
I den följande tabellen framgår skördarens kapacitet vid olika 
skördemetoder. Resultatet redovisas i m³/h och i procent av den 
använda arbetstiden. Enligt resultaten är det inte stora skillnader 
mellan en-träds hantering och grupphantering och kvistning intill 
körstråket. Däremot var kapaciteten för skotningen 18-27 % lägre i 
metoden med grupphantering och kvistningen i området mellan 
körstråken. För hela avverkningskedjan var skillnaden mellan 
metoderna endast någon procentenhet (Info 57). Skillnaden mellan
metoderna kan tänkas ha varit större om antalet träd i skördarens 
grepp vid  grupphanteringen  hade varit flera i genomsnitt (nu 
endast 1,3 träd per kvistningsprocess).

Tabell 1. Skotarens kapacitet. GH= grupphantering.
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Skotarens kapacitet vid skörd av energived
Tidsåtgång och skotarens kapacitet vid tre olika skördemetoder har 
undersökts. I försöket användes en Timberjack 810 skotare som var 
försedd med en lastvåg.  
.

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.

För den andra skördemetoden användes 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 av-
sågats fälldes bunten som gruppkvistades och kapades vid stubben 
(där sista trädet i bunten stått). Med metoden fick man avverknings-
resterna att bli delvis utspridda i skogen mellan körstråken. Nu 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, och kvistarna lämnades mellan körstråken.  

Kapacitet
Skördemetod Massaved energived Medelvärde

m³/h
En-träds skörd 12,7 9,5 11,2
GH körstråk 11,9 9,6 10,8
GH område 9,4 7,6 8,5

Tidsåtgång
Skördemetod Massaved energived Medelvärde

% % %
En-träds skörd 100,0 100,0 100,0
GH körstråk 106,3 99,1 103,6
GH område 126,4 126,4 126,8
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