vattenbalansen för Salixplantorna. Den intensivodlade växtens 

evapotranspiration fick ett högre medelvärde än den konventionellt odlade växten samtidigt som 

medelvärdet för avrinningen minskade under hela 30 årsperioden. Även kvoten mellan den 

aktuella och potentiella transpirationen för respektive växt undersöktes för att studera hur stor 

vattenstress växterna utsätts för. Det fanns inget område i Europa där växterna inte utsatts för 

någon vattenstress överhuvudtaget. Generellt utsattes den intensivodlade växten för mer 

vattenstress än den konventionellt odlade. Den potentiella transpirationen och därefter den 

aktuella undersöktes för de bägge växterna och förändringarna studerades. Resultatet i båda 

fallen var att transpirationen ökade. Det högsta värdet på aktuell och potentiell transpiration 

erhölls i samma gridpunkt för båda växterna och är belägen i norra Italien. 

 

  



 

 

Abstract 
The increase of global emissions is a result of large-scale use of fossil fuels and must be reduced 

in order to achieve a sustainable use of energy. Measures like energy efficiency and shift from 

fossil fuels to renewable fuels is therefore necessary. To achieve this, biomass is seen as an 

alternative to fossil fuels. Introducing biomass in the form of energy over large areas affected 

hydrology in the area. Thus the objective of the study was created: to explore the potential for the 

cultivation of energy crops along a transect in Europe and demonstrate the importance of water 

factor. The study area consists of 1,059 grid points. These grid points have climate data 

measured during a 30 year period. A numerical model CoupModel was used for the purpose of 

the study. CoupModel is based on soil physics, plant physiology and meteorology to simulate the 

movement of water from the soil, through the plant and into the atmosphere. Nitrogen- and 

carbon cycle were included in the model, which enables simulation of plant growth. Two 

different Salix plants from conventionally grown and intensively cultivated Salix plantations 

were simulated. The difference between the two plants consist of the intensive cultivated plant 

has leaf area index larger than the conventionally grown plant. In the beginning changes in 

different components in the plants’ water balance were studied. The intensely cultivated plant 

had a higher mean evapotranspiration than the conventionally grown plant, while the mean 

runoff decreased during the entire 30 year period. Even the ratio of the actual and potential 

transpiration of each plant were examined to study the size of water-stressed plants are exposed. 

There was no area of Europe where the plants are not exposed to any water stress at all. In 

general the intensely cultivated plant was subjected for more water stress than the conventionally 

grown. The potential transpiration and the actual were studied for the both plants and changes 

were analyzed. The result in both cases was that transpiration increased. The maximum value of 

actual and potential transpiration was obtained in the same grid point for both plants and is 

located in northern Italy.  
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1. Introduktion 
Varje år ökar de globala utsläppen av växthusgaser och de beräknas fortsätta stiga även i 

framtiden. Främsta orsaken är en tilltagande efterfrågan på värme, el och bränsle, där marknaden 

domineras av fossila bränslen. Det är inte miljömässigt hållbart att fortsätta släppa ut gaser, som 

t.ex. koldioxid och metan, som uppkommer vid förbränning av fossila bränslen.  Samtidigt tär 

det på de ändliga naturresurserna att fortsätta utvinna kol, olja, naturgas och torv i samma takt 

och till samma låga priser. Länder med högst efterfråga på energi per capita är OECD-länderna 

men den snabbaste tillväxten sker i många utvecklings länder. Stigande priser på olja och 

naturgas kan leda till att många länder börjar satsa på lösningar med förnybar energi, men det 

skulle lika väl kunna leda till en ökad kolanvändning. (IPCC, 2007) 

 

De ökade globala utsläppen har resulterat i att majoriteten av världens ledare har enats i att 

användningen av fossila bränslen måste minska genom åtgärder som energieffektivisering och en 

omställning från användandet av fossila bränslen till förnyelsebara bränslen. EU:s energisystem 

är inget undantag utan bidrar till klimatproblematiken och en rad direktiv och handlingsplaner 

inrättats i syfte att minska koldioxidutsläppen, öka andelen förnybara bränslen och minska 

beroendet av fossila bränslen.  

 

Ett av de mest uppmärksammade av dessa direktiv är de så kallade 20-20-20-målen, som är ett 

paket innehållande klimat- och energimål som EU lanserade 2007. Paketet innehöll bindande 

lagstiftning i form av tre huvudsakliga krav som medlemsstaterna senast år 2020 ska ha uppfyllt: 

tjugo procent av energikonsumtionen ska utgöras av energi producerad genom förnybara 

energikällor; utsläppen av växthusgaser ska minska med tjugo procent jämfört med 1990 års 

nivå; en förbättring av energieffektiviteten ska ske om tjugo procent. Samma år ska även 

transportsektorns energibehov till tio procent vara täckt av förnybar energi. Som ett led i denna 

strävan ses biomassa som ett lämpligt alternativ till fossila bränslen (European Commission, 

2005). Biomassa definieras enligt Naturvårdsverkets föreskrift NFS 2002:26 som ” produkter 

bestående av vegetabiliskt material från jord- och skogsbruk som kan användas som bränsle för 

utvinning av energiinnehållet…”. Biomassa kan användas inom såväl värme- och elproduktion 

som produktion av fordonsbränsle.  

 

När biomassa i form av energiskog införs som ny vegetation över stora arealer påverkas 

vattenbalansen i området. Energiskogens vattenupptag, interception, transpiration och 

avdunstning är bidragande faktorer till denna påverkan. Dessa processer påverkas i sin tur av 

olika platsspecifika faktorer som typ av jord, nederbördsmängder, solstrålning och vindhastighet 

(av vilka alla utom den första beror på klimatet i området). Vattenbalansen i ett område påverkas 

således av hur marken används (exempelvis vilken typ av vegetation och hur den odlas), 

geografiska faktorer och det klimat som råder (Eckersten et al., 1998; Persson, 1992).  

 

Benämningen energiskog är ett sammanfattande begrepp för olika snabbväxande lövträdsarter 

som odlas för att användas i energiproduktion (Fries, 2013). När det kommer till energiskogens 

fysiologi lyder den under samma lagar som vegetation i allmänhet. För vegetation gäller att de 

klyvöppningar som täcker bladen ska hållas öppna så att koldioxid kan tas upp. På så sätt 

maximeras produktionen vid en given bladyta. Samtidigt leder öppna klyvöppningar till att 

växten avger vattenånga och ju mer vattenånga som avges, desto mer vatten måste växten ta upp. 
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Vi brist på vatten stängs klyvöppningarna och produktionen avstannar. Växter har således ett 

stort vattenbehov och vattentillgången är avgörande för produktionen (Persson, 1992).  

