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Rubrik

Avverkning i lövbestånd anlagda på jordbruksmark.

Sammanfattning

I studien redovisas prestationer och kostnader för tänkbara drivningssystem vid avverkning
av lövbestånd anlagda på jordbruksmark. De gjorda kalkylerna kombinerat med en bedöm-
ning av den framtida marknadsutvecklingen leder till ett avrådande från en ensidig satsning
på bulkproduktion av energi-/fiberved. Däremot kan uttag av energi- och fibersortiment vara
ett sätt att förbättra ekonomin i ett långsiktigt skötselprogram med kvalitetsvirke av löv som
mål. Av flera olika skäl kan vi räkna med att skötseln och avverkningarna i den aktuella be-
ståndstypen kommer att utföras med småskaliga metoder och ofta av ägaren själv. För att
storskaliga metoder skall kunna konkurrera krävs att de mekaniserade systemen effektivise-
ras.

De gjorda kalkylerna visar att det idag saknas ekonomiskt bärkraftiga system för uttag av be-
ståndsprodukter i bestånd upp till 5 cm DBH. Lönsamhet kan här endast uppstå om röjningen
dras av som en alternativ kostnad. Den lägsta kostnaden i de klena bestånden hade motor-
manuell fällning och flisning med tilläggsutrustad jordbrukstraktor.

Även i diameterintervallet 5-10 cm DBH är flissystemet med jordbrukstraktor ett intressant
alternativ men flera andra system kan konkurrera, t ex flisskördare som upparbetar motor
manuellt fällda och, eventuellt, kostnader för fördyrad vidaretransport.

I intervallet 10-25 cm DBH ger trädflisning den lägsta kostnaden vid ensidigt energiuttag.
Möjligen kan träddel ssy stem och flisning på avlägg hävda sig i den klenare delen av registret.
Vid de prisförhållanden som nu råder mellan massaved och energived är dock träddelssyste-
mcn att föredra även över 10 cm diameter eftersom man då får möjlighet att göra ett kombi-
nerat uttag vilket torde vara det fördelaktigaste ur skogsägarens synpunkt. Av samma skäl är
det intressant med ett system där massaved huggs motormanuellt ner till 12.5 cm i topp och
körs ut med skötare eller traktor. De kvarvarande grova topparna och grenarna upparbetas av
en flisskördare. Metoden ger låga kostnader för massaveden, relativt billig flis och ett högt
totalt värde på de uttagna beståndsprodukterna.
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Title

Logging in hardwood stand established on former farm land.

Summary

Performance and costs for different harvesting systems in broad leaf stands established on
former tillage is presented. The calculations, combined with a forecast of the market develop-
ment, shows that it is risky to aim production exclusively at bulk products as fibre or fibre/
energy. The harvest of fibre or energy wood can, however, be used as a means to increase
profitability of a silvicultural programme aimed at production of high quality hardwood lum-
ber. It can be expected that management and logging in these stands will be carried out with
small scale technology and often by the private forest owner. Todays large scale systems are
not competitive in these stands.

The cost calculations show that we lack economically sound systems for harvesting stands in
the interval up to 5 cm DBH. "Profitability" can only be achieved if the cost of conventional
"thinning to waste" is deducted as an alternative cost. The lowest logging cost for these
stands was calculated for motor manual felling and chipping with a chipper/dumper mounted
on a farm tractor.

The alternative with tractor mounted chipper is competitive also in the interval 5-10 cm DBH
but there is a number of other feasible systems as well, e g off-road chippers processing mo-
tor manually felled and piled trees. Tree section systems with extraction by forwarder or a
farm tractor with grapple loader and a bogie trailer operates at low costs to roadside but costs
for processing and, maybe, a more expensive secondary transportaiton must then be added.

For thinnings in the interval 10-25 cm DBH tree chipping is the most cost efficient if only
energy assortments is to be harvested, possibly excluding stands around 10 cm DBH where
tree sections logging and processing at roadside may be competitive. However, at the current
price relations between energy wood and pulpwood tree secton systems are preferable also in
stands over 10 cm, from the forest owners point of view, since it allows a combined harvest
of fibre and energy. For the same reason, the seemingly most interesting system in later thin-
nings is a system with "differentiated processing". The term denotes a system where pulp-
wood is cut motor manually down to 12.5 cm in toand extracted by forwarder or farm tractor.
The remaining tops and branches are processed by an off-road chipper. The method results in
low logging costs and high quality of pulpwood, an acceptable chipping cost and a high value
for the harvested stand produce.



FÖRORD

Under 80-talets senare del har behovet av att diversifiera energiproduktionen ökat.
Bioenergin har fått förnyat intresse.

Vattenfall har sedan 70-talet bedrivit forsknings- och utvecklingsarbete inriktat på
bioenergi. Vattenfall äger och driver dessutom biobränsleeldade anläggningar som
producerar värme och värme/el. 1989 startades i projektform Vattenfall Bioenergi för att
klargöra vilken framtida roll biobränslen kan spela.

I styrelsebeslut formulerades följande mål för projektet:

"Vattenfalls mål inom bioenergiområdet är att klargöra ekonomi och potential för el- och
kombinerad el-värme-produktion i Sverige i ett långt tidperspektiv. Teknikutveckling blir
ett viktigt medel för att nå detta mål. Konceptens möjlighet att anpassas till olika
bränslen och moi marknader även utanför Sverige skall vara viktiga kriterier vid val av
utvecklingslinjer."

Utvecklingsarbetet bedrivs dels av specialister inom Vattenfall dels av forskare vid
högskolor och konsulter.

Viktiga inslag i projektet är det samarbete som sker med Södra Skogsägarna och
LRF/SLR.

Resultat från verksamheten redovisas bl a i rapportform. Denna rapport belyser
olika tekniker för uttag av löwedsråvara från åkermark och kostnader för de olika
systemen.

