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SAMMANFATTNING

I föreliggande undersökning har syftet varit att studera hyggesrestemas avbarmingsprocess

och hur lagring i högar påverkar bränslets kvalitet. En hög barrandel kan orsaka problem vid

lagring och hantering och även orsaka störningar i mindre värmeverk.

Undersökningen genomfördes på tre olika platser, Fomåsa och Stjämorp i Östergötland och

Ulricehamn i Västergötland och startades direkt efter slutawerkningama, i maj 1989.

Slutrevideringama ägde rum i september 1989. Hyggesrestema bestod till ca 95 % av gran

och 5 % av tall. Högamas höjd varierade mellan 80 och 230 centimeter. Högarna var inte

överkörda av avverkningsmaskiner. Högamas avbarmingsförlopp följdes upp genom att lådor

(50 x 100 x 4 cnr) placerades under 40 slumpmässigt utvalda högar. Lådorna tömdes

varannan vecka under hela den fyra månader långa lagringsperioden. En del av högarna

skakades vid varje revision för att frigöra barr som hade lossnat från kvistarna men fastnat i

högen utan att falla ner till lådan. Alla högarna skakades efter den sista provtagningen för att

bedöma hur mycket barr som högst kan falla ner vid nästa hanteringsmoment t.ex. vid

utskotning av högarna.

Den naturliga avbarmingen uppgick till mellan 18 % och 32 % av den totala mängden barr i

högarna efter två månaders lagring. Efter fyra månader, i slutet av lagringen, var barravfallet

mellan 24 % och 42 % av den totala barrmängden. Variationen mellan högarna var stor även

på samma hygge. Med skakning efter varje revision kunde man avlägsna ca en tredjedel mer

barr jämfört med oskakade högar. Med skakningen i slutet av lagringen lossnade 95 - 100 %

av alla barr.

Ju större hög desto mer barr fastnade inne i högen. Orsaken till detta kan vara att högens egen

massa medför en komprimeringseffekt och hindrar ban att falla ner. Enligt resultat från denna

studie har högar som är lägre än 150 cm den effektivaste avbarmingen. Högarna borde

placeras på öppna platser där luftgenomströmningen och solinstra'ningen kan torka materialet

effektivt.

Fukthalten hade ett direkt samband med nederbördsmängden. Barren var känsligast för

uppfuktning medan de grövsta delarna, t.ex. grenar, reagerade minst på nederbörden. Speciellt

de mindre högarna har en egenskap att torka snabbt men tar å andra sidan snabbt upp fukt. Ju

mindre hög desto känsligare var den för fukthaltsändringar. Den lägsta fukthalten i barr var

10 % och den uppmättes i slutet av juni, ungefär fem veckor efter avverkningen.



Barrens askhalt var ungefär 4 % i Stjämorp och Ulricehamn under hela perioden. I Fomåsa

varierade askhalten mellan 4 och 8 procent. Avvikelsen ligger inom de gränser som normalt

förekommer mellan hyggena. Inom högarna var värdena i det nännaste konstanta. I och med

att barrmängden minskar under lagringen, minskar askhalten i avverkningsresterna och

bränslekvaliteten blir bättre.

De olika områdena hade olika klimatiska förhållanden. Det är svårt att bedöma hur stor

betydelse klimatet hade i avbarmingsprocessen då även högamas egenskaper varierade

markant mellan områdena.
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SUMMARY

j

The purpose of this investigation was to study the process of needle loss and how the storage

of logging residues in piles influences wood fuel quality. A high proportion of needles may

cause storing and handling problems as well as disturbance in the combustion in minor

heating plants.

The experimental piles were built in three geographical locations, Fornåsa (58*30"N,

15*12"E), Stjarnorp (58'30"N, 15'3O"E) and Ulricehamn (57-48"N, 13*24"E), immediately

after final fellings in May 1989. The experiment concluded in September 1989. The logging

residues consisted of 95 % of spruce (Picea abies) and 5 % of pine (Pinus sylvestris). The

height of the piles, which were not compressed by felling machines, varied between 80 and

230 cm. Needles were collected by placing drawers (50 x 100 X 4 cm3), under 40 randomly

chosen piles. The drawers were emptied every two weeks during the storage period. Certain

piles were manually shaken at every revision to release needles which had been shed from the

branches but had not fallen into the drawers. At the end of the storage period and after the

removal of the final needle samples, each pile was manually shaken in an attempt to estimate

the maximum amount of needles that could be further released during the next handling

process.

Natural needle loss was between 18 % and 32 % of the total amount of needles after the first

two months of storage. After four months, at the end of the storage period, 24 - 42 % of the

total needles had fallen down to the drawers. Ths variation between the different piles was

high even in the same felling area. Shaking the piles increased the needle recovery by as

much as 30 %. At the end of the experiment the total needle fall was 95 -100 % in the

shaken piles.

The higher die pile, the more needles caught within the piles. The reason for this may be the

weight of the pile itself which led to the compaction of the material thus preventing the

needles from falling down. According to the results of this study piles smaller than 150 cm

had the most effective needle fall. Piles should be placed on open places where the air and the

sun heat could easily penetrate and dry them.

The moisture content of the material directly correlated with precipitation. Needles were most

sensitive fraction to variations in precipitation compared to the other material components, ^

such as branches. Piles usually dried quickly, but they also rewet easily. This was especially r* j

true in the smaller piles. The lowest moisture content was measured after five weeks of W/

storage, at the end of June.



Although the three study areas differed climatically, it was difficult to relate the needle fall

solely to climatic changes due to the large variation in the pile properties.

The ash content in needles was about 4 % i Stjärnorp and Ulricehamn throughout the storage

period. In Fornäsa, however, the ash content varied between 4 and 8 %. The variation within

the piles was very small. Needles have a high ash content. Decreasing the amount of needles

in the piled logging residues during storage can reduce the ash content of the fuel, thus

improving fuel quality.



1. BAKGRUND

För att bättre kunna utnyttja avverkningsrester från barrträd som bränsle till värmeverk bör

kvaliteten höjas och kostnaderna för att tillvarata bränslet måste sänkas. Hög kvalitet innebär

bl. a. homogenitet avseende fukthalt och fraktionsstorlek och en minimal mängd av

obrännbara föroreningar.

Avverkningsresterna består av grenar, klena kvistar, barr och stamved som inte uppnår

minimimått för massaved. Avverkningsresternas barrandel varierar med trädslag, ålder, årstid,

trädstorlek och kronans skuggningsgrad i beståndet. Bland inhemska barrträd är det gran som

har den största barrandelen; hos mogna träd utgör barren ungefår en tredjedel av

avverkningsresternas torrvikt. Barrens egenskaper avviker mest från de övriga

komponentemas egenskaper och är därför en kritisk faktor för att skapa homogent bränsle.

Bränslets fukthalt är en av de viktigaste faktorerna för värmepannans effektivitet. Fukt

minskar det effektiva värmevärdet och blir detta alltför lågt sjunker pannans effekt och

verkningsgrad. En hög fukthalt minskar även flammans temperatur och detta kan leda till

ofullständig förbränning och energiförluster. Stora variationer i bränslets fukthalt gör det s' årt

att kontrollera förbränningen. Enligt Hakkila (1989) kan 5 - 6 % avvikelse i fukthalt hindra en

optimal förbränning av bränsle som annars har en acceptabel medelfukthalt. Speciellt i små

anläggningar är det svårt att uppnå tillräckligt hög förbränningstemperarur och

förbränningsprocessen är känsligare för variationer i fukthalt än de stora anläggningarna.

