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Avverkningsresternas marktäckning efter 
skörd i gallringsskog

Att bevara växtplatsens produktionskapacitet för trädtillväxt har 
väckt visst bekymmer bland skogsägarna. Forskningen är till vidare 
otillräcklig för att med säkerhet säga hur stor inverkan det i 
verkligheten har att man samlar ihop och för bort avverknings-
resterna (GROT). På områden med mineraljordar, där kvävet är 
den begränsande faktorn, har avverkningsresterna en dålig 
gödslande effekt. Därför att avverkningsresterna frigör kväve 
långsamt och inte under en kort tidsintervall. Däremot ger 
avverkningsresterna en marktäckning som under högarna ändrar 
temperaturen, fukthalten och ytväxtlighetens  uppbyggnad. Tills 
vidare är det inte forskat kring hur avverkningsresternas marktäck-
ning påverkar växtplatsens produktion och trädtillväxt. Av den 
anledningen kan det väl förhålla sig så att avverkningsresternas
marktäckande inverkan är av betydande för områdets trädtillväxt.
Enligt den idag vanliga skördemetoden hamnar avverkningsrest-
erna i och intill körstråket.

Hur stor avverkningsresternas marktäckning blir, undersöktes på 
samma område som det gjordes skördeförsök med en integrerad 
skörd av gagnvirke och energived (Info 54). Efter tre olika skörde-
metoder mättes, var avverkningsresterna hade placerats genom en 
GPS-lokalisering. För högarna med avverkningsresterna bestäm-
des hur stor den täckande ytan var och från hur många stammar

som kvistarna hade samlats från i varje hög. Skördemetoderna i 
försöken var, en-träds skörd och två olika metoder för grupphante-
ring vid skörd med ett ackumulerande skördeaggregat (Info 57). 
Enligt försökens resultat så kan man se att med rätt skördemetod
är det lätt att fördubbla ytan för marktäckning. Med den normala
skördemetoden vid flerträdsskörd är marktäckningen ca 6 % och 
med metoden för ”gruppkvistning vid stubben” ökade den 
marktäckande ytan till 12 %.

Bild 1.  Avverkningsresternas marktäckning efter två olika metoder för 
grupphantering vid skörd med ett ackumulerande skördeaggregat. 

Metod med ”gruppkvistning”
vid stubben:
- marktäckning av  
skörderester 12 %

Metod med ”gruppkvistning”
invid körstråket”:
- marktäckning av  
skörderester 6 %
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