Vattenfall februari 1992

Birgit Bodlund
VATTENFALL AB
Projekt Bioenergi



AVVERKNING I LÖVBESTÅND
ANLAGDA PÅ JORDBRUKSMARK
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1 STUDIENS DISPOSITION

Denna rapport bygger huvudsakligen på en genomförd litteraturstudie. Rapporten inleds med en
introduktion som avser att analysera och ge en bakgrundsteckning till problemet. Därefter presenteras
och diskuteras kortfattat de resultat som erhållits för kostnader och prestationsnivåer genom teoretiska
analyser med litteraturstudien som grund. Eftersom osäkerheten är mycket stor i delar av det använda
materialet ger jag efter denna korta resultatredovisning en relativt fyllig redogörelse för de uppgifter
som framkommit under litteraturstudien. Syftet med denna redovisning är främst att ge den
intresserade läsaren en möjlighet att själv bedöma rimligheten i mina kalkyler. Jag har också velat
diskutera speciella förhållanden i den "nya" beståndstypen, de olika forskningsinsatser som gjorts,
behovet av fortsatt teknikutveckling mm.

När det gäller tolkningen av det inledande kalkylavsnittet är det befogat att påpeka att de här
redovisade kostnaderna och prestationerna gäller vid de specifika kalkylförutsättningar som antagits.
De verkliga produktionskostnaderna kan således komma att avvika ganska kraftigt från de nedan
redovisade. De vanligaste orsakerna till sådana avvikelser är;

-annan metod än den som ligger till grund för prestationsfunktionema

-annan beståndsstruktur än den som ligger till grund för prestationsfunktionema

-andra utnyttjandetider för maskiner etc än de som antagits vid kalkylen

-annan grundinvestering än den som antagits för typmaskinen

-avvikande prestanda jämfört med vald typmaskin

-avvikande prestationsnivå för förare/huggare

-fel i prestationsfunktionen

Samtliga tidsuppgifter har omräknats så att tidsåtgång för motormanuella arbeten redovisas i u-h
(utnyttjade timmar) och samtliga maskinarbeten redovisas i Goh (timmar verktid). Samtliga
vclymsuppgifter har i prestations-diagrammen omräknats till den mest relevanta av enheterna m3fpb
(fastvolym rundvirke på bark) eller någon av enheterna m3f (fastvolym) eller m3f biom (fastvolym
biomassa) vilka använts synonymt för att beskriva verklig fastvolym hos sortiment som flis, grenar
och toppar, träddelar etc. En förklaring av tidsbegrepp, volymmått och vissa skogliga fackuttryck ges
i bilaga 3.



2 INTRODUKTION

I samband med den omställning av jordbruksmark till odling av icke prisrcglerade grödor som nu
är för handen har alternativet att anlägga lövbestånd rönt stort intresse. Förutom de positiva
landskapsvårdande/estetiska aspektema som framhållits för detta alternativ har även poängterats de
fördelar en sådan satsning skulle kunna ha för energi-, fiber- och virkesproduktion. Ytterligare en
fördel för omföring av jordbruksmark till lövskogsbruk som brukar framhållas är de relativt korta
omloppstider man oftast räknar med. Man tänker sig då möjligheten att utnyttja lövbeståndet närmast
som mellangröda och därefter - i en ljusare agrar framtid - återföra marken till konventionell
jordbruksproduktion. Detta senare argument grundas på produktionsinriktningen energi eller
energi/fiber.

Skogsplantering av jordbruksmark är inget nytt fenomen i svenskt lantbruk. Den planteringsvåg som
nu verkar vara förestående har dock vissa drag som skiljer den från tidigare, liknande "kampanjer".
Detta beror bl a på att den allmänna konjunkturnedgången i jordbruket förstärks genom politiskt
beslutade avreglenngar av marknaden, på ökade miljöestctiska krav från samhället, en förändrad
energiförsörjningssituation, en överskottssituation på virkesmarknaden, negativa erfarenheter från
tidigare åkermarksplantering samt den tekniska utvecklingen inom jord- och skogsbnik. Sammantaget
leder detta till att vi nu kan förvänta oss att;

-plantering av löv blir vanligare än plantering av gran.

-mycket stora arealer kan komma att beröras.

-plantering kan bli aktuell även på bördig åkermark i goda avsättningslägen.

-en inriktning mot cncrgiflisproduktion för lokal/regional konsumtion blir vanlig,
särskilt under den första delen av omloppstiden.

-det finns anledning att betvivla att prisutvecklingen på bulksortiment som
energiflis och massaved blir särskilt gynnsam de närmsta 10-20 åren.

•huvuddelen av arbetet med beståndsanläggning, -skötsel och avverkning kommer
att utföras av den private skogsägaren.

Det sista påståendet grundas på att de marker som kommer att planteras igen är lättframkomliga och
ligger i omedelbar närhet för den private skogsägaren. Det storskaliga skogsbruket saknar verkligt
konkurrenskraftiga mekaniserade system för avverkning av denna beståndstyp, särskilt med tanke på
dess ytterst fragmenterade struktur. Normaljordbrukaren har svårighet att finna alternativ syssel-
sättning utanför fastigheten. Den tekniska utvecklingen av tillsatsutrustningar för jordbrukstraktom
gör att relativt konkurrenskraftiga system för avverkning och terrängtransport kan åstadkommas med
begränsade investeringar. Detta gäller särskilt vid lätta tcrrängförhållanden. Dessa faktorer i förening
gör att en tradition av "tree farming" kan förväntas uppstå för de "nya" bcslåndstypcr som uppstår
vid plantering av lövskog på jordbruksmark.



Det kan i detta sammanhang vara befogat att helt kort beröra några av de risker som vidlåter
strategin med korta omloppstider och en ensidig inriktning av produktionen mot energi respektive
energi/fiber. Mitt ställningstagande utgör en motivering för den disposition och det innehåll jag givit
den fortsatta framställningen.

Det svenska skogsbruket präglas av ett kraftigt produktionsöverskott. Detta överskott har i stort sett
varit årligt återkommande och ständigt ökande under de senaste 70 åren. Fenomenet, som i stort sett
kan betraktas som strukturellt, innebär rent praktiskt alt skogskapitalet numera tillväxer med 30 - 40
milj m3sk/år, dvs en halv årsavverkning (Björhedcn, 1990). Effekterna av denna obalans mellan
tillgång och efterfrågan på skog kan avläsas i de senaste årens prisstatistik som ett i reala termer
sjunkande genomsnittligt virkespris (Anon, 1991a och b).