Fukthalten i färska avverkningsrester varierar med trädslag, skogsmarkens fuktighet, årstid,

väder samt mellan och inom träd. Barrträdens fukthalt är högst under viloperioden. De

härskande träden har högre fukthalt än de undertryckta och fukthalten ökar med avståndet

från rotändan d.v.s. barr är den fraktion av hyggesrestema som har den högsta fukthalten.

Fina fraktioner kan förorsaka störningar vid förbränning t.ex genom att klumpa ihop sig på

transportband och galler, speciellt i fuktigt eller fryst tillstånd. Ju jämnare storleken är på

bränsleflisfraktioner desto lättare är det att få ett optimalt förbränningsresultat. Fina fraktioner

består huvudsakligen av barr som är den del av trädet som är rikast på näringsämnen. De

fliseldade värmeverkens förbränningsavfall består till ca två tredje delar av naturlig aska

d.v.s. växtnäringsämnen, som trädet tar upp under sin tillväxt (Hakkila och Kalaja 1983). Den

naturliga askans mängd varierar med skogstyp, trädsslag, trädstorlek, årstid och framför allt

med den barrmängd som förbränns. Resten av avfallet består av föroreningsaska som till

största delen orsakas av grus och sand från skörd, lagring eller transport samt kol som

förekommer vid ofullständig förbränning. Obrännbara komponenter förekommer antingen

som bottenaska, som i hög temperatur kan smälta och förorsaka slaggformation på rosterytan

eller som flygaska, som kan förorsaka erosion i ugnens gashals och emissionsproblem.
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För att barr är rik på näringsämnen blir de lätt utsatt för angrepp av mikroorganismer.

Angrepp av mögelsvampar kan leda till allergiska reaktioner hos dem som hanterar lagrat

material. Dessutom förekommer det substansförluster som förorsakas främst av rötsvampar.

Bränslet kan flisas och användas direkt efter avverkningen eller lagras oflisat och flisas efter

behov. Lagring av flis ger i allmänhet bränsle med mycket varierande fukthalt, stor mikrobiell

tillväxt och substansförluster. Lagring av oflisade hyggesrester kan ske t.ex. i vältor. Studier

(Lehtikangas & Jirjis, manus) har visat att hyggesrester som lagrats i vältor håller en låg och

jämn fukthalt. Täcks vältoma under sensommaren kan de låga fukthalterna bibehållas även

över vintem (Gärdenäs 1989). Vid vältlagring är finfraktionsandelen dock relativt hög. Trots

att torkningseffekten är bra och att avbarming äger rum, fastnar barren oftast inne i vältan och

medföljer bränslet, vilket höjer andelen av finfraktioner i flisen. En alternativ lagringsform

kan vara att hyggeshögama, framför allt från vår- eller sommaravverkningarna, lämnas på

hygget över sommaren. Dessa högar är lägre och mindre kompetta än vältor och således är

det mer troligt att barren hamnar utanför bränslet lättare än vid vältlagring. Som följd av

barrminskning minskar även fukthalten och askhalten och bränslet blir lättare att hantera.

Genom att ta bort oönskat material minskar även transportkostnaderna och lagringen samt

hela flishanteringssystemet skulle bli mer pålitligt.



2. SYFTE

I föreliggande studie beskrivs avbarmingsprocessen i hyggeshögama under sommaren i tre

olika bestånd. Variabler som påverkar förloppet visas i figur 1. Det är både högamas

egenskaper (A) och klimat (B) som påverkar avbarmingen och bränslekvaliteten. Övriga

faktorer, som påverkar materialegenskaperna t.ex. skogstyp och trädslag var konstanta i

studien.

B
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Pile size

Bulkdensitet
Bulk density

Material-
egenskaper

Material quality

Lokalklimat
Local climate

Nederbörd
Precipitation

Temperatur
Temperature
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Moisture
content

i
AVBARRNING
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Proportion of
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Figur 1. Variabler som påverkar avbarming och bränslekvalitet och relationen mellan
dessa i lagrade barrawerkningsrester.

Figure 1. Variables which influece needle loss and the wood fuel quality and
the interrelations between them in stored soft-wood residue.

Med hjälp av resultaten från undersökningen av avbarmingsförloppet kan bedömas om det är

möjligt att förbättra och med vilka begränsningar man kan förbättra hyggesresternas

bränsleegenskaper genom att lagra riset som högar jämfört med andra lagringsformer.



3. MATERIAL OCH METODER

Hyggeshögarnas avbarmingsförlopp följdes genom att placera lådor, "barrfällor", under

slumpmässigt utvalda hyggeshögar och då kunde man på ett enkelt och pålitligt sätt granska

de enskilda högamas avbarmingsförlopp i detalj.

Försöket genomfördes på tre platser; i Fomåsa, Stjämorp i Östergötland och i Ulricehamn i

Västergötland. Bestånden bestod av ca 80 år gammal gran (95 %) och tall (5 %), skogstypen

var frisk-fuktig ristyp. Bestånden avverkades med en skördare mellan den 10 och 24 maj

1989, avverkning av ett bestånd tog 4 - 7 dagar. Barrfällorna lades under högarna 2 - 8 dagar

efter avverkningen. (Bilaga 1.)

Barrfällan var en metallåda med dimensionen 50 x 100 x 4 cm^. Lådorna placerades på en 10

centimeter hög ram och ovanpå lådan lades några större grenar som användes i att lyfta upp

högarna så mycket att fällorna kunde dras ut vid revideringar.

Totalt fanns det 40 barrfällor; 13 i både Fomåsa och Stjämorp och 14 i Ulricehamn. Två

högar gick förlorade i Fomåsa (den ena blev överkörd och den andra låg i en fuktig plats) och

en hög i Ulricehamn (ladan blev ur funktion). Barrfälloma reviderades med två veckors

mellanrum. Slutrevideringen ägde rum den 17 och 18 september efter fyra månaders lagring.

En detaljerad beskrivning av varje hyggesområde och högarna presenteras i bilagorna 1 och 2.

Provtagning

Vid varje revision mättes högarnas höjd; bredden mättes i början av försöket. Material, som

föll ner till barrfällan, lades i plastpåsar. Den lokala nederbörden mellan revideringarna

mättes med hjälp av regnmätare. Vid slutrevideringen skakades högarna manuellt för att

fastställa hur stor barrmängd som faller ner vid en antagen maskinell ihopskotring. I vissa fall

fanns det barr kvar i högarna ovanför fällan efter skakningen och även denna mängd

bestämdes för att kunna bedöma den totala ursprungliga mängden ban.

Efter varje tömning av barrfälloma utfördes en skakning av tre utvalda högar på samtliga

hyggen. Med hjälp av den då erhållna barmängden kunde den potentiella maximimängden av

nerfallande material uppskattas.

Provtagningen tog två dagar vid varje revision och de första laboratorieanalyserna, bl.a.
fukthaltsbestämning, gjordes en dag efter provtagningarna.

Uppehållsväder rådde vid varje revisionstillfälle.



Laboratorie analyser

Fukthalten bestämdes separat för barr (inkl. annat findelat material), fina kvistar respektive

grenar. Fina kvistar definieras att vara mindre än 5 millimeter och grenar större än eller lika

med 5 mm till sin diameter. Dessa tre komponenter torkades i torkskåp vid 103 ± 2*C, därefter

vägdes proven. Fukthalten anges som procent av råvikt enligt följande formel:

Fh (%) = 100 - torrvikt/råvikt x 100

Efter fukthaltsbestämningen avskiljdes barren ifrån andra mindre delar och barrens torrvikt

bestämdes.

