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Korridorskörd i unga bestånd, är det framtiden?

Figur.  (v) En lämplig typ av basmaskin för studier av korridorskörd med 
kranspetsteknik och ett än så länge hemligt experimentaggregat. (h) 
Möjliga mönster för korridorutläggning
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En experimentrigg är under utveckling, och kommer att studeras och 
utvärderas (Figur (v)). Meningen är att den även skall medge viss 
komprimering, och vid behov kapning, av en trädbunt.  Genom att 
bedriva korridorskörd med kranspetsteknik kan man välja mellan ett 
rent geometriskt uttag, eller ett uttag som innebär en viss grad av 
selektivitet (Figur (h)).

Vi tror att en korridorskörd lämpligen utförs när beståndets 
medelhöjd är 6-9 m. Detta förutsätter vanligen att man redan vid 1-2 
m medelhöjd har gjort en försiktig konventionell röjning som 
säkerställer att inte huvudstammarnas utveckling äventyras.
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(Detta är en sammanfattning av en poster som presenterats på 
skogsmässan Elmia Wood, Jönköping, Sverige 1-4 Juni, 2005)

Dagens kunskap om skötsel av unga bestånd kan sammanfattas 
enligt följande: Hög produktion av biomassa och hög kvalitet på 
huvudstammar kan uppnås genom kontrollerat täta ungskogar. 
Redan i dagsläget finns det gott om sådana bestånd i Interreg 
regionen. Dessa bestånd är kostsamma att åtgärda på ett 
konventionellt sätt, dvs. genom röjning. Det finns ett stort behov av 
ny teknik för kostnadseffektiv skörd i sådana bestånd. Slutsats: Det 
är nödvändigt att skapa ett avverkningssystem där en ytenhet i 
stället för ett enskilt träd blir minsta behandlingsenhet.

Slutsatsen leder fram till någon form av korridorbehandling. 
Konventionell korridor-röjning har den nackdelen att korridorerna 
måste vara ganska breda för att rymma en maskin. Därför tror vi 
istället mer på en behandling där en maskins kran används för att 
skapa en korridor med en variabel bredd på ca. 1-1,5m. 
Arbetsnamnet är: ”Korridorskörd med kranspetsteknik”.