En närmare analys visar emellertid att produktionsöverskottet och därmed sammanhängande pris-
stagnation är kopplat till vissa bestämda segment av virkesmarknaden, nämligen barrvirke av medel-
god och sämre kvalitet, barr- och löwirke för fibcrproduktion samt vedrävara för energiproduktion.
Brist råder på barr- (särskilt tall) och - framförallt - löwirke av god kvalitet. Även bortsett från de
rent biologiskt betingade svårigheter som uppstår vid anläggning av barrbestånd på täta, bördiga jord-
bruksmarker är ustiktcma för produktion av kvalitetsvirke av barr i regel dåliga medan lövträd-
skötsel gynnas av de produktionsförutsättningar som erbjuds på jordbruksmark. Det i huvudsak
biologiskt motiverade valet av lövträd som "gröda" på omställd jordbruksmark understöds således
av marknadens efterfrågan på löwirke. Däremot finns inget som tyder på att en produktion
uteslutande av energi- eller fibcrved skulle uppfylla bristsegment i en framtida marknadsbild.

Då det gäller cnergisidan kan påpekas att vi idag totalt endast utnyttjar 25 - 30 procent av den
råvarubas som finns tillgängliga som restprodukter enbart efter slutavverkning. Detta enligt de minst
optimistiska bedömningarna och efter reduktioner av biologiska, tekniska och ekonomiska skäl
(Brunberg 1991). Odlad energigröda skall således här konkurrera med en råvara som erhålles i stor
mängd och "på köpet" vid reguljära avverkningar och som endast belastas av sina egna särkostnadcr.
För lövfiberved är utsikterna något gynnsammare. Inom detta marknadssegment har bristsituationer
förekommit. Dessa bristsituationer synes inte ha berott på någon egentlig bris; på löv - lövets volym
och andel av virkesförrådet har nämligen stigit (Anon, 1991a). 1 stället tycks bristsituationerna ha
berott på en viss tröghet och svårighet från skogsbruket att lägga om avverkningarna mot mera löv,
sannolikt delvis beroende på lövets ställning som marginalträdslag, utfallande vid avverkning av
barrbestånd. Man kan även peka pä den hårda priskonkurrens som blir en trolig följd av satsningen
på kortfiberproduktion i lågprisländer i övriga delar av världen.

Slutsatsen blir att plantering av lövträd på jordbruksmark bör inriktas mot produktion av energi- och
fiberved kombinerad med produktion av högkvalitativt lövvirke. Om intensiv skötsel av lövbestånd
med målsättningen att producera virke av hög kvalitet har några ekonomiska förutsättningar i vårt
land så bör detta i första hand gälla för de högproduktiva, lättåtkomliga marker som blir tillgängliga
för skogsproduktion genom jordbrukets omställningsprocess. Ett stort problem för sådana extremt
långsiktiga projekt som kvalitetsinnktad lövskogsskötsel är att det tar mycket lång tid innan en
ekonomisk avkastning erhålles. För au minska detta problem kan man samodla de framlida
huvudstammarna i blandbcstånd där resterande bestånd utgörs av lättföryngradc, snabbväxande
trädslag som succesivt gallras ut (Möller Madscn, 1991). Förfarandet synes också - vilket behandlas
utförligare nedan - möjliggöra mera realistiska kostnader för bcståndsanläggning än rena planteringar
med odlat/förädlat material. Härigenom kan man lösa problemet med ekonomisk tomgång och tidigt
få ett positivt ekonomiskt utfall. Sådana "tidiga grödor" kan med fördel utgöras av ved för energi
eller fibcrproduktion. Härav följer att man i en utvärdering av lämpliga tekniska system för
avverkning av lövbestånd på jordbruksmark även bör beakta möjligheterna till uttag av kvaliletsvirkc.



Att bedöma prestationer och kostnader vid avverkning i denna "nya" beståndstyp är svårt. Studier
och erfarenhetsmaterial som skulle kunna ligga till grund för prognoser saknas eller är bristfälligt.
Man tvingas till extrapoieringar och får tänja det magra dataunderlaget till bristningsgränsen. Å ena
sidan kan vi i många fall förvänta oss att de prestationer som uppnås i praktisk drift är högre än de
redovisade, som bygger på enstaka studier av exceptionella, icke inkörda system. Å andra sidan vet
vi av erfarenhet att prestationer uppmätta i studier har en tendens att bli högre än det genomsnittliga
resultatet vid praktisk drift.

En mycket viktig osäkerhetsfaktor är även att de tänkta beståndens utseende och struktur är okänd.
Jag har antagit att bestånden anläggs med en kombination av plantering och extensiv
sådd/självföryngring. En ren plantering ger nämligen en alltför hög anläggningskostnad. Redan vid
ett förband på lxl m, vilket för denna typ av marker får betraktas som glest, blir anläggnings-
kostnaden 35 000 - 40 000 kr/ha. Istället kan man plantera ett glest förband - kanske 500 - 800
plantor/ha med värdefulla plantor, t ex ek, ask, fågelbär, masurbjörk eller genetiskt förädlad vårt-
björk, som kan förmodas ge eftertraktat kvalitctsvirkc. Dessa plantor avses bilda slutawcrknings-
bestånd. För att erhålla nöjaktig slutenhet och volymproduktion kan naturlig föryngring eller sådd
med triviallöv av "ortens" proveniens utföras mellan de planterade, skyddade huvudplantoma.



3 KALKYLRESULTAT

Nedan presenteras det i tabellform sammanfattade kalkylresultatct för olika tänkbara system i
gallring. Kalkylerna bygger på de prestationsuppgifter som redovisas i litteraturgenomgången och
på de kostnadsuppgifter avseende 1991 som framgår av bilaga 2.