Askhalten bestämdes i 4 - 5 högar per hygge vid varje revision enligt Svensk Standard

18 71 71 (1984).

4. RESULTAT OCH DISKUSSION

4.1. Högarnas egenskaper

Högamas höjd varierade i början av lagringen mellan 80 och 130 cm i Fomåsa, i Stjämorp

mellan 60 och 130 cm och i Ulricehamn mellan 140 och 230 cm. Höjden är mätt som

medelvärde av höjden ovanför barrfällan. Bredden varierade i motsvarande ordning 280 - 400

cm, 160 - 300 cm och 190 - 460 cm (figur 7 och bilaga 2).

Enligt den normala rutinen blir högarna ofta överkörda, speciellt på dåligt bärande

skogsmark. Då ökar högens bulkdensitet, genomluftningen försämras och torknings- och

avbarmingsprocessen blir långsammare. På hyggena i Fomåsa, Stjämorp och Ulricehamn har

överköming undvikits medvetet och förutsättningarna för avbarrningprocessen har således

blivit så effektiva som möjligt.

Höjden minskade mellan 1/3 och 2/3 av den ursprungliga höjden efter två månaders lagring

(figur 7). Under resten av lagringstiden ändrades höghöjden marginellt. Orsaken till att

högarna sjönk ihop kan vara många. Högens egenvikt kan förorsaka komprimeringseffekt.

Även substansförluster i form av t.ex avbarrning kan förorsaka volym- och höjdminskning.



10

Fornäsa

Stjärnorp

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Figur 2. Utvecklingen av försökshögamas höjd under lagringen.

Figure 2. Pile height change during storage.

Ulricehamn

Veckor, Weeks
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4.2. Klimatförhållanden

4.2.1. Lokalklimat

Hyggesrestemas torkningstorutsättningar är bäst på öppna, torra ställen, som är utsatta för
vindar. På sådana platser är även solinstrålningen effektivast. I denna studie blev
Försökshögama placerade på klimatiskt olika ställen. En del av högarna låg skyddade av skog,
en del låg öppet. Hygget i Fornåsa låg på jämn mark utan betydelsefulla skuggande
skogsområde. Då blev högarna jämförbara ur klimatisk synvinkel och själva högarnas
egenskaper spelade större roll för förändringar i högarna. I Stjämorp däremot fanns en backe
mitt i hygget i ost-väst -riktning. Högarna var placerade söder, väst och norr om backen och
ovanpå den. Högarna som låg på söder- eller västlutningen eller högst upp hade större
avbarmingsprocent än de som låg på norrsidan (figur 3 och bilaga 3). Hög nummer 15 låg
nära skogskanten och hade den lägsta avbanningsprocenten. Hygget i Ulricehamn låg på en åt
söder lutande backe och således hade alla högarna mycket likvärdigt lokalklimat. Variationen
hos avbarrningsprocenten var liten (figur 3).

4.2.2. Nederbörd

Vid val av försöksområden togs hänsyn till klimatpåverkan på bränslekvaliteten genom att
välja ut klimatiskt olika trakter. Med ledning av SMHLs statistik valdes Ulricehamnstrakten
för att representera ett regnigt klimatområde och medan Fornåsa och Stjämorp avsåg att
representera ett torrare klimat (tabell 1).

Tabell 1. Månatlig nederbörd (mm) under försöksåret och den genomsnittliga
medelnederbörden 1931-1960. Klimatstationemas namn inom parantes.

Table 1. Monthly precipitation (mm) during storage and average precipitation
through the period 1931-1960. The name of the climate station is within brackets.

Maj
Juni
Juli
Augusti
September

Fornåsa
(Herrberga,

1931-60 Ojebro)

1989 31-60

32 38
46 54
16 63
99 64
27 53

Stjämorp
(Malmslätt)

1989

32
25
42
81
27

31-60

37
48
63
65
52

Ulricehamn
(Ulricehamn)

1989

40
40
117
61
44

31-60

52
64
92
97
88

Under det här försöket var nederbörden i Ulricehamn 269 mm, i Fomåsa 192 mm och i
Stjämorp 187 mm. Försöksperiodens nederbörd var ca 20 % lägre på varje område jämfört
med de historiska värdena. På varje hygge mättes nederbördsmängden med regnmätare.
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Dessa värden är generellt några millimeter lägre än SMHI:s värdena. Mätaren kontrollerades
varannan vecka och troligen hade viss avdunstning ägt rum under denna tid. I figur 8
presenteras nederbörden mellan varje revision (SMHI).

Nederbörd

Precipitation

mm

40

20

.2 -4 -6 -8 -10 -12 -14 -16 Veckor, Weeks

Figur 3. Nederbörd under lagringstiden.
Figure 3. Precipitation during storage period.

4.2.3. Temperatur

Aweikningrestemas torkningshastighet och avbarmingen visade sig att vara direkt beroende

av omgivningens temperatur. I figur 9 presenteras dygnets medeltemperatur mellan

revisionerna. Temperaturuppgiftema kommer från SMHI:s klimatstationer Herrberga

(Fornåsa), Malmslätt (Stjämorp) och Ulricehamn. Avståndet mellan hyggena och stationerna

var ungefär 10 kilometer. Temperatursumma över hela lagringsperioden var 1762,1796

respektive 1591 grader.

Temperatur
Temperature
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16
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i

i
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Figur 4. Medeltemperatur under lagringstiden.
Figure 4. Average temperature during storage period.

Veckor, Weeks :j
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Försöksperiodens temperatur var högre än medeltemperaturen för perioden 1931 - 1960 under

motsvarande månader (tabell 2). I Fornåsa var skillnaden i temperatursumman 13 %, i

Stjämorp 2 % och i Ulricehamn 0.4 % mellan juni och september.

Tabell 2. Medeltemperatur (*C) under lagringen och den långvariga
medeltemperaturen 1931 -1960. Klimatstationernas namn inom parantes.

Table 2. Average temperature ('C) during storage and through the period 1931-
1960. The name of the climate station is within brackets.

Maj
Juni
Juli
Augusti
September

Fornåsa
(Herrberga,

1931-60 Ojebro)

1989 31-60

11.9 10.5
14.8 12.0
17.0 16.4
14.6 14.5
12.2 9.0

Stjämorp
(Malmslätt)

1989

12.1
15.3
17.4
14.8
12.3

31-60

9.8
14.3
16.8
15.6
11.3

Ulricehamn
(Ulricehamn)

1989

10.2
13.6
15.7
13.0
10.7

31-60

9.3
13.0
15.3
14.2
10.3

4.3. Avbarrning

Vid tidigare studier av avbarming (Flinkman et al 1986 och Wennerholm, opubl.) har man

slumpmässigt valt ut ett antal högar vid varje revisionstillfälle, vilket gjort att det i praktiken

varit omöjligt att få en noggrann bild av avbarmingen. I det här försöket studerades

avbarmingsprocessen i varje enskild hög med två veckors intervall under fyra månaders

lagring.

