
Vid den tredje skördemetoden var också fällriktningen bestämd, 
fällningen gjordes bort från skördaren. På så sätt fick man en 
skördemetod som kan kallas ”skörd under armen”. Metoden 
möjliggjorde att virkesmaterialet kunde placeras närmare körstråket 
fastän kvistarna hamnade långt ifrån. Också vid denna metod 
avskiljdes först massaveden från rotändan och toppen kvistades till 
energived. 
I den följande tabellen framgår skördarens kapacitet vid olika 
skördemetoder. 

Grupphanteringen ökade kapaciteten med 12 - 25%, jämfört med 
en-träds hantering. På grund av trädens stora dimension kunde inte 
grupphanteringen användas i den omfattning som varit som mål. I 
forskningsförsöket kunde man hantera i genomsnitt 1,3 träd per 
gång. Trots det låga antalet stammar i grupphanteringen visar 
resultaten överraskande klart fördelarna med grupphanteringen. 
Skillnaderna i kapaciteten skulle ha ändrats märkbart ifall antalet 
stammar i greppet i stället hade varit två stycken, enligt 
målsättningen.  

Kapaciteten hos skördare vid energivedsskörd   
Avverkningsförsök inom forskningsprojektet har genomförts av Metla 
med tre olika skördemetoder vid första gallringen i tallbestånd. Valet 
av skördemetoder påverkades av målet att öka kapaciteten vid 
avverkningsarbetet och att lämna skörderesterna utspridda i 
avverkningsområdet utan en minskad skördekapacitet. Avverknings-
försöket genomfördes med Logset M4 skördeaggregat.

Vid den första skördemetoden tillämpades en-träds hantering, där 
massa- och energiveden lades i högar intill körstråket. Vid skörd 
togs massaveden först från rotändan och toppen kvistades till 
energived. Avverkningsresterna placerades i körstråket.

Den andra skördemetoden var grupphantering med gruppkvistning 
intill körståket. Med metoden eftersträvades att mesta möjligt 
använda grupphanteringen. Metoden påminde mycket om en-träds 
metoden, förutom gruppkvistningen.

I den tredje skördemetoden kvistades flera träd åt gången men nu 
mellan körstråken. Detta innebar att strax efter att sista trädet 
avsågats fälldes bunten som gruppkvistades och kapades vid 
stubben (där sista trädet i bunten stått). Med metoden fick man 
avverkningsresterna att bli delvis utspridda i skogen mellan 
körstråken.  

Tabell 1. Skördarens kapacitet. 
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Fällning Kvistn./kapning Summa Kapacitet
% m³/h

En-träds skörd 100,0 100,0 100,0 9,5
GH körstråk 90,9 86,4 88,3 10,0
GH området 74,1 73,8 75,3 11,5

(GH = grupphantering
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