3.1 Röjning/första gallring

Det troligaste systemet för röjning/första gallring (DBH < 10 cm) bedöms vara motormanuell fällning
med eller utan högläggning samt flisning i beståndet med flisskördare till cnergiflis. För verkligt
klena bestånd är även buntning en tänkbar lösning. Tänkbara system kan sammansättas m h a
följande tabell:

Arbe tsope ration

A. Mo-ma fällning
B. Mo-ma fälln/högläggn
C. Flisn med jbtrak, TA=200 m
D. Risskörd efter A, TA=200 m
E. Flisskörd efter B, TA=200 m
F. Träddelsskotn efter B, TA=200 m
G. Träddelstp m jbtrak e B, TA=200 m
H. Buntning efter A
I. Skotn av buntar med jbtrak

Svstemkostnader3

Bränsleflissystcm A+C
Bränsleflissystem A+D
Bränsleflissystem B+E
Träddelssystem B+F
Träddelssystem B+G
Buntsystem A+H+I

" Avser för mo-ma arbeten m'f biom/u-h, för mek arbeten m'f bi
' Frågetecken anger stor osäkerhet i bakgrundsdata
" Kostnadsuppgifterna avser delvis icke jämförbara produkteT (flis. träddclai etc fritt bilväg).

Prestation1 (Kostnad, kr/m3f)
Diameter i brösthöjd, cm pb
25 5.0
1.2(125) 2.3
0.4 (375) 0.9
1.5(250) 3.0
1.5 (583)? 2.8
5.9 (147)? 7.8
5.0 (103)? 6.7
4.0 (89)? 5.4
3.0 (133)? 4 0
5.1 (70)? 5.3

Kr/MWh (kr/mJf)
176(375) 89
333 (708) 176
245(522)? 131
225(478)? 115
218(464)? 110
154 (328)? 109

(65)
(167)
025)
(309)?
(111)
(77)
(66)

(100)?
(67)?

(190)
(374)?
(278)
(244)

' (233)
(232)?

75
3.6
1.8
4.2
4.0
9.5
6.6
5.1
4.5
5.4

62
121
55
76
72
103

(42)
(83)
(89)

(216)
(91)
(78)
(69)
(89)?
(66)?

(131)
(258)
(117)
(161)
(152)
(218)?

10.0
5.0 (30)?2

3.0 (50)
4.7 (80)?
5.3 (163)

10.5 (82)
6.5 (79)
4.9 (72)
5.0 (8C)?
5.4 (6^)?

52 (110)?
91 (193)?
48 (102)?
61 (129)
57 (122)
88 (188)?

För bestånd upp till c:a 10 cm DBH har förutsatts att rena encrgiveduttag är det lämpligaste. De
utförda analyserna visar att det verkligt klena virket är svårt att avverka till rimlig kostnad med nu
existerande teknik. Vid 25 mm diameter i brösthöjd ligger kostnaden för flis producerad i beståndet
på c:a 175 - 333 kr/MWh fritt bilväg (200 m transportavstånd). Träddclssystemen är genomgående
dyrare än det bästa analyserade flissystemct och kostar 220 - 225 kr/MWh för träddclar fritt bilväg.
Intressant för dessa klena bestånd är buntningstckniken. Analyser av en projekterad, kranmatad
buntningsmaskin kombinerad med molormanucll fällning och buntskotning med lantbrukstraktor gav
en kostnad på c:a 155 kr/MWh för bunt fritt bilväg. Man kan härvid tänka sig en ytterligare
utveckling i närmast lantbruksicknisk riktning mot en fällarc-buntarc som avverkar de klena



stammarna under framryckning. buntar i långbunt och kapar långbunten till transportlängd. En sådan
"energiskogsskördare" bedöms vara fullt möjlig att utveckla och kan användas till att röja korridorer
i produktionsbeståndet. Det största frågetecknet är om tillräckliga arealer, i tillräcklig koncentration,
för ett sådant specialiserat system kommer att finnas.

liameterregistret 5 - 10 cm DBH bedöms i dagsläget motormanuell fällning ocn flisning med
mindre, lantbrukstraktormonterad flishugg vara det mest konkurrenskraftiga systemet.
Drivningskostnaden varierade för detta system mellan 52 och 89 kr/MWh beroende på diameter.
1 de "grövre" bestånden kan dock även skotarmonterade huggar hävda sig, rent ekonomiskt. För att
träddelstekniken skall bli intressant krävs bl a att en effektiv mekaniserad fällning kan utvecklas som
kan kombineras med terrängtransporten i en fällare-(träddels-)skotare.

Vid bedömningen av kostnadsläget för de klenaste bestånden bör påpekas att man här kan tänka sig
att istället för att belasta avverkningen med hela kostnaden göra en altemativkostnadskalkyl där
kostnaden för konventionell röjning dras ifrån den ovan angivna drivningskostnaden. Ett sådant
förfarande - som är kalkylmässigt korrekt om alternativet till energiuttag är röjning - ger en sänkning
av kostnaden med omkring 20-30 kr/MWh i 2.5 cm-beståndet, med 15-20 kr/MWh i 5 cm-beståndet
och med c:a 10 kr/MWh i 7.5 cm-beståndet vid motormanuell röjning och "normala" lövröjningar.

Det är också värt att påpeka att de småskaliga system som redovisas här och under punkten "senare
gallringar" nedan i verkligheten kan få en högre konkurrenskraft än vad som framgår av de
redovisade kalkylerna. Orsaken till detta är det i kalkylen uppställda lönekravet (^professionell
huggare inkl soc avgifter) samt att ingående maskiner belastats med sina fulla kostnader. Vi vet att
många självverksamma kan acceptera en lägre timpenning och att traktorer etc ofta kan åsättas en
kalkylkostnad som motsvarar de rörliga kostnaderna eftersom de inköpts för andra ändamål än
skogsavverkning.

Den produktivitetshöjning om 10-20 procent som kan påräknas för bestånd anlagda i radförband (se
avsn 4.1.5 nedan) har inte beaktats vid kalkylerna. Anläggning av bestånden i radförband kan således
sänka kostnaderna jämfört med de presenterade kalkylexcmplen.



