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Tekniska patent om röjning i kombination med
tillvaratagande av röjstammar
Nästan all röjning idag utförs med en konventionell röjsåg, men många 
uppfinnare har försökt att finna andra tekniska lösningar.
Vid en patentsökning i databaser som är tillgängliga via Internet kunde ca 
2300 patent med anknytning till röjning urskiljas (Ligné 1999). Här 
redovisas ett fåtal av dessa där tekniken också är utvecklad för att ta 
tillvara det röjningsvirke som fälls.

Det finns många amerikanska patent inom detta område, och det är 
vanligt att de i grunden bygger på ombyggda sockerrörsskördare. 
Tekniken att skära av sockerrör i lämpliga bitar är också användbar i 
skog. Här måste man skilja på skördetekniken i sig
ifrån det behov som finns på basmaskinens framkomlighet i skogsmark 
(Figur 1 och 2). Skördetekniken går antingen ut på att flisa småträden, att 
bunta dom, eller att göra något som kallas knubbved.
Knubbved är 50-150 mm stora vedbitar, och det har visats att användning 
av knubbved kan minska de problem med mögelbildning och 
substansförluster som är förknippade med fliseldning (Stridsberg 1988) 
(Figur 3). Prov har också genomförts angående att transportera och lagra
knubbved i storsäckar. En form av nätsäckar visade sig vara tillräckligt 
stark samtidigt som knubbveden kunde torka (Swartström & Adolfsson 
1990). 

Det finns också patent angående kranspetsmonterad teknik för att ta 
tillvara röjningsvirke. En sådan lösning visas i figur 4. En upp och 
nervänd tratt sänks ner över träden. Tre roterande skruvar som fångar 

Figur 1. Sockerrörsskördare ombyggd för skörd av energived US 4019308

Figur 2. En annan energivedsskördare som är byggd för 
kontinuerlig framryckning US 4338985
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upp träden, sliter eller skär av dom och sönderdelar dom. Bitarna transpor-
teras sedan i en slang längs kranarmen med undertryck (damm-sugare) till 
en behållare på basmaskinen. 

Dessa i skogliga sammanhang ovanliga tekniska lösningarna kan för-
hoppningsvis ge inspiration till tillverkare av skogsteknisk utrustning.

För de som på egen hand närmare vill söka bland patent hänvisas till:
http://www.dips.prv.se (Svenska patent och registreringsverkets inter-
nationella sökfunktion), 
http://www.prh.fi  (Finska patent- och registerstyrelsen)
http://patents.cnidr.org/access/search-bool.html (US Patent), 
http://patent.womplex.ibm.com (IBM patent server)
http://www.invent.se (En lämplig startsida och sökmotor med länkar till
andra patentdatabaser) 
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Figur 3. En teknisk princip för framställning av knubbved
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Figur 4. Kranspetsmonterat flisaggregat som med luft
suger flisen genom en slang till en behållare.
US 4121777
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