Avbarmingen kan ses utifrån två olika synvinklar. Först studerades avbarmingens storlek vid

varje revisionstillfallen i relation till hela den barrmängd som ursprungligen fanns ovanför

barrfällan. På detta sätt får man en generell bild av hur stora de potentiella möjligheterna är

att påverka barrmängden med hjälp av lagring i hyggeshögar. Det andra sättet att granska

processen är att studera hur stor är den barrmängd som fallit ner till fällorna mellan

revisionerna i relation till hela den avbarrade mängden i slutet av lagringen.

j
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4.3.1. Naturlig avbarrning

Den naturliga avbarmingen bestämdes som den barrmängd som av sig själv faller ner till

barrfällan mellan revisionstillfällena.

Avverkning skedde först i Fomåsa, delvis parallellt med avverkning i Ulricehamn och sist i

Stjärnorp. Redan när barrfällorna placerades ut hade en del av barren torkat i Stjämorp; i

Fomäsa och i Ulricehamn var materialet "färskt". I september, efter sexton veckors lagring,

hade 24 % i Ulricehamn, 28 % i Fomäsa och 42 % i Stjämorp av alla barr som fanns ovanför

fällorna fallit ner (figur 2). Variationen mellan högarna inom samma hygge var stor i Fomåsa

(14 - 60 %) och i Stjämorp (18 - 70 %). I Ulricehamn var avvikelsen betydligt mindre (16 -

30 %). (Figur 3.)

Mängden av barr som föll ner var relativt liten med tanke på att hyggesrestema generellt såg

väldigt avbarrade ut i slutet av lagringen. En sannolik orsak till detta är att barr som hade

lossnat från kvistarna hade fastnat inne i högarna och inte nått barrfällorna.

Avbarrning 100 r
Needle loss 1

% I-
80 b

60

40 4- • - +

20 . - O - - - O - - - Ö - - - 0

A 0 4 6

i i i i i

8 10 12 14 16 Veckor
Weeks

Figur 5. Den naturliga avbarmingens andel av den ursprungliga mängden barr
i Fomåsa (— + —), Stjämorp (—o—) och Ulricehamn ( - - * — ) .
Kurvorna avser medelvärden från respektive plats. Avverkningarna ägde rum vid
tidpunkt A.

Figure 5. Natural needle loss as a percentage of the initial amount needles in Fornåsa
(— + —), Stjämorp (-o-) and Ulricehamn (--*—;. (A) represents final
felling time.
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Avbarming 100
Needle loss

Fornåsa

100 r

80

60

40

Stjämorp

Ulricehamn

8 io 12 14 16 Veckor, Weeks

Figur 6. Den naturliga avbarmingens andel av den ursprungliga mängden barr
i Fornåsa, Stjämorp och Ulricehamn. Varje hög presenteras separat.

Figure 6. Natural needle loss as a percentage of the initial amount needles in Fomåsa,
Stjärnorp and Ulricehamn. Each pile Is represented separately.
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En annan orsak kan vara, att barrfällorna var placerade på marken i mitten av högarna och ju

bredare högen var, desto mer skyddade var de hyggesrester som låg ovanför fällan. Det är

rimligt att anta att avbarmingen räknad för hela högvolymen är effektivare i verkligheten än

vad data presenterade i denna studie visar.

Avbarrningshastigheten var likadan i Fomåsa och i Stjämorp under hela lagringstiden (figur

4). Under de första sex veckorna skilde sig avbarmingens utveckling i Ulricehamn från de

andra två, därefter var processen ungefär likadan på alla ställen.

Efter ca fem veckors lagring hade 50 % och efter åtta veckor hade 80 % av barren ramlat ner

på varje hygge. Avbarmingen for varje hög presenteras i bilaga 4. Enligt Flinkman et al

(1986) sker barravfallet i huvudsak under försommaren då 50 % av barrmassan hade lossnat

före juli, efter fem veckors lagring.

Trots att a* verkningsrestema hade legat en längre tid på hygget i Fomåsa än i Stjämorp innan

barrfålloma placerades ut, var avbarmingsprocessen likadan på båda ställena (figur 4).

Orsaken är troligen bättre torkning i Stjämorp före lagring, i Fomåsa regnade det under

avverkningen, medan det i Stjämorp var uppehållsväder (figur 11). I Ulricehamn placerades

fällorna ut fyra-fem dagar efter de andra områdena. Materialets initialfukthalt var högst i

Ulricehamn (figur 10) och det är sannolikt att denna har påverkat den långsammare

avbarmingen i början.

Avbarming 100
Needle toss

20 -

A 0 2 4 6 g 10 12 14 16 Veckor, Weeks

Figur 7. Den naturliga avbarmingens förlopp under lagringen i Fomåsa (—t- —),
Stjämorp (•••o—) och Ulricehamn ( — • — ) . Kurvorna avser medelvärden från
respektive plats. Avverkningarna ägde rum vid tidpunkt A.

Figure 7. The cumulative natural needle loss during storage In Fornåsa (— + —), Stjårnorp
(-o-) and Ulricehamn (--*--). (A) represents final felling time.
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4.3.2. Total avbarrning

Tre högar på varje hygge skakades manuellt efter varje lådtömning. De på detta sätt erhållna

värdena, total avbarrning, representerar den naturliga avbarmingen, barr som lossnade från

kvistar vid skakning och barr som skulle ha fallit ner till fällan men vilka t.ex. på grund av

något fysiskt hinder (en tjock stam, kvistarna tätt i högen) inte hade gjort det.

Med skakning avbarrades 34 % av den totala barrmängden ovanför fällorna i Fomåsa, 44 % i

Ulricehamn och 66 % i Stjämorp under lagringen (figur 5). Ökningen i jämförelse med den

naturligt avbarrade mängden var 6 %, 20 % resp. 24 %. Efter fyra veckors lagring hade 50 %

och efter sju veckor hade 80 % av den totala avbarrade mängden barr fallit ner (figur 6).

Med skakning kan man avlägsna ca en tredjedel mera barr från högama jämfört med naturlig

avbarrning. Till en avbarmingsnivå av 50 respektive 80 % kommer man en vecka tidigare

med skakning.

Vid slutrevideringen skakades alla högar för att kunna avgöra hur stor barrmängd som faller

ner vid en maskinell ihopskotning. Mängden kvarsittande barr uppskattades att vara 0 -10 %

på varje område oberoende av om högarna hade skakats eller var orörda tidigare under

lagringen. Till samma resultat kom Simola och Mäkelä (1976).

Avbarrning 100
Needle toss

%
80

60

40

20 -

- - O "

A 0 2 4 6 8 10 12 14 16 Veckor, Weeks

Figur 8. Den totala avbarmingens andel av den ursprungliga mängden barr i Fornåsa
(— + —), Stjämorp (•••o—) och Ulricehamn (--*--). Kurvorna avser medelvärden
från respektive plats. Avverkningarna ägde rum vid tidpunkt A.

Figure 8. Total needle loss (natural and manually shaken) as a percentage of Initial amount
needles in Fornåsa (— + —), Sfjåmorp (-o-) and Ulricehamn (--*--).
(A) represents final felling time.
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Figur 9. Den totala avbarrningens förlopp under lagringen i Fomäsa (— + —), Stjämorp
(••• o--) och Ulricehamn (—#—). Kurvorna avser medelvärden från
respektive plats. Avverkningarna ägde rum vid tidpunkt A.

Figure 9. The cumulative total needle loss during storage period in Fornåsa (— + —),
Stjämorp (-o-) and Ulricehamn (—*—). (A) represents final felling time.

