
Torkning av randbarkad björk i griphögar
Skogsägarna har haft kännedom om att björken, med sin tjocka 
bark, har varit svår att torka och lagra. Den blir lätt s.k. 
”förklabbad”. Efter önskemål från energikooperativen undersöktes 
randbarkning av björk som en operation i samband med skörd 
(INFO 134). Målsättningen var att få skadat barken och på så sätt 
förbättra torkningen.

För att undersöka hur randbarkningens inverkan på torknings-
processen ordnades ett försök med randbarkade björkslanor i 18 
st. griphögar.  Hälften av energiveden var utan randbarkning och 
den andra delen var randbarkad i samband med gruppkvistningen. 

Bild 1. Vägning av griphögarna pågår Bild 3. Randbarkningsskär fästa på skördaraggregatets kvistningsknivar. 

Bild 2.  Spår av påverkan på  björkens bark; till vänster spår av matarrullen, i 
mitten randbarkningens skärspår och till höger kvistningsknivens skärning.
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Dessutom klargjor-
des hur griphög-
arnas riktning på-
verkar resultatet. 
Griphögarana väg-
des dagligen för 
mätning av fuktför-
lusterna som en 
mätare för fukthalt-
en. Väderleksupp-
gifterna sparades 
för varje timme.  
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Bild 4. Ovan, griphögarnas torkning, nedanför, regnmängder (blått streck) och 
solens strålning i förhållande till tidpunkt (orange staplar). 

I bild 4 ses hur fukthalten förändras i griphögarna ca en månad 
från att försöket startade.  Fukthalten har redan sjunkit under 40%. 
Från bilden ses variationen mellan de olika griphögarna och 
dessutom förändringen i förhållande till tiden. Dessa förändringar 
beror på variationer i nederbörd och solstrålning. Kraftig nederbörd 
mellan den 8 och 18 maj ökade alltid energivedens fuktighet. 
I början på juni var solstrålningen kraftig och då skedde torkningen 
snabbt. 

Fastän vinden medverkar till att avlägsna fukten från träets yta, 
har dess betydelse varit mindre än de ovan nämnda faktorerna. På
samma sätt visade sig att temperaturen, luftens relativa fuktighet 
och lufttrycket var dåliga mätare att använda som förklaring till 
torkningen. 

Randbarkningen hade inte en förbättrande inverkan på torkningen. 
Förklaringen till detta är kvistningsknivarna och i viss mån matar-
rullarna öppnade björkens barkskikt så mycket att med randbark-
ningens skär inte kunde fås något mervärde. Det må vara så att en 
maskinell skörd i sig, förbättrar märkbart träet torkningsegen-
skaper jämfört med en manuellt utförd huggning. 
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