 

Forskning kring odling av energiskog har i Sverige bedrivits i omkring 50 år. Den inleddes på 

1960-talet men vid denna tidpunkt låg fokus på att energiskog skulle utgöra råvara till pappers- 

och massaindustrin. I spåren av oljekrisen 1973 tog den svenska forskningen istället fart kring 

användandet av energiskog som råvara till biobränslen (Egnéus & Svenningsson, 2013). En av 

de arter som sedan dess har varit föremål för mycket forskning är pilarten Salix. En av de 

faktorer som begränsar tillväxten av såväl Salix som växter i allmänhet är tillgången på vatten. 

 

Allteftersom intresset för energiskog växer i Europa, måste lämpliga platser att förlägga dessa 

odlingar identifieras. Beroende på i vilken klimatzon anläggningen förläggs kommer faktorer 

som jord, nederbördsmängder, solstrålning och vindhastighet att variera. Ur ett hydrologiskt 

perspektiv är det därför viktigt att studera de hydrologiska konsekvenser som följer i Europas 

olika klimatzoner vid införandet av odlingar av energiskog. Ur detta har syftet för denna studie 

växt fram - att undersöka potentialen för odling av energiskog längs en transekt i Europa. För att 

besvara syftet har en numerisk modell används: CoupModel. 

  

CoupModel har tidigare använts i ett flertal studier kopplade till mark-växt-atmosfärsystemet. 

Endast en liknande frågeställning har identifierats i ett arbete av Persson (1992), där modellen 

SOIL (föregångaren till CoupModel) används för att se vilka hydrologiska konsekvenser som 

erhålls när odling av stora arealer energiskog inleds i ett område. Skillnaden mellan Perssons 

studie och denna ligger i att Persson använder SOIL för att utvärdera mätresultat som har 

erhållits via mätningar i fält, medan denna studie låter modellen utgöra systemet som studeras 

utan att några faktiska fältstudier görs som komplement. Wetterlund et al. (2012) har gjort en 

omfattande modelleringsstudie som syftar till att identifiera optimal lokalisering av 

biobränsleproduktion i Europa. Deras modell går ut på att finna lämpliga platser utifrån 

parametrar som kostnader, närhet till odlingar, produktionsvolymer och möjligheten att reducera 

globala koldioxidutsläpp. Denna tar dock inte hänsyn till hydrologiska egenskaper i områdena. 

Högproducerande Salixodlingar ställer höga krav på vattentillgångarna och därför är det rimligt 

att anta att valet av plats för odling är av stor betydelse i en värld där vattenresurserna ska räcka 

till alla (jordbruk, städer, m.m.) (Persson & Lindroth, 1994). 

1.1 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka potentialen för odling av energiskog längs en transekt i 

Europa. Energiskog introduceras längs transekten och påverkan på de hydrologiska processerna i 

studieområdet ska studeras. Som ett led i att besvara syftet har ett antal underfrågor formulerats: 

 

1. Hur påverkas växtens fysiologiska processer vid införandet av energiskog? 

2. Vilka hydrologiska konsekvenser får odling av energiskog på studieområdet och för 

samhället? 
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2. Metod och material 
Studien har utformats med ambitionen att besvara frågeställning 1 genom att använda en 

numerisk modell för att simulera hur hydrologiska processer i jordar påverkas när odling av 

energiskog inleds på olika platser i Europa. Indata som vegetationsegenskaper och 

meteorologiska egenskaper bestämdes genom en litteraturstudie. Litteraturstudien utgjordes av 

material hämtat från Gunn Perssons avhandling, en bok om växtfysiologi från Kungliga 

Tekniska Högskolans bibliotek, nationalencyklopedin samt vetenskapliga artiklar. Gunn 

Perssons avhandling tillhandahölls från Per-Erik Jansson (handledare) och är skriven vid 

Sveriges lantbruksuniversitet. Den innehåller olika studier på energiskog samt simuleringar i 

SOIL (föregångaren till CoupModel). Genom att använda KTH bibliotekets sökverktyg 

”KTHB:s katalog”, samt frisökning på orden ”biology” och ”plants” på Huvudbiblioteket 

påträffades boken ”Biology of Plants” som användes för att förstå växtens fysiologi. 

Nationalencyklopedin användes som stöd för att definiera centrala begrepp i studien. Resterande 

artiklar tillhandahölls från sökmotorn ”Web of Knowledge” samt ”Google Scholar”, där endast 

artiklar som är Peer Reviewed användes i litteraturstudien. Vanliga sökord var ”CoupModel”, 

”biofuel”, ”Salix” samt författare som Gunn Persson och Per-Erik Jansson.   

2.1 Simuleringsmetod 

För att simulera de hydrologiska processerna längs transekten har den numeriska modellen 

CoupModel använts. Modellen beskrivs nedan i korthet, därefter följer en översikt av de 

grundläggande biologiska processer som är kopplade till vattnets rörelse i växter och samt en 

presentation av de ekvationer som är kopplade till dessa processer och som ingår i CoupModel. 

Studieområdet utgörs av en transekt från norra Europa till södra Europa bestående av 1059 st. 

gridpunkter, vilka stäcker sig från longitud 0 -33° och latitud 36.5°-68.5°. Varje gridpunkt i 

studieområdet motsvarar en mätstation. Meteorologiska mätdata från dessa utgör grunden för hur 

klimatet har varierat i studieområdet mellan åren 1972 till 2002.  

2.1.1 CoupModel 

CoupModel är en numerisk modell som initialt utvecklades för att simulera förhållandena i 

skogsmark. I dag är det möjligt att använda den för att belysa problem kopplade till hydrologiska 

och termiska processer i jordar och den möjliggör simulering av vatten- och värmeprocesser i 

dessa. CoupModel och dess föregångare, SOIL, har använts i flertalet studier med anknytning till 

hydrologi, biogeofysiska processer, markfysik och markvetenskap, varav en framträdande del 

har utförts vid Sveriges Lantbruksuniversitet och KTH. 