3 J Senare gallringar

För senare gallringar (DBH > 10 cm) är flera awerkningssystem tänkbara liksom möjligheten att ta
ut flera sortiment. De mest intressanta alternativen bedöms innefatta uttag av massaved och
bränsleflis. Detta innebär att de system som har störst ekonomisk-teknisk utvecklingspotential är
träddelssystem eller ett system där "den bästa" massaveden tas ut som sortiment och de klenare
stammarna/trädsektionerna flisas till bränsleflis i beståndet.

Arbetsoperation Prestation' m3f pb (Kostnad, kr/m3f)

A. Mo-ma fällning2

B. Mo-ma sortimentshuggning
C. Gripskördare
D. Skötare. TA=200 m
E. Jbtrak m griplastarvagn, TA=200 m
F. Träddelsskotn2, TA=200 m
G. Flisskördare2, TA=200 m

Systemkostnader4

Träddelssystem, A+F
Bränsleflissystem, A+G
Mo-ma sortimentssystem, B+E
Mek sortimentssystem, C+D
Mixat5 sortimentssystem, B+C+D
Diff upparbetn, B+E+G; sort (> 12.5 cm)

flis 101 (215) 86 (181) 81 (173) 78 (166)?

1: Avser för mo-ma arbeten m'/u-h, för mek arbeten m'IGJ\
21 Prestationsuppgift avser m'f biom
" Fr&getecken anger stor osäkerhet i bakgrundsdata
41 Kostnadsuppgifterna avser delvis icke jämförbara produkter (flis, träddelar etc fritt bilväg).

" System som kombinerar motormanuell och mekaniserad avverkning, se sid 19-20

I senare gallringar (DBH > 10 cm) bedömdes att system som kombinerar uttag av massaved och
energisortiment är de mest intressanta. Träddelssystemen ligger enligt analyserna på en kostnad av
omkring 50 kr/MWh (träddelar fritt bilväg) med dagens teknik tillämpad i dessa bestånd, räknat på
rent energiuttag. Om det av någon anledning inte är önskvärt att ta ut massaved så är helträdflisning
det mest ekonomiska alternativet i bestånd grövre än 15 cm. Ett mycket intressant alternativ som
förtjänar att analyseras mera ingående är alternativet att aptera massaved av de grövre stamdelarna
och flisa klena träd och toppar. En relativt väl underbyggd kalkyl över ett sådant system med
differentierad upparbetning visade att kostnaden per m3f pb massaved blev klart lägst av de
analyserade systemen. Exemplet byggde på motormanuell huggning till massaved med minsta
toppdiameter 12.5 cm och flisning av resterande trädsektioncr i beståndet. Kostnaden för massaved
fritt bilväg var c:a 80 - 115 kr/m3f pb och även fliskostnaden hölls på en rimlig nivå.
Drivningskostnaden för flisen fritt bilväg låg mellan 75 och 85 kr/MWh i bestånd över 15 cm.

Diameter
10
3.6 (42)
0.8 (189)
4.9 (159)
9.3 (50)
7.2 (49)
6.5 (79)
5.5 (157)

Kr/MWh
57 (121)
94 (199)

(238)
(209)
(196)?

-

i brösthöjd, cm
15
5.7 (26)
1.1 (136)
7.2 (108)
9.6 (48)
7.2 (49)
6.1 (85)
7.0 (123)?

(kr/m3f)
52 (111)
70 (149)?

(185)
(156)
(145)
(113)

pb
20
8.5 (18)
1.3 (115)
8.7 (89)
9.8 (47)
7.1 (50)
5.9 (87)

10.0 (86)?

49 (105)
49 (104)?

(164)
(136)
(123)
(92)

25
13.0 (12)?3

1.5 (100)
9.2 (84)

10.0 (46)
7.0 (51)
5.7 (90)

13.0 (66)?

48 (102)?
37 (78)?

(151)
(130)
(117)
(82)
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4 SAMMANFATTNING AV LITTERATURSTUDIEN

I detta avsnitt har prestationsuppgifter sammanställts från sådana studier som bedömts ha relevans
för föreliggande frågeställning. Produktivitetsstatistik har som regel en avsevärt längre aktualitet än
kostnadsstatistik. För att möjliggöra en längre tids användbarhet för denna skrift har jag därför valt
att i textdelen i huvudsak endast redovisa prestationsuppgifter.

Det skäligen enkla sambandet mellan å ena sidan produktionssystemets/systemkomponentens
tidkostnad och prestationen per tidsenhet och produktens enhetskostnad å andra sidan gör att läsaren
lätt kan räkna ut kostnaden per producerad enhet genom att ta fram aktuell kostnadsstatistik och
dividera timkostnaden med de prestationer som anges för olika system/systemkomponenter nedan.
I bilageform redovisas vissa tidkostnader aktuella 1990/91 samt nomogram för beräkning av
kostnad/produktenhet.

Störst uppmärksamhet har ägnats gallringsawerkning, särskilt i relativt klen skog, medan slut-
awerkning behandlats mera flyhänt. Orsaken till detta är att slutavverkning av den aktuella
beståndstypen ligger så långt fram i tiden att en detaljerad genomgång av aktuella system inte fyller
någon funktion.

För att ge underlag för bedömningar av angelägna tcknikutvecklingsprojekt och överhuvudtaget öka
förståelsen för de problem och möjligheter som är knutna till ett ökat inslag av löv ges relativt fylliga
beskrivningar av de faktorer som särskiljer lövträden och den på många sätt nya beståndstypen ur
awerkningsteknisk synvinkel.

4.1 Särskiljande avverkningstekniska egenskaper

4.1.1 Allmänt

Skogsbrukets mekanisering och rationaliseringen av drivnings- och transportarbetet under 1960-,
1970- och 1980-talen har i stort sett uteslutande inriktas på barrträdavverkning. Att så lite hittills
gjorts för att effektivisera lövträdawerkningen beror till största delen på det begränsade intresse som
förelegat för löv som råvara. Lövträden utgör dessutom en mindre del av den totala virkesfångsten,
oftast insprängda i barrdominerade bestånd. Löwirkets andel av det totala virkesförrådet ökade under
perioden 1975 - 1985 från 15.7 till 16.2 procent. Under perioden stod lövträden för 20 procent av
tillväxten men endast för 18 procent av den årligen avverkade volymen. Lövträdsandelen synes
således vara ökande. Denna ökande andel kombinerat med ett ökat intresse för lövvirke som råvara
har medfört att en rad driftstekniska problem aktualiserats. Det vore önskvärt om vi genom
anpassning av existerande teknik kunde uppnå samma effektivitetshöjning vid avverkning av lövträd
som man tidigare uppnått i barrträdsawerkningar. En omföring av jordbruksmark till lövbestånd
kommer att ge ytterligare vind i seglen för sådana drivningstekniska utvecklingsprojekt.

