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För att säkerställa den långsiktiga produktionsförmågan vid uttag 
av avverkningsrester kan i framtiden krav på askåterföring komma 
att ställas. Näringsämnen i ett träd är koncentrerade till de delar av 
trädet där essentiella livsprocesser äger rum (barr, småkvistar och 
bark). Det är därför viktigt att en så stor andel av dessa fraktioner 
blir kvar på avverkningsplatsen. På svaga ståndorter är detta 
särskilt viktigt. Avskiljning av dessa fraktioner sänker dessutom 
bränslets askhalt och halt av mineraler, som i vissa förbrännings-
anläggningar kan skapa driftsstörningar. 

När avverkningsrester komprimeras till buntar av WoodPac roteras 
materialet under högt tryck med hjälp av flänsförsedda valsar och 
detta gör att en hel del material skavs av.

För att kvantifiera dessa mängder, och för att undersöka vilka 
fraktioner som skavs av, fick en WoodPac tillverka buntar stående 
på en presenning. De avskavda fraktionerna vägdes och ett 
representativt prov från såväl bunt som avskavt material samlades 
in. Den tillverkade bunten vägdes med hjälp av en 
kranspetsmonterad våg. Denna procedur upprepades åtta gånger 
med torra avverkningsrester (28 % fukthalt) och vid ett senare 
tillfälle åtta gånger med färska avverkningsrester (44 % fukthalt). 
De avskavda fraktionerna sorterades i stora kvistar, småkvistar 
bark, barr och damm (se figur 4).

Figur 1. Vägning av buntar med hjälp av kranspetsmonterad våg
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Figur 2. Avskavda mängder på torra WoodPac buntar 

Figur 3. Avskavda mängder på färska WoodPac buntar

0

50

100

150

200

250

300

350

226 267 268 269 270 271 272 273
Prov nr

Vi
kt

 k
g

TS vikt TS avbarrat

29% 26%

21%20%
22%

33%

21% 19%

0
50

100
150
200
250
300
350

1 2 3 4 5 6 7 8
Prov nr

Vi
kt

 k
g

Buntvikt i
TS

Avskavda
fraktioner i
TS

Figur. 4 Det avskavda materialet uppdelat på fraktioner

Resultaten visar att i medeltal 24 % av de torra buntarnas torrvikt 
och i medeltal  20 % av de färska buntarnas torrvikt skavs av under 
tillverkningen. Totala barrandelen innan buntningen var 76 kg 
ts/bunt, i högen för det avskavada materialet 23 kg ts barr och kvar i 
bunten fanns 53 kg ts barr. Som procentuell andel av totala ts-vikten 
var barrandelen mer än dubbelt så hög i högen för det avskavada
materialet (43%), jämfört med den kvarvarande barrandel i de färska 
buntarna (20%). För att bättre kunna jämföra olika system för 
tillvaratagande av avverkningsrester kommer näringsbalanser med 
dessa data som utgångspunkt att upprättas. 
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