 

En detaljerad teknisk beskrivning av modellen ges av Jansson & Karlberg (2011) och kommande 

stycke ger därför enbart en kortare sammanfattning av modellen, baserad på deras 

dokumentation. Den baseras på välkända fysikaliska principer och spänner över 

vetenskapsgrenar som markfysik, växtfysiologi och meteorologi för att simulera hur vatten rör 

sig från jord, genom växter och vidare till atmosfären (jord-växt-atmosfär-systemet). Under 

senare år har även kväve- och kolcykler inkorporerats i modellen, vilket möjliggör simulering av 

växters tillväxt. Stommen i modellen är två kopplade differentialekvationer som beskriver 

vatten- och värmeflöden i jord, vilka löses med en explicit numerisk metod. De egenskaper som 

ryms inom systemet mark-växt-atmosfär representeras i modellen genom parametervärden. De 

viktigaste parametrarna som beskriver inverkan av vegetationen på studieområdet är 
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bladyteindex och ytresistans. Modellen drivs av meteorologiska dagsvärden som lufttemperatur, 

vindhastighet, luftfuktighet, strålning och nederbörd. Sammanfattningsvis kan användandet av 

CoupModel i denna studie sägas bestå av att indata i form av meteorologiska data, 

vegetationsegenskaper och jordfysikaliska egenskaper matas in i modellen och att data för 

evapotranspiration och vattenbalans erhålls. 

2.1.2 Vattnets rörelse i växter 

Raven, Evert & Eichhorn (2005) och Eckersten et al. (1998) ger omfattande beskrivningar av 

växtens biologi, som ligger till grund för detta avsnitt. Som grund för underhållet av en plantas 

celler och tillväxt ligger flertalet komplexa biokemiska reaktioner. Dessa drivs av tillgången på 

råvarorna ljus, vatten och näringsämnen, vilka plantan inhämtar från sin omgivning. 

Näringsämnen och vatten tas upp av rötterna och transporteras därefter ut i plantkroppen. 

 

Växter tar upp enorma mängder vatten, varav 99 % går förlorat i form av vattenånga till följd av 

transpiration. Transpiration sker från alla delar av plantan över jord, men majoriteten av 

vattenångan avges från bladen. Majoriteten av vattenförlusterna sker till följd av transpiration 

från växtens klyvöppningar. Klyvöppningar förekommer på hela växten men majoriteten 

återfinns på bladen. Stängandet och öppnandet av klyvöppningar är den viktigaste faktorn som 

påverkar hastigheten hos transpirationen men denna påverkas även av yttre miljöfaktorer, som 

temperatur, vindhastighet och luftfuktighet. Ju högre temperatur och/eller vindhastighet, desto 

snabbare sker avdunstningen av vatten från bladytorna. Ju högre luftfuktighet, desto 

långsammare går transpirationen. Transpiration kan verka skadande på växten eftersom den kan 

leda till uttorkning, som hämmar tillväxten och kan döda växten. Det ter sig rimligt att ifrågasätta 

varför en planta, som är beroende av vatten för sin överlevnad, samtidigt är uppbyggd på ett 

sådant sätt att vissa av dess funktioner kan vara skadliga för den? För att förstå transpirationens 

roll måste det stå klart vilken funktion växternas blad har. 

 

Växtbladets huvudsakliga funktion är att fånga upp solljus som används i fotosyntesen, vilken 

förser växten med energi. Maximal energiproduktion erhålls därmed vid maximerad fotosyntes, 

vilket ligger till grund för växters karakteristiska utseende, med blad som sprider ut växtytorna så 

att så mycket solljus som möjligt kan tas upp. Förutom solljus kräver fotosyntesen koldioxid, 

vilken förekommer i gasform, som en beståndsdel i luften som omger växten. Koldioxid tas upp 

av växtcellerna genom diffusion, vilket kräver att koldioxiden förekommer i löst form för att den 

ska kunna passera in i cellen genom det membran som ligger i vägen. Denna omvandling från 

gasform till löst form sker när koldioxiden kommer i kontakt med en fuktig växtcellsyta. 

Eftersom blad utgörs av mängder växtceller fångar bladet således upp koldioxid. Dock medför 

samtidigt en stor yta som kan ta upp koldioxid, en stor yta från vilken vatten kan avdunsta 

(eftersom luften sällan är mättad på vattenånga). Här i ligger ett dilemma för växten som den 

trots lång tids evolution inte har kommit till rätta med helt; för att kunna ta upp koldioxid till 

fotosyntesen måste växten ”offra” vatten genom transpiration. Växter har förmågan att stänga 

sina klyvöppningar för att minska eller förhindra transpiration om det råder brist på vatten, men 

samtidigt hindras då koldioxidupptaget och således fotosyntesen. 

 

Transporten av vatten från atmosfären till marken, även kallad nederbörd, sker till följd av 

gravitationens kraft. När vattnet transporteras från marken till atmosfären drivs denna process av 

energin från solen. Strålningsenergin från solen absorberas av vattnet i bladen och vattnet 



5 

 

avdunstar. Avdunstningen från bladytorna driver transpirationen, som i sin tur driver 

vattentransport ut i växtens olika delar. Förenklat kan denna process förklaras som att 

transpirationen från bladen leder till att det uppstår ett område i bladen med lägre tryck än i 

övriga växten till följd av vattenförlusten, vilket kallas att vattenpotentialen i bladet minskar. 

Eftersom vatten rör sig från områden med högre tryck till lägre tryck uppstår det då ett ”sug” 

eller en ”dragkraft” (kallad gradienten för vattenpotential) efter vatten till området. Till följd av 

vattenmolekylernas kohesiva natur överförs denna ”dragkraft” hela vägen ned genom stammen 

till rötterna. Som ett resultat av detta sugs vatten upp genom stammen från rötterna och sprids ut 

i växtdelarna som förlorar vattenånga genom transpiration. Ökad avdunstning och transpiration 

innebär därmed att rötterna tar upp mer vatten. Drivkraften bakom avdunstning är att luft sällan 

är mättad på vattenånga och att en gradient för vattenpotential således uppstår i växten. 

2.1.3 Ekvationer 

Det finns ett flertal ekvationer som är kopplade till fenomenen avdunstning, transpiration och 

vattentransport i växterna. Övergången av vatten från mark till atmosfär sker med växten som en 

länk och styrs av resistanser. Dessa betecknas med r i ekvationerna. Transpirationen definieras 

som en potentiell hastighet där vattenförlusten inte påverkas av underskott i markvattnet eller av 

låga marktemperaturer. Den potentiella transpirationen (Etp) kan beräknas ur ekvation 1.1 som 

kallas Penman-Monteith ekvationen efter dess författare. (Persson & Lindroth, 1994)  

 

      
        

     
  

   (  
  
  
)

                                                                                                                      

 

Där Lv är latenta värmet och är den energi som förbrukas för att avdunsta 1kg vatten. Om latenta 

värmet och den potentiella transpirationen multipliceras blir produkten det latenta värmeflödet. 

Rn är nettostrålning,   är lutningen på mättade ångtrycket jämfört med temperaturkurvan, rs är 

effektiv ytresistans, ra är det aerodynamiska motståndet, es mättnadsångtrycket och ea är 

ångtrycket i luften.   är psykrometerkonstanten,    är densiteten och    är specifika värmet. 