Vilka är då orsakerna till att den teknik som utvecklats för barrträdsavvcrkning är olämplig vid
avverkning av lövträd? Främst beror det på skillnader i utseende och tekniska egenskaper. Lövträden
skiljer sig awerkningstekniskt från barrträden i ett antal avseenden även om man bör komma ihåg
att en stor andel av lövträden låter sig avverkas med mekaniserade metoder utan påtagliga problem.



4.1.2 Grenegenskaper

Lövträden har i allmänhet spetsigare grenvinklar än barrträden, vilket försvårar mekaniserad kvistning
men, i viss mån, kan underlätta flisning. Ett annat problem är förekomst av mycket tjocka grenar
vilket ställer extrema krav på kvistverktygens awerkningskapacitet och hållbarhet. Lövträd har
dessutom kraftigare ansvällningar ("grenkuddar") vid grenens ansättning mot stammen vilket innebär
risk för kvistverktygen att "gräva fast sig" i stammen.

4.1 J Stamegenskaper

Flerstammighet är vanlig vilket försvårar fällning och upparbetning. Krökar och bojar på stammen
är vanligare än hos barrträden, vilket försvårar matning och kvistning. Kraftiga rotben och rotveck
på stammens nedre del försvårar ofta fällning och upparbetning ytterligare tillsammans med knölar
och oregelbundenheter i stammens mantelyta som ställer till problem vid matning och kvistning.

4.1.4 Trädegenskaper

Lövträden kännetecknas av oregelbunden kronuppbyggnad, ibland utan genomgående stam, vilket
försvårar såväl fällning som upparbetning. Äldre och fristående lövträd har ofta spärrvuxen, bred
krona vilket bl a försvårar fällning, särskilt i gallring.

Hos de flesta lövträden är träet hårdare och tyngre än barrvirke vilket utsätter maskiner och
maskinkomponenter för större påfrestningar.

En, jämfört med barrträden, högre ansatt tyngdpunkt tillsammans med högre trädvikter för lövträd
gör att stabilitetskraven på basmaskincn ökar vid fällning.

4.1.5 Beståndsegenskaper

De tekniska egenskaper hos lövträd som på olika sätt påverkar uttagstekniken har berörts ovan. Vid
skötsel av lövbestånd med slutmålet kvalitetsvirke gäller att mycket stor hänsyn måste tas till
huvudstammarna vid avverkning och transport i gallringsbeståndet. Vid regelrätt anläggning av
lövbestånd på f d jordbruksmark tillkommer dessutom ett antal speciella möjligheter och problem
som en följd av de skillnader som finns mellan sådana bestånd och "normala" bestånd på skogsmark;

marken är jämn och föga lutande vilket gör att lägre krav kan ställas på
basmaskinemas framkomlighet i dessa avseenden. Detta ökar dessutom
möjligheterna att visa den hänsyn till huvudstammarna som krävs vid
produktion av kvalitetsvirke av löv.
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marken har som regel något sämre bärighet - särskilt om marken är
otillfredställande dikad - samt är något känsligare för markskador
genom t ex jordkompaktering än normala skogsmarker där moräner och
grova sediment utgör underlag. Detta gör att man bör ställa krav på lågt
marktryck hos basmaskinema.

bestånden kommer som regel att anläggas i regelbundna radförband.
Detta innebär att maskinerna kan utformas på ett enklare sätt, särskilt
om de avses uteslutande arbeta i den aktuella typen av bestånd. De
tekniska modifikationerna gäller här främst fällhuvudets utformning och
placering samt kranens räckvidd, arbetsgeometri och placering, särskilt
hos avverkningsmaskiner.

Vid anläggning av bestånden bör möjligheterna att redan från början planera in ett basnät av körstråk
beaktas. Dessa körstråk kan utnyttjas vid beståndsskötseln för mekaniserad röjning, markburen
gödsling och - inte minst - för de avverkningsingrepp som görs under omloppstiden. Vad gäller
förbandsmönstret i "lövplantagema" finns det starka skäl att propagera för att någon form av
radförband kommer till användning. Vid en användning av radförband kan det ovan nämnda
körstråksnätet erhållas "på köpet". På skogsmark minskas anläggningskostnaden för beståndet med
ca 20 procent jämfört med konventionella kvadratförband (Lindman et al, 1985). Ännu större
besparingar bör kunna göras på jordbruksmark tack vare markens högre bearbetbarhet, utvecklade
billiga maskiner m m.

Det finns idag inte några svenska avverkningssystem som speciellt utvecklats för bestånd anlagda
i radförband. Mycket talar för att det är relativt lätt att utveckla sådana system och metoder. I
produktivitetshänseende borde de komma att ligga betydligt över de avverkningssystem som idag
används på normal skogsmark. Som stöd för denna hypotes kan framhållas erfarenheter från
tallplanteringar på f d bomullsfält i USA's sydstater, i cucalyptusplantager och även i danska och
sydsvenska försök med radgallring i granplanteringar på f d jordbruksmark.

En fördel vid användning av radförband är att ett relativt tätt stickvägsnät kan planeras utan att man
för den skull göra avkall på selektiviteten i aweikningsingreppen. Dessutom medges utnyttjande av
små, lätta awerkningsmaskiner eftersom kranräckvidden kan tillåtas vara relativt begränsad. Det
korta stickvägsavståndet och de lätta grundförhållandena ökar möjligheterna att i samma maskin
kombinera egenskaper som hög avvcrkningkapacitet, låg driftskostnad och skonsam
beståndsbehandling.

