
Resultat från försök med randbarkning av björk

Målsättningen med en maskinell randbarkning i samband med 
skörd är att påskynda torkningen och förbättra kvalitén på 
energiveden. Resultaten från tidigare randbarkningsförsök av tall 
som utförts inom projektet och också redovisats för energi-
kooperativen i Mellersta Österbotten väckte intresse för metoden. 
Vi såg ett behov av att också undersöka randbarkningens inverkan
på björk. Av den orsaken planerades och utfördes ett 
randbarkningsförsök i Kronoby på Metla:s försöksområde. Försöket
utfördes i mars 2007 i samarbete med Logset Ab.

Vid randbarkningsförsöket användes samma skördare som i 
försöket med randbarkning av tall. Nu gjordes ytterligare ändringar i 
skördeaggregatet för att försöka förbättra barkningen. Vid försöket 
med tall hade kvistningsknivarna försetts med ett antal bulthuvud 
monterade på knivarnas insida för att riva sönder barken. Vid 
randbarkningsförsöket med björk ändrades formen på bulthuvuden 
och drivrullarna byttes till rullar med räfflat mönster. (Bild 1.)

Bild 1.  Till vänster uppe bultarna på kvistningskniven, och nere drivrullen, som 
användes i tidigare randbarkningsförsök med tall. Till höger uppe de knivformade 
bultarna och nedanför den räfflade drivrullen som användes i försöket med björk.  
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Vid randbarkningsförsök av björk för energived utfördes skörden 
med två metoder, en-trädshantering och flerträdshantering (MTH). 
Försöket utfördes med normal utrustning och med modifierat 
skördeaggregat i båda skördemetoderna, barkningsprocenten följdes 
upp för alla fyra skördealternativen. Vid skörd med  normal 
utrustning var barkningsprocenten 5,6 i medeltal och med modifierat 
skördeaggregat var barkningsprocenten 6,3. I diagrammet nedanför 
finns barkningsprocenten redovisad för de olika skördealternativen 
som utfördes.

Bild 2. Barkningsprocenten för alla skördealternativen som utfördes med björk.

Bild 3. Randbarkad energived av björk.
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