(Eckersten et al., 1998) 

 

Luftmotståndet mellan referensnivån och trädkronan beräknas med följande formel: 

 

  
  

   (
       

  
)

   
                                                                                                                                      

         

Ekvationen beskriver med vilken hastighet molekyler transporteras i luften. Där u är 

vidhastigheten vid referenshöjden, zref referenshöjden, z0 är en skrovlighetslängden och det är ett 

mått som beskriver hur ojämn ytan är, d är vegetationsytans höjd, k är von Karman’s konstant 

och har värdet 0,41. (Persson & Lindroth, 1994) 

 

För att beräkna luftmotståndet motståndet mellan referensytan och markytan används ekvationen 

nedan. 

 

       
                       (1.3) 
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Där       en empirisk parameter som beskriver resistansen mellan markytan och trädkronan. 

De viktigaste parametrarna som beskriver påverkan på vegetationen är bladyteindex, Al som är 

den totala andelen bladyta som finns ovanför en marksektion, och ytresistanser, rc, rsi, rss (se 

ekvation 1.4). (Persson & Lindroth, 1994) 

 

         
                       (1.4) 

 

rc är trädkronans resistans och den är ekvivalent med klyvöppningarnas totala resistans. 

Klyvöppningarnas ledningsförmåga per bladyta betecknas med gs och beräknas med Lohammars 

ekvation: 

     

   
   

        

    

  (
     
    

)
                                                                                                                    

         

där Ris är solinstrålningen, gris , gmax och gvpd är parametervärden. 

 

För att vattnet ska kunna transporteras uppåt, från marken, genom växten till atmosfären, finns 

det en drivande kraft: nettostrålningen Rn, tot. Nettostrålningen består av både kortvågig och 

långvågig strålning och utgörs av skillnaden mellan de inkommande och utgående 

strålningsflödena vid en given nivå. Denna kan delas upp mellan växterna och marken. Eftersom 

det är svårt att mäta stålningen som når växterna kan nettostrålningen vid markytan, Rns beräknas 

med Beer’s lag. (Eckersten et al., 1998) 
 

            
                     (1.6) 

 

kRN är en försvagningskoefficient och innebär att nettostrålningen försvagas lika mycket i varje 

lager med blad i trädet. Beroende på hur bladen är orienterade varierar värdet på 

försvagningskoefficienten. Exempelvis medför en vertikal orientering på bladen ett lågt värde på 

kRN. Al är bladyteindex. 

 

Interceptionskapaciteten, Simax, (maximal lagring) är en funktion av bladyteindex:   

 

                                 (1.7) 

 

iLAI och ibase är parametrar. 

 

2.2 Parametrisering 

Parametervärdena för modellen har valts med utgångspunkt från svensk forskning kring pilarten 

Salix Viminalis. Försöksytorna som har använts i tidigare forskning skiljer sig i många 

avseenden vad gäller jordart, studerad tidsperiod, dränering, gödsling och bevattning. I studierna 

som ligger till grund för valda parametervärden har möjligheten funnits att göra mätningar i fält 

och jämföra med simulerade värden. Denna möjlighet har inte funnits i denna studie, vilket gör 

att modellen som har byggts upp i denna studie enbart bör ses som en grov approximation av en 
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Salix Viminalis, där växttäckena har vissa antagna egenskaper som utgörs av fasta 

parametervärden. Majoriteten av dessa parametervärden är hämtade från mätningar utförda i fält 

av Persson och Lindroth (1994) som bedrevs på lersediment som bevattnades och gödslades. 

Värdena presenteras i tabell 1.  

 

Bladyteindex är en central variabel i beräkningarna av evapotranspiration och luftmotstånd, 

därför har fokus lagts på att studera de förändringar som sker i vattenbalansen om detta ändras. 

För att simulera skillnaden mellan en konventionellt respektive en intensivodlad Salix, har 

parametern för bladyteindex varierats mellan två värden där det första scenariot motsvaras av ett 

lägre bladyteindex på maximalt 4 och det andra av ett högre bladyteindex på maximalt 7 under 

växtsäsongen, dessa värden är hämtade från studien av Persson och Lindroth (1994). I studien 

uppnådde växten under ett år med kallare temperatur samt mindre nederbördsmängd än 

genomsnittliga år, endast ett bladyteindex på 4. Samma odling uppgick några år senare till ett 

bladyteindex på 7, orsaken var att nederbörden översteg de normala nederbördsmängderna samt 

högre temperatur än tidigare. Växtsäsongen antas sträcka sig från början av april (dag 90) till 

slutet av oktober (dag 300) med maximal tillväxt dag 210, vilket motsvarar slutet av juli. Detta 

antas gälla för hela studieområdet enligt P-E. Jansson (personlig kommunikation, 26 mars 2013). 

Under övriga dagar på året antogs bladyteindex ha ett kontant värde på 1. Detta innebär att 

växttäcket har blad året om. Växttäckets tillväxt påverkas till stor del av vattentillgången samt 

temperaturen.  

 
Tabell 1. Parametervärde för simuleringarna av växttäckena. Värdena är hämtade från litteratur av Persson och 

Lindroth (1994). 

 

Symbol Beskrivning Parametervärde 

 Rotvattenupptag  

p1 Parameter i svarfunktion för 

vattenbindande tryck 

0.3 (dygn/mm) 

 Markavdunstning  

r Empirisk parameter i 

ekvation för 

markyteresistansen 

150 (s/m) 

ralai Luftmotståndet mellan 

referenshöjden och markytan 

50 (s/m) 

 Strålning  

aveg Albedo 20 (%) 

 Temperaturkoefficient  

tWA Temperaturparameter 0.8 (-) 

tWB Temperaturparameter 0.4 (-) 

 Interceptionsavdunstning  

rsint Ytmotstånd för avdunstning 

av intercepterat vatten 

5 (s/m) 

iLAI Interceptionslagringskapacitet 0.2 (mm/bladyteindex) 
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2.3 Definitioner 

Bladyteindex är kvoten mellan växttäckets totala bladyta och den markyta som växttäcket täcker 

(Eckersten et al., 1998). 

 

Energiskog är ett sammanfattande begrepp för olika snabbväxande lövträdsarter som odlas för 

att användas i energiproduktion (Fries, 2013). 

 

Evaporation är synonymt med avdunstning och sker främst från en fri vattenyta (exempelvis 

barmark, vattenpöl, snötäcke, fritt vatten på en växt) (Halldin, 2013). 

