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Forskning kring skördemetoder för skörd av 
energived

Att ta tillvara energiråvaran i samband med den kommersiella avverk-
ningen har varit koncentrerad, och för det mesta förekommit, vid 
slutavverkningarna. Då har energiråvaran varit GROT, (grenar och
toppar), som uppsamlats och balats till s.k. risstockar. När 
målsättningen varit en ren energiskörd, då har arbetet ofta utförts som 
helträdsskörd i samband med skogsskötseln av unga skogar. I 
anslutning till den första gallringen har arbetet att ta rätt på
energiveden varit mindre intressant, och arbetet har då varit att ta rätt 
på endera okvistade- eller kvistade toppar. 
I försöket testades tre olika skördemetoder vid första gallringen av 
tallbestånd. Valet av skördemetoderna påverkades av att målsätt-
ningen var  att öka kapaciteten i arbetet, och möjliggöra att 
avverkningsresterna också kan lämnas utspridda mellan körstråken
utan att avverkningskapaciteten minskade.  
Den första skördemetoden var gallring enligt en-träds hantering, där 
virkessortimentet lades i högar intill körstråket. Arbetet utfördes så att 
massaveden togs från rotändan och toppen kvistades till energived. 
Hyggesresterna hamnade intill körstråket. 
Den andra skördemetoden var flerträdshantering intill körstråket. I 
metoden eftersträvades att samla flera träd och nyttja flerträdshante-
ringen mest möjligt. Metoden motsvarade ganska långt en-träds
hanteringen, förutom att flera träd samlades i greppet och 
gruppkvistades. 

Bild1. Resultatet från flerträdshantering med gruppkvistning inne i 
avverkningsområdet 

Den tredje metoden var också flerträdshantering där grupp-
kvistningen gjordes inne i avverkningsområdet. Med detta menas att 
trädbunten fälldes till marken och gruppkvistningen gjordes ”vid
stubben”, direkt efter att sista stammen hade samlats i skördaren 
grepp. På så sätt fick man att en del av hyggesresterna blev 
utspridda mellan körstråken i gallringen. I avverkningsmetoden var 
det också bestämt att trädens fällriktning skulle vara bort från
maskinen. Nu blev skördemetoden det som kan kallas för ”skörd i 
armhålan”. Metoden gör det möjligt att placera virkessortimentet
närmare körstråket fast hyggesresterna hamnade långt bort från 
körstråket. Också nu togs det ut massaved från trädets rotända, och 
topparna kvistades till energived. 
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