
Placeringen av avverkningsresterna med den 
nya metoden för skörd med ett ackumulerat 

skördeaggregat

Att ta tillvara och avlägsna avverkningsresterna kan på en del 
torvmarker bidra till att ett näringsunderskott och att tillväxten 
minskar. På ca 30 % av torvmarkerna är det brist på kalium, som är 
ett snabbt lösligt näringsämne i avverkningsresterna, GROT. Av 
den anledningen är det att rekommendera att på en del torvmarker
bör energiveden skördas som kvistade slanor och avverknings-
resterna lämnas kvar i skogen. Med den normala metoden för 
skörd hamnar avverkningsresterna i körstråket eller strax intill. 
Av den ovan nämnda anledningen är det skäl att forska vidare kring 
skördemetoderna som kan lämna avverkningsresterna utspridda 
över hela beståndet. De nya metoderna får inte orsaka någon 
merkostnad för skördearbetet. Med avverkningsresterna väl 
utspridda kan de flesta träden nå det område som påverkas av den
nedbrytning som sker av avverkningsresterna.

Hur avverkningsresterna hamnade i beståndet vid skörd, mättes i 
Kronoby vid Skogsforskningsinstitutet Metlas forskningsområde, 
där det också gjordes försök med en integrerad skörd av gagnvirke 
och energived (se Info 54). I skördeförsöken användes en-träds 
hantering (ET) och två metoder för grupphantering med ett 
ackumulerat skördeaggregat. Vid en-träds hantering och vid den 
första metoden för grupphantering (GH1) fälldes träden intill 
körstråket, varvid kvistnings- och kapningsskedet skedde på 
körstråket.

Bild 1. Resultatet efter skörd med ett ackumulerat skördeaggregat där 
kvistningen har skett vid stubben.
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I den andra metoden för grupphantering (GH2) försökte man inte 
att dra träden till högar, utan kvistnings- och kapningsskedet 
skedde intill stubben, där det sista trädet i greppet hade fällts. Med 
den här metoden blev virkessortimenten delvis längre ifrån 
körstråket än normalt, men metoden gjorde att avverkningsresterna 
blev utspridda i hela beståndet. I grupphanterings metod två (GH2) 
var det dessutom bestämt att fällningen skulle ske bort från 
maskinen, varvid träden automatiskt matades mot körstråket vid 
kvistningen. Detta gjorde att lastningsavståndet blev mindre för
skotaren. För skördaren var kapaciteten högre med grupp-
hanteringsmetod två, men för skotaren var metoden sämst. När 
man ser på hela skördekedjans kapacitet, och den kostnad som 
uppstod så blev resultatet i stort sett lika för båda metoderna för 
grupphantering. Grupphanteringen vid skörd hade en klart högre 
kapacitet än vid en-träds hanteringen.

I tabell 1 framgår att vid en-träds skörd, och vid den första metoden 
för grupphantering (GH1), var största delen av avverkningsresterna 
placerade i körstråket eller strax intill. Detta för att körståket var ca 
4 meter och att avstånden i tabellen har räknats från körstråkens 
mittlinje. I den andra metoden för grupphantering (JK2) bör det 
noteras att nästan en tredjedel av avverkningsresterna hamnade 
över 7 meter från körstråkens mittlinje. Däremot var det inte någon 
stor skillnad i hur virkessortimenten blev placerade. Ändå blev 
kapaciteten för skotaren lägre vid grupphantering med kvistning vid 
stubben, detta berodde främst på att virket var i mindre högar för 
en engrepps-lastning. Därför att man inte hade försökt att samla 
virket i lämpligt stora högar som skulle ha fyllt griplastarens grepp. 

Tabell 1. Virkessortimentens placering inom olika avstånd från körstråkets 
mittlinje. ET avser en-träds hantering, GH1 är första metoden för grupphantering 
med ackumulerande skördeutrustning och GH2 är den andra metoden för 
grupphanteringen.

Massaved ET GH1 GH2
m % % %
3 9 7 18
7 99 98 97

10 100 100 100

Energived ET GH1 GH2
m % % %
3 7 11 15
7 97 99 95

10 100 100 100
Skörderester, 

GROT ET GH1 GH2
m % % %
3 91 88 33
7 95 97 70

10 100 100 100
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