 

Evapotranspiration består av evaporation samt transpiration och innebär avdunstning från 

beväxt markyta (Evapotranspiration, 2013). 

 

Interception är både den mängd och den process som infattar vatten som fångas upp och hålls 

kvar på växten. I tät skog är interceptionen endast några millimeter vid regn men avsevärt större 

vid nederbörd i form av snö (Interception, 2013). 

 

pF-diagram visar sambandet mellan vattenbindningstrycket och vattenhalten hos en jord. 

Vattenbindningstrycket är det tryck som krävs för att tömma markens hållrum (porer) på dess 

vatten. (Knutsson & Morfeldt, 1993) 

 

Transpiration är avdunstning från själva växten och sker genom kutikulan samt genom 

klyvöppningarna. Transpirationen medför en vattentransport av lösta ämnen i växten samt att 

avdunstningen ger upphov till att bladen klyvs vilket är positivt för växten. (Transpiration, 2013) 

 

Vattenbalans för ett visst område definieras med följande formel:  

P = E + Q + S vilket innebär: 

Där P är nederbörd, E är total avdunstning (evapotranspiration), Q är avrinning och S är 

mängden vatten som lagras i ett system. (Halldin, 2013) 

 

Aktuell transpiration är den verkliga transpirationen, och begränsas av vattentillgången. Vid 

god vattentillgång är den aktuella transpirationen lika stor som den potentiella (Eckersten, 2001).  

 

Potentiell transpiration är den teoretiskt möjliga transpirationen och kan beräknas med hjälp av 

ekv. 1.1. Beror av klyvningarnas resistans samt atmosfäriska förutsättningar (Eckersten, 2001).  

 

 

  



9 

 

3. Resultat 
Följande avsnitt presenterar de resultat som erhållits vid simulering av två växttäcken med olika 

bladyteindex. Fokus ligger dels på vattenbalansen och dess ingående komponenter och hur dessa 

skiljer sig åt för de två växttäckena, dels på aktuell och potentiell transpiration. Avslutningsvis 

behandlas den effektiv vattenanvändningen, där aktuell evapotranspiration ingår. 

3.1 Vattenbalansstudier 

Tabell 2 visar de ingående komponenterna i vattenbalansen. Den aktuella evapotranspirationen 

ökade vid odling av växttäcket med störst bladyteindex jämfört med det med minst bladyteindex; 

samtidigt minskade den totala avrinningen.  

 
Tabell 2. Vattenbalans bestående av medelvärden baserade på 30 års mätningar i 1059 gridpunkter spridda över Europa. 

 

Växttäcke Nederbörd 

(P) 

[mm/år] 

Evapotranspiration 

(ET) 

[mm/år] 

Avrinning 

(Q) 

[mm/år] 

Magasinförändring 

(S) 

[mm/år] 

Bladyteindex 4 
623 

529 96 – 2 

Bladyteindex 7 538 88 – 3 

 

Nederbörden är densamma för båda växttäckena eftersom detta är en drivvariabel i båda 

simuleringarna, hämtad från samma fil med klimatdata. Vid jämförelse av växttäckena är aktuell 

evapotranspiration 115 mm högre per 30 år för växttäcket med högst bladyteindex, medan 

avrinningen är 106 mm mindre per 30 år. Vattenbalansen avser en längre tidsperiod och 

magasinförändringen blir därmed försumbar (Knutsson & Morfeldt, 2002).  

 

Vid närmare undersökning av de 1059 ingående gridpunkterna visade det sig att ovanstående 

fördelning av de ingående komponenterna för vattenbalansen stämde i 802 gridpunkter. I 256 

gridpunkter hade aktuella evapotranspirationen istället minskat och den totala avrinningen ökat. I 

en av gridpunkterna minskade både totala avrinningen och aktuella evapotranspirationen. Enligt 

Knutsson och Morfeldt (2002) är den faktor som påverkar aktuella evapotranspirationen mest 

lufttemperaturen. När lufttemperaturen ökar ska även den aktuella evapotranspirationen öka 

enligt Tamms formel. Dock har Penman-Monteith ekvation använts i denna studie och den ger 

en annan förklaring till avdunstning. Nämligen att avdunstning beror av transportförmåga och 

energitillgång hos luften/växten. Sambandet mellan lufttemperaturen och skillnaden i aktuell 

evapotranspiration mellan växttäckena illustreras i figur 1. I gridpunkterna med positivt x-värde 

har den aktuella evapotranspirationen ökat vid odling av växttäcket med störst bladyteindex 

jämfört med växttäcket med minst bladyteindex. De flesta gridpunkterna ligger i intervallet 6 - 

15 °C. I gridpunkter med negativt x-värde har aktuella evapotranspirationen minskat och 

majoriteten av dessa ligger i intervallet -1.6 - 6 °C. Totalt sett ligger 15 gridpunkter utanför båda 

dessa intervall och i dessa områden har lufttemperaturen varierat mellan 15 – 18 °C. 
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Figur 1. Sambandet mellan årsmedeltemperatur och evapotranspiration. 

 

3.2 Kvoten mellan aktuell transpiration och potentiell transpiration  

Kvoten mellan den aktuella och den potentiella transpirationen (betecknad TA/TP) visar hur 

mycket vattenstress de simulerade växterna har varit exponerade för. Den aktuella 

transpirationen drivs av den maximala avdunstning som atmosfären kan ta emot under rådande 

väderförhållanden och tillstånd i marken. Den potentiella transpirationen är den teoretiskt 

möjliga transpirationen utgående från tillstånd i atmosfären och antagna egenskaper hos 

växttäcket. Hög vattenstress motsvaras av ett lågt värde på TA/TP. Under ideala förhållanden 

närmar sig den aktuella transpirationen den potentiella, och således närmar sig TA/TP värdet ett. 

Förenklat innebär detta att vattentillgångarna är tillräckliga för att växtens tillväxt ska kunna ske 

utan att vatten är en begränsande faktor. Figur 2 respektive 3 ger illustrativa översikter över hur 

TA/TP varierar över de 1059 gridpunkterna i Europa för växter som antas ha en lägre bladyta 

samt växter som antas ha en högre bladyta. Notera att värden på TA/TP har interpolerats mellan 

gridpunkterna i transekten och därför avtar tillförlitligheten med avståndet till gridpunkterna. 

