
Tidsåtgång vid närtransport av energived 
och gagnvirke vid olika skördemetoder

Inom forskningsprojektet utfördes avverkningsförsök med tre 
olika metoder vid första gallring. Den första metoden innebar 
gallring enligt en-träds hantering (med ett konventionellt 
engrepps-skördaraggregat), där massaveden och topparna (ett 
okvistat energisortiment) lades intill körstråket i olika högar.
I den andra metoden kvistades flera träd åt gången (bunt-
kvistning med ett flerträdshanterande skördaraggregat), både 
massaved och toppar med ett flerträds-hanterande skördar-
aggregat. Massaveden och de kvistade topparna lades i 
separata högar intill körstråket.
I den tredje metoden kvistades också flera träd åt gången, men 
nu skedde kvistningen mellan körstråken (intill stubben där 
träden stått). Med denna försöksmetod är målsättningen att 
utreda hur näringstillgången kan förbättras för de kvarvarande 
träden genom att hyggesavfallet sprids över hela avverknings-
området. Också här användes samma flerträds-aggregat som i 
metod två. Avverkningsmetoden innebar också att en del av, 
det kvistade virket placerades i högar i området mellan 
körstråken. Detta innebar att avverkningen delvis gick 
långsammare.

Resultaten visar att lastningen och närtransport av virket gick 
snabbast efter metod två, - där virket lagts intill körstråket. 
Kapaciteten var 14,3 m³ per timme. Gallring enligt en-träds 
metoden var näst bäst vid närtransport, med 13,3 m³ per 
timme. Kapacitetsmässigt svagast var metod tre, - fler-träds 
skörd och kvistning intill stubben, 10,8 m³ per timme. 
Vid uppföljningen av hela 
avverkningskedjan med 
olika skördemetoder, visar 
att det med metod två är 
överlägset effektivast, -
med virket intill körstråket. 
Metoden var 7% 
effektivare än metod tre, –
med virket också lagt 
mellan körstråken. Metod 
två var ca 16% effektivare 
än metod ett, med en-
träds hantering.

Total var kapaciteten med 
metod tre bättre än med 
metod ett, därför att 
avverkningsarbetet hade 
35 % större kapacitet. Bild 1. Massaved
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