Simuleringar utförda av Lindman et al (1985) visar att tidsåtgången för avverkning med
konventionell engreppsskördare kan sänkas med omkring 20 procent vid avverkning i bestånd
anlagda i radförband jämfört med kvadratförband vid samma antal stammar per ha. Skotnings-
kostnaden kan beräknas öka vid avverkning i radförband eftersom körsträckan i beståndet blir längre
och virkeskoncentrationen vid stickvägen lägre. Totalt bedömdes tidsåtgången för skotning öka med
runt 20 procent men eftersom terrängtransportkostnaden endast utgör omkring en femtedel av den
totala drivningskostnaden leder detta endast till en måttlig fördyring av drivningsarbetet.

Fördelama är naturligtvis störst i det fall man betraktar mekaniserad avverkning, men även
motormanuella arbeten påverkas. Man pekar på en möjlig höjning av produktiviteten på omkring 10
procent vid motormanuell avverkning. Denna produktivitctshöjning beror främst på förenklat trädval,
standardisering av fällnings- och upparbetningmomenten samt att gång och rekognosering underlättas.
Om dessutom behovet av brossling minskas tack vare ett tätt stickvägsnät kan tidsåtgången minskas
ytterligare med c:a 10 procent.
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42 Röjning/forsla gallring

Vid avverkning av lövbestånd där stammarna i uttaget håller sig under 10 cm DBH och med en
stamvolym på upp till 0.04 m3sk är rena energiveduttag det sannolikt bästa alternativet. Detta beror
främst på den stora relativa tillskottet "extra" biomassa som erhålles vid tillvaratagande av topp och
grenar. Relativt effektiva metoder för sådan avverkning har utvecklats, främst beståndsgående flisare
men även system med fällning-sammanföring och flisning vid avlägg förekommer.

4.2.1 Motormanuell fällning-sammanföring

Energiveduttag som ett alternativ till röjning har undersökts av Björheden (1988). Studien utfördes
i ett spontant uppkommet aspbestånd på f d jordbruksmark, ståndortsindex G28. Beståndet hade ett
genomsnittligt stamantal på 16 000 st/ha och en volym på 110 m3sk/ha. Diametern i hos de
utgallrade träden var endast 4.5 cm i brösthöjd.

Studien omfattade motormanuell fällning och högläggning av aspsly längs stickvägar. Högarna
flisades efter fällning med två olika flisekipage, ett skotarbaserat och ett baserat på en större,
fyrhjulsdriven lantbrukstraktor. Eftersom undersökningens syfte var att utreda metodens lämplighet
för själwerksamma skogsägare utgjordes försökspersonerna inte av professionella skogsarbetare.
Försökspersonerna var även ovana vid arbetsmetoden vid försökets början. Man torde därför, vid
applicering i ett proffesionellt system kunna räkna med en viss ökning av prestationen. Ofta räknar
man med att amatörhuggarens prestation är c:a 80 procent av den professionelle huggarens vid denna
typ av arbete. Den större stamvolym och regelbundenhet i förband som kan förväntas i ett regelrätt
anlagt bestånd kommer också att påverka prestationsnivån i positiv riktning.

Produktiviteten i den motormanuella fällningen och högläggningen var i genomsnitt 0.71 m3sk/u-h.
Omräknat till total volym biomassa var prestationen 0.77 m3f biom/u-h. Tillskottsvolymen extra
biomassa var liten i det utförda försöket beroende på den svaga kronutveckling som kännetecknade
de enskilda träden till följd av det mycket täta förbandet. Totalt erhölls endast c:a 10 procent
tilläggsvolym från medföljande grenar medan man vid mer normal kronutveckling kan förvänta sig
20-25 procent i tillägg till volymen mätt som m3sk (Hakkila, 1991).

Filipsson (1983a, 1983b, 1984) undersökte ett liknande system. I en studie (1983a) var medel-
diametem hos de avverkade träden 6.4 cm. Stamantalet före avverkning var 5 000 st/ ha och uttaget
c:a 2 900 st/ha. Beståndet var jämnt, slätt och homogent avseende trädens rumsliga fördelning. Det
påminde således om ett på jordbruksmark anlagt bestånd. Beståndet var talldominerat.

Huggningssvårighet och tillskottsvolym biomassa är i stort sett lika för tall och löv vid denna typ
av avverkning. Filipsson använde en extremt skicklig huggare vid studien. De fällda träden höglades
inte vid denna studie utan fälldes på varandra i stråk riktade mot stickvägen. Prestationen i
fällningarbetet var i denna studie 5.36 m3f biom/u-h.

Nästa studie (1983b) utfördes i ett liknande men yngre tallbestånd med c:a 22 000 st/ha vilket röjdes
till ett förband om 2.500 st/ha. Uttagets medcldiameter var 2.7 cm. Den uppmätta prestationen vid
fäilningsarbetet var i denna studie 1.74 m3f biom/G0-h eller c:a 1.17 m3f biom/u-h.

I 1984 års studie studerades samma avverkningssystem vid avverkning av underväxt i
slutavverkningsbestånd. Antalet uttagna träd/ha varierade i de 6 försöksleden från 575 till 6 544 st/ha
och uttagels aritmetiska medeldiameter varierade från 4.5 till 6.0 cm DBH. En tendens till sjunkande
prestation vid lägre antal uttagna stammar per ha kan observeras men diametern på de uttagna träden
var avgörande för prestationsnivån. Prestationerna varierade från c:a 3.2 m3f biom/u-h på de klenaste
ytorna till 5.1 m3f biom/u-h på den grövsta ytan.
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Fröding och Axelsson (1985) studerade en liknande system. För fällningsarbetet, som även omfattade
högläggning av de fällda träden anges ett antal prestationsnivåer i intervallet 8 - 14 cm DBH.
Omräknat till de måttenheter som ovan använts var prestationen för 8-cm träd i denna studie
motsvarande 1.6 m3f biom/u-h och för 14-cm träd 4.2 nrf biom/u-h.

I fig 1 presenteras refererade prestationsuppgifter i grafisk form med ett förslag till utjämning.

m3fbiom/u-h

7"

6 "

5'

4.