Figur 2 och 3 ser väldigt lika ut, men de skiljer sig åt genom att TA/TP har högre värden i 

gridpunkterna för växten med lägre bladyteindex. Detta illustreras genom att figur 2 har lite 

mörkare färgnyanser än figur 3. Röda områden i figuren motsvarar låg vattenstress och mörkblå 

områden motsvarar hög vattenstress. De röda områdena ger således bäst naturliga förutsättningar 

för växternas tillväxt, i jämförelse med övriga områden på kartan. Figurerna visar att de röda 

områdena minskar i omfång för planta två, vilket med andra ord innebär att den utsätts för 

vattenstress i större utsträckning än planta ett. 

 

Skillnad i evapotranspiration mellan växt med högre bladyta jämfört 

med en motsvarande växt med lägre bladyta (mm) 
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Figur 2. Karta som illustrerar TA/TP för växttäcket med lägst bladyteindex. Y-axeln visar latitud 35°-70° och x-axeln 

visar longitud 0°-34°.  

 
Figur 3. Karta som illustrerar TA/TP för växttäcket med högst bladyteindex. Y-axeln visar latitud 35°-70° och x-axeln 

visar longitud 0°-34°.  
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3.3 Växternas tillväxtpotential i olika gridpunkter 

Två gridpunkter kan ha lika stor aktuell transpiration men olika potentiell transpiration, vilket 

gör att TA/TP får olika värde. Således visar figur 2 och 3 inte hur stor tillväxtpotential växterna 

har längs transekten utan enbart i vilken utsträckning den aktuella transpirationen närmar sig den 

potentiella för växttäckena. För att illustrera hur två gridpunkter med lika stor aktuell 

transpiration kan skilja sig i potentiell transpiration har två gridpunkter från växttäcket med störst 

bladyteindex valts ut, som ses i figur 4. Figuren visar att tillväxtpotentialen hos växten i 

gridpunkt B är störst av de två, men begränsas av vattentillgången i området och får därför ett 

lägre värde på TA/TP än gridpunkt A. 

 

 
 
Figur 4. Transpirationen för två gridpunkter i växttäcket med störst bladyteindex. 

 

Den potentiella transpirationen skiljer sig mellan de simulerade växttäckena. Figur 6 och 7 visar 

hur hög potentiell transpiration växttäckena har i alla gridpunkter längs transekten. Enligt figur 6 

har majoriteten av gridpunkterna en potentiell transpiration inom intervallet 0.6-0.8  mm/dygn 

hos växttäcket med lägst bladyteindex. Det högsta värdet på potentiella transpirationen erhölls i 

gridpunkt 750, med 0.97 mm/dygn och det lägsta värdet i gridpunkt 906, med 0.27 mm/dygn. 

Enligt figur 7 har majoriteten av gridpunkterna en potentiell transpiration inom intervallet 0.8-1.0 

mm/dygn hos växttäcket med högst bladyteindex. Dock återfinns även en stor andel gridpunkter i 

intervallet 1.0–1.2 mm/dygn. Det högsta och lägst värdet på potentiella transpirationen erhölls i 

samma gridpunkter som för växttäcket med lägst bladyteindex men värdena hade ändrats till 1.3 

respektive 0.02 mm/dygn. Notera även att variationen i potentiell transpiration är större för 

växttäcket med störst bladyteindex. 
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Figur 5. Potentiell transpiration för växttäcket med lägst bladyteindex uppdelat i sju olika intervall. 

 

 
Figur 6. Potentiell transpiration för växttäcket med högst bladyteindex uppdelat i sju olika intervall. 
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Den aktuella transpirationen skiljer sig mellan de simulerade växttäckena. Figur 8 och 9 visar 

fördelningen av den aktuell transpiration i alla gridpunkter längs transekten för respektive 

växttäcke. Enligt figur 8 har majoriteten av gridpunkterna en aktuell transpiration inom 

intervallet 0.4-0.6  mm/dygn hos växttäcket med lägst bladyteindex. Det högsta värdet på den 

aktuella transpirationen erhölls i gridpunkt 750, med 0.78 mm/dygn och det lägsta värdet i 

gridpunkt 906, med 0.17 mm/dygn. Notera att dessa två gridpunkter är desamma som hade högst 

respektive lägst potentiell transpiration. Enligt figur 9 har majoriteten av gridpunkterna en 

aktuell transpiration inom intervallet 0.6-0.8 mm/dygn hos växttäcket med högst bladyteindex. 

Det högsta och lägst värdet på aktuella transpirationen erhölls i samma gridpunkter som för 

växttäcket med lägst bladyteindex men värdena hade ändrats till 1.00 respektive 0 mm/dygn. 

Notera även att växttäcket med störst bladyteindex har större variation i aktuell transpiration än 

växttäcket med minst bladyteindex. 

 

 
Figur 7. Aktuell transpiration för växttäcket med lägst bladyteindex uppdelat i fem olika intervall. 
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Figur 8. Aktuell transpiration för växttäcket med högst bladyteindex uppdelat i fem olika intervall. 

 

3.4 Aktuell evapotranspiration och effektiv vattenanvändning 

Den aktuella evapotranspirationen var större i 817 gridpunkter för växttäcket med störst 

bladyteindex jämfört med den med minst, men i 241 gridpunkter var den aktuella 

evapotranspirationen större för växttäcket med minst bladyteindex och i en gridpunkt var den 

lika stor för de båda växttäckena. 

 

För att bedöma hur effektiv vattenanvändningen är, kan den aktuella evapotranspirationen och 

dess ingående komponenter studeras. Dessa komponenter utgörs av interceptionsavdunstning, 

aktuell transpiration samt markavdunstning. Transpirationstermen bör utgöra en så stor del som 

möjligt av de tre om målet är att erhålla en så hög tillväxt som möjligt. Markavdunstningen är 

enbart att betrakta som en förlustterm och bör utgöra en så liten del som möjligt av den aktuella 

evapotranspirationen. Enligt P-E. Jansson (personlig kommunikation, 10 april 2013) ligger 

transpirationen under normala förhållanden kring 50 % av den totala evapotranspirationen. Sett 

till hela studieområdet är det ca 8.9 % av gridpunkterna som har en aktuell transpiration på 50 % 

eller mer för växttäcket med störst bladyteindex. En aktuell transpiration på 50 % eller mer 

erhölls i 0.3 % av gridpunkterna för växttäcket med minst bladyteindex. 

 

Det är eftersträvansvärt att erhålla en transpiration om 70 % i kombination med en förlustterm 

som är så liten som möjligt, eftersom vattenanvändningen ur ett tillväxtperspektiv då kan anses 

vara effektiv. För de simulerade växttäckena kom inte den aktuella transpirationen upp i 70 % i 

någon gridpunkt längs transekten. För växttäcket med störst bladyteindex erhölls största andelen 

aktuell transpiration i gridpunkt 25 där den utgjorde ca 59 % av den totala evapotranspirationen. 

