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Forskningsmaterialet omfattar fältförsök som år 1999 slumpvis 
indelades i försöksrutor. Försöksleden var   1) hyggesresterna 
skördades inte, 2) hyggesresterna skördades färska i början på
juni, 3) hyggesresterna skördades i början på augusti efter 
torkning på avverkningsplatsen. Näringsämnens avrinning från 
hyggesavfall och markens organiska skikt mättes genom 
näringsinnehållet i sjunkvatten och mängden sjunkvatten. 
Dessutom bestämdes markens näringsinnehåll genom 
jordprover. 

Från hyggesrester urlakades speciellt mycket kalium under fyra 
växtsäsonger, (ca 15 kg/ha), av vilken den största delen under 
de tre första växtperioderna. Urlakning av kväve totalt, fosfor 
och kalcium, var för var och en ca 3 kg/ha under mätperioden. 

När hyggesrester skördades och bortfördes färska, minskade 
under fyra år förnans organiska material med ca 6100 kg/ha 
jämfört med att hyggesresterna inte bortförts.  Skörd av färska 
hyggesrester minskade organiskt material och växtnärings-
ämnen i olika föreningar som urlakades. Minskningen i förnan 
var för kvävet 85 kg/ha, fosfor 9 kg/ha, kalium 16 kg/ha, kalcium 
83 kg/ha och magnesium 15 kg/ha. Skörd av hyggesrester 
minskade också den användbara mängden växtnäring för 
träden. 
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HUR MÄNGDEN AV 
VÄXTNÄRINGSÄMNEN OCH 

VATTENAVRINNINGEN PÅVERKAS NÄR 
HYGGESRESTER AVLÄGSNAS

Ännu känner man inte så bra till den ekologiska påverkan av att 
hyggesrester avlägsnas från skogmarken. Förutom att 
näringsämnen avlägnas kan också bl.a. marktemperatur, 
vattentillstånd och mikrobernas egenskaper påverkas.

Brist på kunskap och oro för skogsmiljön och skogsekonomins 
hållbarhet kan också onödigtvis begränsa skörden av 
hyggesrester.
Valet av skördemetoder för hyggesresterna kan även den 
påverka markens näringsbalans, markens temperatur, 
ytvattenkvalit och speciellt den nya trädgenerationens 
utveckling.

I ett forskningsförsöket i granbestånd efter slutavverkningen, 
mättes under fyra växtperioder mängden växtnäringsämnen i 
hyggesavfallet och markens organiska skikt samt i 
mineraljorden. Målsättningen i forskningsförsöket var att 
klargöra hur skörd och bortförande av hyggesavfall påverkar 
skogsmarkens bördighet.
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När hyggesrester skördas efter att barren har 
ramlat av medför detta att nästan en tredjedel av 
hyggesresternas massa blir kvar på föryngrings-
ytan. Det organiska skiktets näringsmängd och 
näringsurlakning på förnyelseytan påverkades 
endast till liten del med denna skördemetod för 
hyggesrester. Skörd av torkade hyggesrester, 
jämfört med skörd av färska hyggesrester, ser 
inte ut att under dessa fyra år av uppföljning ha 
medfört någon märkbar nytta för markens 
bördighet.

Minskningen av kvävet totalt vid skörd av 
hyggesrester medför troligtvis inte att växt-
platsens bördighet nämnvärt försämras. Det 
beror på att kvävet i markens organiska ytskikt, 
0-10 cm, endast var ca 3 % lägre jämfört med 
områden där hyggesrester ej skördats och 
bortförts. 

Minskningen av de övriga växtnäringsämnen, när 
hyggesrester skördas, försämrar troligtvis inte 
heller markens bördighet, därför att det i 
allmänhet inte råder brist på dessa näringsämnen 
för trädens behov. 
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Bild 1. Urlakad mängd växtnäring per ytenhet från det organiska markskiktet åren 1999-2002.


