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Växtnäringsförlusternas storlek vid avverkningen påverkas, 
förutom av den avverkade mängden, också av de avverkade 
träden sammansättning. Olika delar av träden innehåller också
olika mängder växtnäring. Växtnäringsinnehållet i barr och 
grenars är stor jämfört med stamveden. 

De hyggesrester som efter avverkningen blir kvar på
föryngringsytorna bryts ner och förvandlas först till förna och så
småningom till humus. Frigörelsen av kväve sker snabbast från 
barr, som förlorar 30-50% av sitt kväveinnehåll under de första 6-
8 åren. Näringsämnen frigörs långsammare från kvistar, det sker 
först efter årtionden.

I forskningsprojektet klargörs hur utspridning av hyggesrester i 
första gallringen av tallbestånd fungerar vid flerträdshantering, 
samt hur näringsämnen frigörs. Målsättningen är att klargöra hur 
hyggesresterna påverkar näringstillståndet i marken efter första 
gallringen i ett tallbestånd som domineras av små träd 
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UTSPRIDNING AV HYGGESRESTER VID 
FLERTRÄDSHANTERANDE FÖRSTA-

GALLRINGEN AV TALLBESTÅND
Användningen av trädbaserade bränslen för värmeproduktion 
har ökat kraftigt under de senaste åren. Speciellt bränsleuttag i 
samband med avverkning av gagnvirke. För skogsägaren 
möjliggör användningen av trädenergibränslen att man också
ekonomiskt kan utnyttja de klena träden som tidigare saknat 
kommersiellt värde.

När träd avverkas så bortförs alltid näringsämnen, detta kan 
leda till att växtplatsens produktionskapacitet försvagas. Den 
primära begränsaren för trädens tillväxt på mineraljordar är 
framför allt kväve. Det är speciellt mineralformerna av kväve, 
ammonium och nitrat, som är de viktigaste. 
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Forskningen bygger på fältförsök, där man mäter utspridningen 
av hyggesrester och hur näringsämnen frigörs vid första 
gallringen i tallbestånd med flerträdshanterande skördar-
aggregat.
Mätningar utförs av ändringarna i jordens näringsinnehåll för att 
bestämma mängden näringsämnen som bortförs vid avverkning 
och för att bestämma hur olika avverkningssätt påverkar detta.
Försöken är lokaliserade i Kannus på Poleenharju området. 
Försöken påbörjades 10.10.2003 genom slumpvis uppdelning 
av området  i  sex försöksrutor. Åtgärderna i försöksrutorna 
bestod av gallring och uttag av prov från olika delar av
hyggesresthögarna: 
1) från högens ytskikt, 2) från högens botten och 3) på
markytan. Beståndsdelarna i hyggesresterna är: 1) barr 2) 
kvistar med diameter under 5 mm 3) kvistar med diameter över 
5 mm.  

Växtnäring som bortförs vid avverkning mäts på basen av de 
avverkade trädens massa och näringsinnehåll. Växtnäring som 
frigörs från hyggesresterna bestäms genom att efter 
avverkningen samla prov från de hyggesrester som finns i 
försöksrutorna för olika avverkningsmetoder (enträds och 
flerträdshantering).

Avverkningsresternas torrsubstans- och växtnäringsförluster 
bestäms från prov som samlas in under olika tidsperioder. Delar 
från avverkningsresterna placerades i påsar i hyggesrest-
högarna och på marken. Provpåsarna tillverkades av insektsnät 
som nitades ihop. 

Bild 1 och 2. Prov från hyggesresterna placerade i nätpåsar på
och under hyggesrest högarna.