4.4. Kvalitetsaspekter

4.4.1. Barrandel

I denna studie mättes inte barr- eller finfraktionsandel i hela hyggesrestmängden. Enligt

litteratur (t.ex. Nylinder och Thörnqvist 1980 och Flinkman et al 1986) innehåller fårska

granawerkningsrester 23 - 25 % barr. Genom att kombinera dessa siffror med resultaten av

naturlig avbarming frän föreliggande studie-, kan banandelen i högarna i slutet av lagringen

estimeras att vara ca 18 % i Fomäsa och Ulricehamn och ca 14 % i Stjämorp.

Vid den sista revisionen skakades alla högarna manuellt och efter denna ätgärd uppskattades

kvarvarande barrmängd till 0 -10 %. När hyggesrester skotas ihop maskinellt kan samma

resultat uppnäs, dvs. i praktiken kan allt barr lämnas pä hygget före flisniug.

4.4.2. Fukthalt

Fukthalten i hyggesrester bestar av bundet och fritt vatten. Torkning av fritt vatten sker

genom transpiration och vattentransporten sker dä frän de grövsta delarna ut mot barren. När

fukthalten när en viss gräns, som är bestämd av trädets fysiologi, försvinner barrens

!j
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transpirationsförmåga, vedens torkning avstannar och barren börjar torka,

fibermättnadspunkten har uppnåtts. Vatten som är bundet i cellväggarna vandrar via veden

genom diffusion. Denna process är betydligt långsammare än avdunstingen av det fria vattnet.

Torkningsgrad och -hastighet är beroende av vindhastighet, luftfuktighet, omgivningens

temperatur och de evaporerande ytornas temperatur och fukthalt (Visser 1987, se Hakkila

1989).

I denna studie bestämdes fukthalt i materialet som föll ner till barrfällor. Denna bestämdes för

barr och en blandning av ban, fina kvistar och grenar (Fomåsa och Stjämorp) ungefär en

vecka efter avverkning när barrfällorna placerades under högarna. Barrens initialfukthalt var

31 % i Fomåsa, 19 % i Stjämorp och 35 % i Ulricehamn (figur 10). Fukthalt för hela

materialet var 29 % i Fomåsa och 16 % i Stjämorp. Fukthalten i färska avverkningsrester är

ca 50 %; ved är den torraste (fukthalt i grangrenar är ca 45 %) och barr är den fuktigaste

(fukthalt är ca 55 %) komponenten (Hakkila 1971).

Det fanns stora fukthaltsskillnader i barr, fina kvistar och grenar under lagringen. Stor

.skillnad i höghöjden (högarnas medelhöjd var i Fomåsa 110 cm, i Stjämorp 100 cm och i

Ulricehamn 180 cm) kan vara en orsak till fukthaltsskillnader. Högarna har en egenskap att

torka snabbt men tar å andra sidan snabbt upp fukt. Ju mindre hög desto känsligare är den för

fukthaltsändringar. Fukthalten har en direkt korrelation med nederbördsmängden. Vid varje

revisionstillfälle var det uppehållsväder, men ofta regnade det direkt före eller efter. De

minsta fraktionerna var de känsligaste för uppfuktning, medan de grövsta partierna t.ex grenar

reagerade minst på nederbörden. (Figur 11). Bortsett från inverkan av ytvatteneffekt torkar

hyggesrester snabbt på senvåren och försommaren till 25 - 30 % fukthalt (Flinkman et al

1986). Enligt Liss (1984) uppnås maximitorkningseffekt 4-6 veckor efter avverkningen. Även

denna studie visar den lägsta fukthalten i barr (10 %) ungefär fyra veckor efter placering av

barrfällorna d.v.s. fem veckor efter avverkningen.

I slutet av försöket, i september, ökade barrens fukthalt ända upp till 40 - 55 %. Nederbörden

var inte högre i september än på sommaren, däremot blir temperaturen lägre, antal soliga

timmar färre och luftfuktigheten ökar successivt mot hösten och därför minskar även fuktens

avdunstning. Således är det sannolikt, att fukthalten i hyggeshögarna inte kommer att minska

ytterligare senare under hösten.

Tidigare i rapporten nämndes bulkdensitetens inverkan på hyggesresternas kvalitet. I Fomåsa

vrakades en hög för att den hade blivit överkörd. I denna komprimerade hög var barrens

fukthalt i slutet av försöket 69 %, medan motsvarande värde i okomprimerade högar var

56%.
EJ
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Figur 10. Medelfukthalten (%) i barr, fina kvistar och grenar under lagringen i Fomåsa
(— + —), Stjämorp ( - o - ) och Ulricehamn (—*—). Värdena under veckorna
2-6 i bild 1 representerar medelvärdena för barr, fina kvistar och grenar.

Figure 10. Average moisture content in needles, twigs and branches during storage In
Fomåsa (— + —), Stjämorp (-o-) and Ulricehamn (--*—;. Values for the
weeks 2-6 In graph 1 represent Vie average moisture content for the needles,

twigs and branches.
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Figur 11. Medelfukthalten (%) i barr (vecka 0, — o —), fina kvistar ( - - o - - ) och
grenar(-o—)• Medelfukthalten i tidigare nämnda komponenter (—) och
nederbörden (—, mm) under lagringen. Awerkningama ägde rum vid tidpunkt A.

Figure 11. Average moisture content (%) In needles (week 0, — o —), twigs (—o—) and
branches (-o-).Average for these components (—) and precipitation (—, mm)
during storage. (A) represent final felling time.

1
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4.4.3. Askhalt

Mineralämneshalten är högst i de delar av träd där livsfunktionerna huvudsakligen sker.

Stamträ har de lägsta värdena (t.ex. ung gran: 0.63 %) och barr (ung gran: 5.13 %) har de

högsta. Trots att skillnaderna är stora, är proportioner mellan olika mineraler mycket lika i

olika delar av träd (Hakkila 1989).

I Fomåsa låg barrens askhalt mellan 5 och 8 %. I Stjämorp varierade askhalten mellan 4 och

5 % och i Ulricehamn mellan 3.5 och 5.5 % (figur 12). Inom varje enskild hög var askhalten

nästan konstant under hela lagringsperioden i Ulricehamn och Stjämorp, i Fomåsa var

skillnaden som störst ca 2 % (hög 4). Enligt Olofsson (1975) är de färska barrens

naturliga askhalt för slutawerkningsgran 3.21 % och i gallringsgran 4.06 %. Enligt

Thömqvist (1984) är granbarrens naturliga askhalt ca 4 %. Hyggena i Fomåsa, Stjämorp och

Ulricehamn var maskinawerkade på sommaren; det är sannolikt, att de relativt höga

askhaltsvärdena jämfört med andra studier beror på föroreningsaskan. Variationer mellan

askhaltsvärdena kan förklaras med avvikelse som normalt förekommer mellan och inom

hyggena.

Under hyggesrestemas tolkningsprocess sker translokation av barrens näringsämnen (speciellt

kväve, fosfor och kalium) mot kvistar och grenar (Wells och Metz 1963, se Hakkila 1989). I

princip kan man alltså konstatera, att om man vill reducera askhalt i bränslet är det effektivare

tar bort barr från det färska materialet än genom avbarmingen.

I denna studie bestämdes barrens mineralämneshalter i början och i slutet av lagringen (bilaga

5). Förändringarna är obetydliga och som en grov slutsats kan man konstatera att barr som har

lagrats över sommaren innehåller samma mineralhalter som färska barr dvs. translokation

kunde inte påvisas.

