
Arbetsdemonstration för skörd av energived 
och flisning i Kannus

Mellersta Österbottens landsbygdsinstitut i Kannus, projektet 
Bioenergi från skogen samt Kesla Oyj ordnade en temadag kring 
bioenergi den 17.11.2005 i Kannus. Under dagen hade publiken och
landsbygdsinstitutets studerande möjlighet att bekanta sig med olika 
skeden vid skörd av energived. 

Arbetsdemonstrationen genomfördes i landsbygdsinstitutets skogs-
område i Silmäjärvi. För skörden och närtransporten av energiveden 
ansvarade landsbygdsinstitutets skogsbruksstuderande från tredje
årskursen.
För demonstrationen av flisningen gjordes av flisentreprenör Jukka 
Palo och Vesa Nybacka. Information kring flishuggens funktion och 
konstruktionslösningar gavs av försäljningschef Veli-Pekka 
Toivainen från KESLA. Dessutom berättade Jani Lehtimäki från 
Metla i Kannus om faktorer som påverkar kvalitén i energiveden. Till 
arbetsdemonstrationen hade samlats nästan trehundra åskådare, 
med studerande och personal från landsbygdsinstitutet inräknade.

Bild 1. Skörd av energived vd slutavverkning

Skörd och transport av energived vid slutavverkning

Området för skörd var ett ca. fyra hektar stort skogsområde av mo, 
som var moget för slutavverkning och skogsförnyelse. I samband 
med skörden sorterades i högar, det material (GROT) som inte dög
till gagnvirke. GROT transporterades med skotare till skogsbilväg i 
väntan på flisning.    
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Flisning
Flisningen av energiveden gjordes intill skogsbilväg med en KESLA 
Forester C 4560 trumhack.
Trumhackar passar utmärkt att användas för flisning av GROT, dvs. 
kvistar, toppar och klenstammar. För flishuggens knivar är det viktigt 
att råvaran är helt fri från stenar. 

Bild 2. KESLA Forester C 4560 trumhack

Förutom GROT kan man med en KESLA trumhack också flisa 
rundvirke, klabbar och bark samt gallringsavfall upp till 450 mm i 
diameter.
Förflyttningen av flishuggen sker med en lantbrukstraktor. Flis-
huggen samt timmerkranen kan manövreras inifrån traktorhytten. 
Timmerkranen är monterad på draget till flishuggens vagn. 

Bild 3. Matarbordet till KESLA flishugg är utforma med maximal öppning för 
att obehindrat kunna ta emot olika typer av material för flisning.

Bild 4. KESLA flishugg kan kopplas till en normal lantbrukstraktor. 



Med KESLA flishugg är det möjligt att tillverka en flis med lämplig 
storlekskvalité. Som passar för användning för uppvärmning i såväl 
egnahemshus/villor som i stora industrienheter. Val av flisstorlek kan 
ske genom att byta motsåll. Sållen finns med måtten 35, 50 och 60 
mm. Med en KESLA flishugg kan arbetskapaciteten var upp till 100
m3 per timme.

Bild 6. Bränsleflisen som producerades under dagen för arbets-
demonstrationen kördes till Kannus värmecentral.
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Bild  5. Exempel på sortiment av olika flis kvalitéer utgående från flisstorlek