För växttäcket med minst bladyta var motsvarande andel ca 51 % i gridpunkt 1031. 
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4. Diskussion 
Diskussionen är uppdelad i tre delar. I första delen analyseras resultatet, därefter kommer ett 

stycke som handlar om vilka konsekvenserna blir om vattentillgångarna minskar. Diskussionen 

avslutas med en reflektion kring CoupModel.  

 

Till att börja med diskuteras hur kartorna som illustreras i figur 2 och 3 ska tolkas och vad de kan 

användas till. Som tidigare berörts illustrerar de röda områdena de bästa naturliga 

förutsättningarna för växternas tillväxt, i jämförelse med övriga områden på kartan. Det vill säga, 

att den simulerade växten är optimalt anpassad till klimatförutsättningarna i de områden där 

kvoten är 1. Det som inte går att utläsa från dessa kartor är vilket värde den potentiella respektive 

aktuella transpirationen har. Detta innebär att det kan finns zoner i Europa med högre värden på 

både den aktuella och potentiella transpirationen än i de röda områdena, men att skillnaden 

mellan dessa är större och därför får områdena ett lägre värde på kvoten mellan den aktuella och 

den potentiella transpirationen. Detta leder till att dessa kartor lätt kan misstolkas och vid en 

första anblick kan den som aldrig sett en sådan karta tidigare tro att de röda områdena visar 

vilken plats i Europa som har störst potential för energiskog. För att inte denna feltolkning ska 

uppstå måste läsaren kombinera med motsvarande värden på den potentiella och aktuella 

avdunstningen samt vara insatt i både växtfysiologi och vattenbehov för att kunna tolka kartorna.  

 

Kartorna i figur 2 och 3 visar i själva verket hur väl de simulerade växterna passar in i de 

rådande klimatförhållandena på olika platser i Europa. Det som även går att utläsa från dessa är 

att majoriteten av gridpunkterna har en relativt låg kvot, det vill säga att växten i teorin skulle 

kunna växa mer, men vattentillgången är en begränsande faktor och därför är skillnaden 

mellan aktuell och potentiell transpiration relativt stor. Detta innebär att om växterna till exempel 

skulle bevattnas skulle de kunna växa mer och odlingen av energiskog skulle öka. Figur 4 

illustrerar till viss del detta. Jämförs gridpunkt A och B i figuren går det att se att båda områdena 

kan producera lika mycket energiskog efter de rådande klimatförhållandena (vilket visas av att 

aktuella transpirationen är lika stor i båda områdena). Men skulle båda områdena ha tillgång till 

bevattning skulle produktionen vara störst i område B eftersom den potentiella transpirationen är 

högst i område B. Därför är det viktigt att studera den potentilla transpirationen i områden med 

stora vattentillgångar, på så vis kan expanderingsmöjligheterna undersökas för en framtida 

energiskogsodling.  

  

Kvoten mellan den aktuella och den potentiella transpirationen uppnår aldrig värdet 1. De 

områdena som ligger närmast 1 är i figur 2 och 3 röda, och motsvarar delar av södra Polen. Värt 

att notera är att växten är simulerad efter data från studieområden i Sverige. Frågan är varför inte 

områden över Sverige blir röda? Det skulle kunna bero på att inga utav gridpunkterna befinner 

sig i Sverige då detta inte har undersökts i studien. Ytterligare en tänkbar orsak till att kvoten 

mellan den aktuella och den potentiella transpirationen är närmast 1 i Polen skulle kunna vara att 

Polen har ett liknande klimat som Sverige. Både Polen och södra Sverige har varmtemperarat 

klimat, vilket växten antagligen är anpassad för. 

  

I Figur 5-8 illustreras den aktuella och potentiella transpirationen för de två växttäckena. I båda 

fallen ökar transpirationen för växttäcket med högst bladyteindex. Detta beror på att ett träd med 

större bladyta kommer att avge en större mängd vatten i form av transpiration än ett träd liten 

bladyta. Om en större mängd vatten att transpirera innebär det även att växten behöver mer 
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vatten. Det som är intressant att reflektera över är varifrån detta vatten tas ifrån. Studeras 

vattenbalansekvationen närmare så går det att dra slutsatsen att när transpirationen ökar kommer 

evapotranspirationen öka och avrinningen kommer att minska. Detta beror på att nederbörden är 

en fast parameter i simuleringen eftersom denna är ett givet indata samt att 

magasinskoefficienten kan antas vara konstant över en längre tidsperiod, som i detta fall är 30 år. 

Nedbörden underskrider avdunstningen och därigenom finns det en möjlighet att öka 

avdunstningen. 

  

Avrinning kan ske på tre olika sätt: grundvattenavrinning, ytvattenavrinning eller avrinning i 

vattendrag. Alla tre sätt bidrar till samhällets vattenförsörjning. Om avrinningen skulle minska 

innebär det en minskad vattenförsörjning om inga åtgärder vidtas. I områden som redan har en 

naturligt låg avrinning samt stor vattenförsörjning skulle det troligtvis inte vara ekonomiskt 

lönsamt eller hållbart att odla energiskog. Det skulle krävas en transport av vatten dit och den är 

inte lönsam om den kostar mer pengar än intäkterna för energiskogsodlingen. Denna lösning är 

inte heller hållbar om det krävs mer energi för att transportera vatten till området än den energi 

som energiskogen genererar. Åtgärder som skulle kunna vidtas för att bibehålla samma 

grundvattenbildning vid införandet av en energiskogsodling, är exempelvis konstgjord 

infiltration för att säkerställa att ett samhälle försörjs med vatten. Dock skulle denna åtgärd 

kanske inte vara tillräcklig eftersom införandet av stora arealer energiskog kräver väldigt stora 

vattenmängder. På de platser där åtgärderna inte är tillräckliga förordas att helt avstå från 

introduktion av energiskogsodling.  

  

Ytterligare en intressant iakttagelse är att de områden i Europa med minst respektive störst 

aktuell och potentiell transpiration är belägna i norra Italien. Att båda dessa områden har olika 

värden på transpirationen, trots att de befinner sig relativt nära varandra, skulle kunna bero på att 

topografin är olika på dessa plaster. Exempelvis är sannolikheten för nederbörd stor vid 

bergskedjor, och det beror på att fuktiga luftmassor i närheten av berget tvingas uppåt på grund 

av topografin, och därefter avkyls luften och nederbörd bildas. Större mängd nederbörd bidrar till 

ökad evapotranspiration samt avrinning och potentialen för odling av energiskog ökar. Om ingen 

energiskog odlas där transpirationen är som minst skulle vattnet från nederbörden istället kunna 

utnyttjas till området med högst transpiration, förutsatt att topografin gör det möjligt att odla där 

samt transportera vattnet dit. 