Aska upplevs som ett stort problem vid förbränningen. Ju mindre anläggningen är desto

känsligare är pannan för stömingar och desto viktigare är det med högkvalitativt bränsle. Med

undantag av kväve innehåller naturlig aska samma mineraler som obränd biomassa och är

således värdefullt material att återföra tillbaka till skogsmarken. Oorganiska föroreningar, t.ex

sand och grus, ökar askandelen och minskar askans näringsämneinnehåll och gödselväxde. En

hög föroreningsmängd kan orsaka slaggformation, hanterings- och återvinningsproblem och

sålunda extra kostnader.
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Figur 12. Askhalt (%) i barr i ett urval av högarna under lagringstiden.

Figure 12. Ash content (%) in needles In a selection of the piles during the storage
period.
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4.5. Samband mellan variablerna

Avbarmingsprocessen är komplicerad att förklara med matematiska analyser.

Kvalitetsvariablerna påverkar varandra i någon mån och den enskilda faktorns påverkan är

omöjlig att avskilja i hela processen. Dessutom är det högarnas egenskaper som har en

väsentlig inverkan på processen. Högar på olika ställen var relativt olika i storlek och deras

placering var även olika. I följande kapitel presenteras några samband mellan avbarmingen

och faktorer som påverkar denna.

Högamas höjd

I jämförelse mellan högarnas höjd och den procentuella andel som fallit ner till fållan märks

att spridning mellan olika områden är stor (figur 13). Generellt kan konstateras att

avbarmingen minskar med växande höghöjd i de högar som är lägre än 150 cm och är

konstant i högar som är större än 150 cm. För att förklara avbarming mer exakt kopplades den

ursprungliga barrmängden ovanför fällan ihop med processen (figur 14). Denna modell

förklarar 57 % av variationerna i avbarmingsprocenten (korrelationskoefficienten är - 0.756,

p > 99 %) och visar att bammängden är en väsentligt bättre variabel än höghöjden. I praktiken

är det omöjligt att bedöma barrmängden i högarna och därför studerades även sambandet

mellan höghöjden och barrmängden. I början av lagringen ökar barrmängden med höghöjden

och ju högre högarna är desto större är variationer i barrmängden (figur 15). Små högar består

av kvistar och grenar och möjligen av mindre toppar. Stora högar kan bestå av alla tidigare

nämnda delar men även av stora täta toppar, som kan bilda hinder för avbarmingen. I högar

med grovt material blir variationer i ved- och barrandelen större än i klent material. Ju större

högar desto heterogenare blir materialet. Dessutom kan högamas egen vikt komprimera

materialet.

Lokalklimat

I detta sammanhang var möjligheterna att granska lokalklimat emellertid små så att slutsatser

bör dras med försiktighet. De högar som var placerade på platser utsatta för t.ex.

luftgenomströmning, var bättre avbarrade än de högar som var på skyddade platser.

Genomblåsning och solinstrålning är effektivare i små högar än i stora.
i —j

ti
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Figur 13. Samband mellan avbarrning och
högamas höjd i början av lagringen
Fornäsa (•), Stjärnorp (a)
och Ulricehamn (o).

Figure 13. Relationship between the needle loss
and initial pile height in Fomåsa (m),
Stjärnorp (3) and Ulricehamn (o).
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Temperatur och nederbörd

Utifrån erhållna resultat är det svårt att bedöma temperaturens eller nederbördens direkt

betydelse för avbarmingsprocessen. Avbarmingen förutsätter torkning av materialet och

denna är i sin tur beroende av gynnsammt väder. Det är svårt att bedöma hur stor betydelse

materialets fukthalt är i processen, för även t .ex. en krattig regnskur kan lossa barr. Sannolikt

är det så att fuktiga barr och finfraktioner lättare än torrt material fastnar i hyggeshögar och

barrens nerfall blir därmed förhindrat.

5. SLUTSATSER

Under fyra månaders lagring på sommaren hade 24 - 42 % av den totala ursprungliga

barrmängden fallit ner under högarna, resten satt kvar inne i högarna eller fast i grenarna.

Genom att skaka materialet vid ihopskotning kunde man frigöra högarna från barr helt och

hållet.

Högamas storlek och placering har en stor betydelse för avbarmingen och

bränsleegenskaperna. Små högar (höjd < 150 cm) har bättre förutsättningar för avbarrning än

de stora. Om högarna dessutom är placerade så att de är lätt utsatta för luftgenomströmning

och solinstrålning blir avbarmingen ännu effektivare.

Högar tar upp fukt och torkar snabbt; även denna egenskap märks bättre i små högar än i de

stora. Om det finns olika stora högar på samma hygge kan fukthaltsvariationen i de

ihopskotade hyggesrestema vara stor. Resultaten pekar på att omhändertagandet av

avverkningsrester bör ske på sensommaren efter några dagars uppehållsväder då materialet är

som torrast och barren har hunnit ramla av.

Utnyttjande av hyggesrestema kan orsaka en sänkning av markens produktionsförmåga.

Genom att låta materialet barra av på hygget, kan en stor del av näringsämnena behållas på

växtplatsen. Även ur näringsämnenas utlakningssynpunkt är denna metod riskfritt under

sommarhalvåret, se del 2 av föreliggande rapport. På detta sätt blir även bränslets askhalt

betydligt lägre. Askåterföring är en annan lösning av problemen och med hjälp av denna kan

man återlämna i stort sett samma näringsämnen som färska barr innehåller, förutom kväve.

Askåterföring är dock i dag tekniskt inte fullt utvecklat för att förverkliga i större skala.

Substansförlusterna blir större av att låta avverkningsresterna få torka och barra av på hygget

jämfört med om avverkningsresterna skotas ihop direkt som färskt material. Förluster gäller

både barravfall och även tillvaratagande av kvistar och grenar. Hyggesresternas lagring på J J

hygget ger alla förutsättningar att skapa ett optimalt bränsle ekologiskt och kvalitetsmässigt. «̂  /
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Bilaga 1.

Fomäsa (58*30" N, 15*12" E)

Trädslagsfördelning: 95 % gran, 5 % tall

högar 10 och 11:50 % gran, 50 % tall.

Hygget avverkades 10 -18 maj.

Barrfällorna placerades ut 25 maj.

1.revisionen skedde 12 juni.

Försöket avslutades 17 september.

Stjämorp (58*30" N, 15*30" E)

Området 1.5 ha, 40-50 fröträdtallar lämnades kvar,

Nivåskillnad 10 -15 meter.

Trädslagsfördelning: 95 % gran, 5 % tall.

Hygget avverkades 2 0 - 2 4 maj.

Barrfalloma placerades ut 26 maj.

1. revisionen skedde 12 juni.

Försöket avslutades 18 september.

Ulricehamn (57*48" N, 13*24" E)

Området 1,8 ha,

Nivåskillnad7-8m.

Trädslagsfördelning: 95 % gran, 5 % tall.

Hygget avverkades 15 - 22 maj.

Barrfalloma placerades ut 30 maj.

1. revisionen skedde 13 juni.

Försöket avslutades 18 september.

ti
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Bilaga 2.

Plats Hög-
nummer

Fomåsa 1
2
3
4
5
6
7
g
9
10
11
12
13

Stjärnorp 14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Ulricehamn 27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Bredd,
cm

310
330
390
320
350
—
—
340
300
320
280
360
400

180
240
350
210
240
230
230
200
250
300
160
220
200

310
360
340
305
420
380
460
380
—
360
390
190
280
190

i början

100
110
130
110
100
...
...
110
100
80
90
130
110

85
110
85
110
80
115
130
120
85
70
80
115
60

205
170
230
200
175
180

180-290
210
—
220
170
180
140
180

Höjd, c m
i slutet

45
45
50
60
45
~
—
45
45
50
45
40
45

40
50
40
70
30
60
70
60
45
45
40
45
40

80
65
90
95
90
100
95
80
—
70
70
75
70
75
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Högarnas placering på hyggena.
Bilaga 3.

Fomäsa
7

fuktigt ;

13 11

ungskog

10

N

Stjämorp

14 ,

20
21

19
22,

23

backe

24

N

A

skog

18

17

25

Ulricehamn

36 35
backe

33

34 32
31 , -

- -32 29
30

N

A

38

28

27
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Den naturliga avbarrningens förlopp under lagringen i olika högarna. Bilaga 4.

Avbarrning

100 r

Fomäsa

Stjämorp

0 2 4 6 8

Ulricehamn

16 Veckor
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Bilaga 5.

Barrens när.igsamneshalter i början och i slutet av lagringen

Fomåsa
start slut

Stjämorp
start slut

Makronäringsämne , % av torrsubstans

Ulricehamn
statt slut

N

P

K

Ca

Mg

Mn

1.25

0.078

0.51

1.36

0.102

0.032

1.29

0.090

0.46

1.31

0.114

0.034

0.90

0.073

0.37

0.90

0.089

0.125

0.97

0.085

0.43

1.01

0.110

0.152

1.16

0.092

0.32

0.44

0.084

0.193

1.25

0.099

0.34

0.43

0.088

0.189

Mikrospårämne, mg/kg (ppm) av tonsubstans

Al

Cu

Zn

Na

B

95.3

3.77

Fe 138.6

Mo 0.39

221

11.7

117.5

3.90

34.6

127.3

0.04

144

10.5

03.4

2.60

-

73.3

0.06

108

12.3

191.8

2.75

62.3

55.9

0.01

100

15.7

159.5

2.67

67.2

73.7

1.01

372

10.2

168.3

2.75

45.9

70.4

0.04

404

12.2
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SAMMANFATTNING

I tre fältförsök, med huvudsyftet att undersöka avbarmingsfbrloppet i hyggeshögar,

installerades kärllysimetrar i humusskiktet i samband med att högarna lades upp. Lysimetrar

med samma innehåll vad gäller vegetation och humusmaterial placerades ut parvis, den ena

under en hyggeshög och den andra på det öppna hygget. Utlakat kväve samt pH och elektrisk

ledningsförmåga i utlakningsvattnet följdes genom regelbundna provtagningar under perioden

maj - september.

Resultaten från undersökningen visar att:

mängden utlakad markvätska var störst i lysimetrama på öppet hygge

pH i den utlakade markvätskan var inledningsvis något lägre under högarna

kväveutlakningen var störst i lysimetrama på öppet hygge.

En slutsats från undersökningen är att lagring av hyggesrester i högar under sommarhalvåret

inte har lett ökad uti åkning av kväve, vilket hade befarats.

SUMMARY

Three field experiments, established with the main purpose of investigating the course of

needle loss in piles of felling residues, were equipped with no tension humus lysimeters. Pairs

of lysimeters with the same humus/field layer vegetation material were placed in pairs, one

under a pile of felling residues and the second in the open clear felling. Leaching of nitrogen

as well as pH and electric conductivity in the leachate was followed through sampling of the

leachate at regular intervals.

The results from the investigation show that:

the amount of leachate was higher in lysimeters in the open clear felling than under

piles of felling residues

pH in the leachate initially was lower under piles of felling residues than in the open

clear felling

the amount of nitrogen leached was higher in the open clear felling as compared to

under piles of felling residues.

Thus, storing of felling residues in piles during the summer season did not cause any increase

in nitrogen leaching, which had been considered to be a risk.
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1. BAKGRUND OCH FRÅGESTÄLLNING

Hyggesrester som skall användas till energiflis kan lagras på hygget under längre eller kortare

tid för att barren skall falla av. Hyggesresterna blir därmed förhoppningsvis en, från

hanterings- och eldningssynpunkt, bättre energiråvara. Hyggesrestemas kvalitet som flisråvara

under olika faser av lagringsperioden har varit den huvudsakliga frågeställningen för de

fältförsök som här redovisas, se del 1 av rapporten (Lehtikangas 1991).

För markens vidkommande betyder lagringen på hygget och avbarrningen att uttaget av

växtnäringsämnen blir mindre än om hyggesrestema förts bort direkt vid avverkningen. Frågan

är dock om dessa näringsämnen kommer marken tiligodo eller om de huvudsakligen kommer

att lakas ut därför att det inte finns någon vegetation som kan ta upp dem. Det är även tänkbart

att hyggeshögarna kan verka som komposter av den underliggande marken så att utlakningen

t.o.m blir större än barrens direkta bidrag (Rosén och Lundmark-Thelin 1986).

I tre fältförsök, med huvudsyftet att undersöka avbarmingsförloppet i hyggeshögar, sattes

kärllysimetrar ut i samband med att högarna lades upp. Utlakat kväve samt pH och elektrisk

ledningsförmåga i utlakningsvattnet följdes genom regelbundna provtagningar i lysimetrar

under högar respektive ute på det öppna hygget och jämförelser mellan dessa två behandlingar

gjordes.

2. MATERIAL OCH METODER

2.1. Försökslokaler

De högförsök som utnyttjats för lysimeterundersökningen li^rer i Fornåsa (Ög.), Stjärnorp

(Ög.) resp Ulricehamn (Vg.), se Lehtikangas (1991) för detaljerad beskrivning. Samtliga

försök ligger på moränmark och den avverkade skogen var cirka 8O-årig gran med något inslag

av tall.

2.2. Lysitneterinstallation

På varje lokal installerades 6 (Fornåsa, Stjärnorp) eller 5 (Ulricehamn) lysimetrar under olika

hyggeshögar och på lika många platser på det öppna hygget. Lysimetrarnas utseende framgår

av figur 1. De har en total volym av 101 med en övre diameter av 22 cm och är försedda med ett

galler på vilket en 5 cm tjock humusskiva med forna och fältskiktsvegetation placerades.
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Figur 1. Principskiss av humuslysimetrar under hög av hyggesrester respektive på öppet

hygge.

Figure 1. Humus lysimeter under pile of felling residues and at open clear-felling,

respectively.

Humusprofilerna valdes så att två humusprofiler togs bredvid varandra i ett område med

homogen vegetation. Den ena humusprofilen placerades i en lysimeter under en hyggeshög

medan den andra placerades i en lysimeter på det öppna hygget. "Hög"- resp "öppna"-

lysimetrar hör därmed parvis ihop, vilket utnyttjas i utvärderingen av resultaten.

2.3. Provtagningsrutin

Lysimetrarna tömdes var 14:e dag under perioden maj - september 1989. Följande

betsämningar och analyser av lysimetervätskan gjordes:

- mängd, mättes i fält

- pH(H20), mätning på färskt prov på lab

- elektrisk ledningsförmåga, mätning på färskt prov på lab

- totalkväve, analys enligt SIS O28I31 av fryst prov

Trots att det utlakade kvävet till allra största delen torde bestå av nitrat och i någon mån av

ammonium så analyserades lysimetrvätskans innehåll av "totalkväve", d.v.s summan av

ammonium, nitrat och organisk kväve. Anledningen till detta är att utlakat nitrat och ammonium

kan ha bundits in i mikrorganismer under den tid lysimetervätskan ansamldes i lysimetrarna.