  

Genom att göra en simulering över 30 år, vilket görs i denna studie, går det att studera trender i 

klimatet och i de områden som undersökts. Befintliga studier visar att stora temperaturhöjningar 

befaras på jorden vilket bland annat får konsekvenserna att vattentillgångarna kommer att 

minska. Vid införandet av intensivodlad energiskog krävs det stora mängder vatten, mer än vid 

en konventionellt odlad skog. Vattnet används bland annat till växtens transpiration och 

illustreras i figur 5-8. Minskar vattentillgångarna bör det kvarvarande vattnet i första hand 

användas som en färskvattentillgång och till matproduktion istället för odling av energiskog. 

Människan behöver mat och vatten för att överleva. Däremot klarar vi oss utan den höga 

energikonsumtion som idag sker i många i-länder. Den skulle kunna minskas avsevärt, och 

då skulle miljöbelastningen bli mindre. Odling av energiskog bidrar förvisso till mindre 

koldioxidutsläpp än fossila bränslen och är därmed inte den värsta miljöförstöraren, men så länge 

det finns tillgång på billig el, kommer den försätta att konsumeras i stora mängder. Om det 

fortsätter att finnas en stor efterfråga på energi, finns enligt denna studie potential att odla 
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energiskog i de områdena med hög aktuell- och potentiell transpiration. Men här ska poängteras 

att studien inte har undersökt ifall terrängen på dessa platser är lämplig. Studien har inte heller 

lokaliserat dessa platser.  

 

Något som tidigt stod klart under studiens gång, var att CoupModel är komplext och att 

användaren bör ha en del förkunskaper för att kunna förstå hur programmet kan användas och 

vilka värden som är lämpliga för parametrarna. Eftersom det går att göra en modell av en växt i 

CoupModel är det nödvändigt att förstå hur växten reagerar på förutsättningarna i sin omgivning 

och de fysiologiska processer som styr dessa reaktioner och därför krävs även kunskaper i 

växtfysiologi. Följande stycken kommer att behandla användarvänligheten hos CoupModel i de 

fall då programmet används på ett liknande sätt som i denna studie, och vilka problem som 

uppkom under studiens gång. 

 

CoupModel visade sig vara mycket mer komplext än vad som framgick vid en första anblick. 

Det tar tid att lära sig programmet och det krävs en grundläggande genomgång för att förstå alla 

dess funktioner. Om programmet används för första gången bör vederbörande vara inställd på att 

inlärningen kommer ta tid. Det är inte enbart programmets funktioner som tar tid att lära sig utan 

det är även tidskrävande att förstå teorin bakom växtfysiologin samt hur den ska appliceras på 

programmet. När användaren har börjat behärska funktionerna i CoupModel ska växtens 

egenskaper bestämmas.  

  

Att hitta värden på parametrarna som motsvarar en salixodling var till viss del svårt. Detta beror 

på att relativt få fältstudier har utförts där dessa värden har blivit uppmätta. När litteratur med 

parametrarna väl hittades hade de sällan samma namn, men däremot hade de i många fall samma 

beteckning (symbol), som i programmet. I vissa fall hittades inte vissa parametervärden och då 

användes de som var förinställda i CoupModel. Vissa av parametervärdena påverkade inte 

resultatet av studien vilket testades genom att ändra värde på parametrarna. Ett problem med att 

ta värden från fältstudier är att dessa var utförda i Sverige där det råder ett visst klimat 

som växten förmodligen har anpassat sig till. Att göra antagandet att växten har samma 

egenskaper i hela Europa leder till en sämre approximation till verkligheten än om växtens 

egenskaper skulle ha anpassats och ändrats för varje klimatzon, men det hade samtidigt varit en 

betydligt större studie.  

 

Den parametriseringsmetod som har valts gör att värden hos växten som i verkligheten är 

platsspecifika i simuleringen bestäms till ett visst värde. I verkligheten kräver plantans tillväxt att 

det finns tillräckligt med vatten, samt att temperatur och solstrålningsförhållanden är 

gynnsamma. Detta kan simuleras. Problemet uppstår när ett set med historiska klimatdata 

används, eftersom dessa värden som driver modellen är konstanta. Det betyder i sin tur att 

klimatet inte svarar på att växten utvecklar sig på platsen, vilket i sin tur betyder att växten inte 

växer till sig enligt realistiska förhållanden. Därför visar studien vilken tillväxtpotential den 

programmerade växten har, givet det klimat som har varit de senaste 30 åren. Det leder till att 

studien visar potentialen för odling av energiskog under dessa 30 år, vilket gör det svårt att säga 

något om hur potentialen skulle vara i framtiden om klimatförhållandena ändrar sig.  

  

Ska CoupModel användas i t.ex. en kommun som ett verktyg för deras miljöarbete 

rekommenderas att den som använder programmet har goda kunskaper inom det för att det ska 
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vara till nytta för kommunens arbete. Det är troligtvis inte effektivt att introducera CoupModel 

för alla medarbetare om det endast ska användas under ett enda projekt eftersom programmet är 

så komplext. 

5. Slutsats 
Vid införandet av energiskog kommer generellt evapotranspirationen öka och avrinningen att 

minska i studieområdet. Detta får konsekvenser i form av att färskvattentillgångarna i området 

minskar. Är det redan brist på färskvatten i området måste åtgärder vidtas för att försäkra att 

denna inte minskar, och om det inte görs är rekommendationen att avstå från att odla energiskog.  

 

En intensivodlad salixplanta kommer generellt att ha både högre aktuell och potentiell 

transpiration än en konventionellt odlad planta. Detta innebär att växttäcket med högst 

bladyteindex omsätter och behöver mer vatten än växttäcket med lägst bladyteindex. Mer blad 

ger en mindre resistans för avdunstningen och därför ökar den potentiella avdunstningen.  

 

För den aktuella evapotranspirationen är det eftersträvansvärt att erhålla en transpiration på  

70 procent samtidigt som förlusttermen är så låg som möjligt, därför att vattenanvändningen ur 

ett tillväxtperspektiv då kan anses vara effektiv. Studien visade att inget av de simulerade 

växttäckena uppkom till en aktuell transpiration på 70 procent, vilket visar att det är svårt att 

hitta odlingsformer där allt vatten använts för transpiration. De stora förlusterna som finns visar 

att det finns en potential för en effektivare vattenanvändning, vilket leder till att det kan vara 

möjligt att producera mer biomassa utan att vattenresurserna påverkas negativ i ett område.  
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