Den elektriska ledningsförmågan i lysimetervätskan avspeglar mägden joner i denna och ger

följaktligen en sammanfattande bild av utlakningen av joner.
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3. RESULTAT OCH DISKUSSION

Mängden utlakad markvätska i de två behandlingarna ges i figur 2 a-c. Statistiska tester (t-

test) har gjorts på slutvärdena för kumulerad vätskemängd. På samtliga tre lokaler var den

kumulerade inläkningen större i Iysimetrama på det öppna hygget än under högarna (p<0.08,

p<0.006, p^O.0001 för Fornåsa, Stjärnorp resp Ulricehamn). Högarna tycks alltså effektivt

fånga upp en del av nederbörden så att den inte når marken.

pH i den utlakade markvätskan, figur 3, var inledningsvis något lägre under högarna än

på det öppna hygget. Efter ungefär halva försöksperioden har skillnaden upphört eller vänts åt

andra hållet, så att pH är 'lögst i utlakningsvätskan under högar. Förklaringen till förloppet kan

vara att hyggesresterna inledningsvis släpper ifrån sig organiska syror. Förändringen till lägre

pH i det öppna hyggets lysimetrar, se speciellt stapeldiagrammet för Ulricehamn, sammanfaller

i tiden med kraftig kvävefrigörelse, figur 4. Om detta kväve föreligger som nitrat så har det

också medfört frigörelse av vätejoner, vilket kan förklara det observerade relativt sett lägre pH i

det öppna hyggets lysimetrar.

Den elektriska ledningsförmågan, konduktiviteten, mättes inte genomgående eftersom

provmängderna ofta var för små. De mätningar som gjordes visar att konduktiviteten varierar

högst avsevärt inom samma behandling. Resultaten antyder att jonstyrkan var högst i

utlakningsvattnet under högar. Detta kan vara en konsekvens av utlakning från hyggesrestema

eller av små utlakningsmängder men med höga jonstyrkor.

Den utlakade mängden kväve, figur A och figur 5, var störst i lysimetrar från öppet

hygge. Statistiska tester (t-test) har gjorts på slutvärdena för kumulerat kväve. Skillnaden

mellan utlakad mängd kväve under hög och på öppet hygge är signifikant för samtliga tre

lokaler (p< 0.002, p<0.001, p<0.001 för Fornåsa, Stjäni.rp r.-sp Ulricehamn). Det finns ingen

genomgående tendens i hur koncentrationen av kväve i lysimetervätskan påverkats av

placeringen under hög eller på öppet hygge. I Ulricehamn var koncentration kväve

genomgående högst i utlakningsvatten från öppet hygge medan i Fornåsa och Stjämorp drygt

hälften av de parvisa jämförelser av lysimetrar som kunde göras visar att koncentrationen av

kväve var högst i utlakningsvätska under hög (för båda lokalerna 18 av 32 fall). Mängden

utlakat kväve var relativt starkt korrelerad (r=0.92) till den utlakade vattenmängden i lysimetrar

under hög där det rör sig om små mängder av såväl vatten som kväve men inte på det öppna

hygget (r=fl.O6) där det rör sig om större mängder av både vätska och kväve.

Resultaten motsäger delvis de slutsatser som dragits från en tidigare undersökning under en

längre period av hyggesresternas inverkan på kväveutlakningen (Rosén och Lundmark-Thelin
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1986). De fann i sitt arbete att koncentrationerna av mineralkväve i såväl utlakningsvatten

som i humus under högar av hyggesrester ökade kraftigt och drog härifrån slutsatsen att stora

mängder kväve förlorades under högama. Från den nu genomförda undersökningen kan man

dra slutsatsen att sådana förluster i vart fall inte skett under perioden maj till september det

första året av lagring i högar på hygget. Det är rimligt att anta att största delen av

utlakningsförlustema sker under hösten och i samband med snösmältningen. Från utlaknings-

och markvårdssynpunkt torde det vara tämligen riskfritt att under sommarhalvåret lagra högar

av hyggesrester på hygget för att på hösten skota ihop dem för vidare lagring i exempelvis

täckta vältor på hygget eller för flisning och lagring vid bränsleterminal.
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Fornåsa, lysimetrar under hög
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Figur 2a. Kumulerade vätskemängder i enskilda lysimetrar under högar (h 1 -h6) resp. på
det öppna hygget (öl-ö6) på försökslokalen Fornåsa. Fl-8 betecknar
provtagningstillfällen var 14:e dag under perioden maj-sept.

Figure 2a. Cumulative amounts of leachate in lysimeters under piles of felling residues
(h1-h6) and at the open clear-felling (Ö1-Ö6) at the site Fornåsa. F1-8
denotes sampling occasions every second week from May to September.



40

3

Stjärnorp, lysimetrar under hög

S1 S2 S3 S4 S5 S6

provtagningstillfälle

S8

•

•

O

• h 1

• h2

• h3

• h4

• h5

• hfi

Stjärnorp, lysimetrar öppet

M

E
3

S2 S3 S4 S5 S6

provtagningstillfälle

S7 S8

Ö1

Ö2

Ö3

Ö4

Ö5

Ö6

Figur. 2b. Kumulerade vätskemängder i enskilda lysimetrar under högar (hl-h6) resp. på
det öppna hygget (öl-ö6) på försökslokalen Stjärnorp. SI -8 betecknar
provtagningstillfällen var 14:e dag under perioden maj-september.

Figure 2b. Cumulative amounts of leachate in lysimeters under piles of felling residues
(h1-h6) and at the open clear-felling (61-Ö6) at the site Stjärnorp. S1-8
denotes sampling occasions every second week from May to September,
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Ulricehamn, lysimetrar under hög
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Figu r. 2c Kumulerade vätskemängdcr i enskilda lysimetrar under högar (h 1 -h5) resp. på
det öppna hygget (öl-ö5) på försökslokalen Ulricehamn. Ul-8 betecknar
provtagningstillfällen var 14:e dag under perioden maj-september.

Figure 2c. Cumulative amounts of leachate in lysimeters under piles of felling residues
(h1-h5) and at the open clear-felling (Ö1-Ö5) at the site Ulricehamn. U1-8
denotes sampling occasions every second week from May to September.
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Figur 3. pH i lysimetervätskan under hög resp. på det öppna hygget på de olika
fösökslokalerna. Pl-8 betecknar provtagningstillfällen var 14:edag under
perioden maj-september. Staplarna visar medelvärde och "standard error".

Figure 3. pH in leachate under piles of felling residues and at the open clear-felling,
respectively, at the different sites. Pl-8 denotes sampling occasions every
second week from May to September Mean values with one S.E. are given.
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Utlakat kvftve
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fösökslokalema. Pl-8 betecknar provtagningstillfällen var 14:e dag under
perioden maj-september. Staplarna visar medelvärde och "standard error".

Amount of nitrogen leached under piles of felling residues and at the open
clear-felling, respectively, at the different sites. P1-8 denotes sampling
occasions every second week from May to September. Mean values with
one S.E. are given.
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Kumulerad kväveutlakning
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Figur 5. Kumulerad kväveutlakning i lysimetervätskan under hög (h) resp. på dei öppna
hygget (ö) pade olika fösökslokalema. Pl-8 betecknar provtagningstillfallen
var 14:e dag under perioden maj-september.

Figure 5. Cumulative nitrogen leaching under piles of felling residues (h) and at the
open clear-felling (ö), respectively, at the different sites. Pl-8 denotes
sampling occasions every second vjeek from May to September.
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