3-'

2'

1 •

O *

+ _ Fällning

o_ Fälln och
högläggn

6 8 10

DBH, cm pb
12 14

Fig 1. Prestation i motor-manuell fällning för upparbetning i röjnings- och förstagallringsbestånd
Försökspersonen i momentet fällning ligger regelbundet på ungefär dubbel produktivitet
mot "normalhuggaren" varför nivån sänkts till hälften.

422 Flisning • traktormonterad hugg

Faktorer som påverkar den teoretiska maskinkapaciteten för flishuggar har utretts av Liss (1987).
Eftersom dessa faktorer varierar kraftigt mellan olika modeller av flishuggar och basmaskiner och
arbetet organiseras olika är variationen också stor då det gäller praktisk prestationsnivå.
Nedanstående prestationsuppgifter skall främst ses som exempel på prestationer som uppmätts i
praktisk drift av sådana traktorbaserade system som skulle kunna komma till användning vid
avverkning i unga lövbestånd på jordbruksmark.

Prestationsuppgifter för flishuggar monterade på lantbrukstraktor vid arbete i bestånd har lämnats av
Filipsson (1983a, 1983b, 1984), av Liss (1984). De förutsättningar som gäller Filipssons
undersökningar återgavs i föregående avsnitt. Liss undersökningar sträcker sig över ett brett område.
Av intresse för denna utredning är främst prestationerna i "eftersatt röjning" (DBH 3.5 - 6.2 cm),
"röjningsbestånd" (DBH 2.5 cm) och i "lövslybestånd" (DBH 1.1 - 3.5 cm). Basmaskinerna utgjordes
av medelstora jordbrukstraktorcr, i regel med fyrhjulsdrift, utrustade med flishuggar i mellanklass.

I figur 2 sammanställs relevanta prestationsdata från Liss och Filipsson. Prcstationsuppgiftcrna avser
såväl själva flisningsarbetet - dvs utan terrängtransport - som flisning inklusive terrängtransport vid
200 respektive 400 m terrangtransportavstånd.
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Fig 2. Prestationsnivå vid flisning av okvistade klena träd med hugg på jordbrukstraktor

423 Flisning - skotarmonterad hugg

Vid flisning med skotarmonterade huggar är skillnaden jämfört med hugg pä jordbrukstraktor främst
att man pä den större skötaren kan montera större huggar, med högre kapacitet, att man kan utnyttja
kran med läng räckvidd och att flisbaljan kan göras större. Härigenom stiger produktiviteten och
användbarheten - liksom kapital- och driftskostnader.

Endast få uppgifter föreligger rörande skotarmonterade huggar och flisning av klent virke frän
röjningar och förstagallringar. I Björhedens studie (1988), där träden höglades i knippen lagom stora
för skotargripen var prestationen för en medelstor skötare 7.4 m3f biom/Goh. Arbetet inkluderade
terrängtransport (200 m). Eickhoff (1988) redovisar prestationer vid helträdsflisning i tidig lövskogs-
gallring. Medeldiametem var 9.4 cm. Skötaren var i detta fall mindre och prestationen för flisning
inklusive 200 m terrängtransport var 5.2 m3f biom/Gph.

Eickhoff (1988) studerade i en yngre gallring (DBH 10.2 cm) av bok i södra Sverige alternativet att
flisa hela träden jämfört med motormanuell gallring och uttag av massaved. Vid alternativet att flisa
ökade volymsutfallet till det dubbla jämfört med konventionell avverkning. Prestationen för
motormanuell fällning flisning var 76 träd/u-h. Flisaren presterade 12.9 m3s/G<,h vid 200 m terräng-
transportavstånd. Systemet visade sig vara mycket känsligt för terrängtransportavstånd. Vid avstånd
överstigande 400 m gick således avverkningen med förlust.

Ekonomiskt innebar metoden att drivningskostnaden per ha sänktes med ungefär 15 procent.
Omräknat till samma måttenhet var flisprisct omkring 2/3 av priset för rundvirke. Eftersom den
uttagna volymen per ha nästan fördubblades för flisningalternativet blev lönsamheten ca 50 procent
högre än vid konventionell avverkning.
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43 Senare gallringar

Med senare gallringar avses att de uttagna tradens medeldiameter överstiger 10 cm DBH och att
stamvolymen är ston'' än 0.04 m3sk. Beståndpioduktema kan utgöras av fiber- eller energived, var
för sig eller i kombination.

4.3.1 Fällning och terrängtransport av träd/träddelar

Fällning som separat operation kan utföras motormanuellt eller mekaniserat med fällare-
läggare/fällare-buntare. Prestationen i motormanuell fällning i gallring har undersökts av Björheden
(1986). Undersökningen avsåg genomsnittliga prestationsnivåer i normal, bandominerad gallring.
Nedanstående prestationssamband får därför ses som ett närmevärde som kan användas tills bättre
data erhålles. A ena sidan verkar det på jordbruksmark anlagda lövbeståndets regelbundenhet och
lätta terrängförhållanden i produktivitetshöjande riktning liksom den ringa andelen förkvistning, å
andra sidan gör lövträdens kronform och den högre förekomsten av krokiga och lutande träd som
kan förväntas tillsammans med risken för att skada kvarvarande bestånd att fällningsarbetet försvåras.
Björhedens data kombinerades med Hakkilas (1991) uppgifter om tillskottsvolym till det i figur 3
återgivna prestationssambandet.
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8-

m3fbiom/u-h 6

2-

0 5 10 15 20

DBH, cm
Fig 3 Prestationens beroende av DBH vid motormanuell fällning i gallring, nifbiomlu-h

25

Då det gäller mekaniserad fällning är det i högsta grad relevant att ta del av de erfarenheter som
gjorts i USA's sydstater där mekaniserad fällning är vanlig i tallbestånd anlagda på f d
jordbruksmark. Även lövbestånd förkommer men i mindre omfattning. De är oftast spontant
uppkomna eller i naturbestånd på skogsmark. Winsauer et al (1984) ger en sammanfattning av de
maskin- och beståndsegenskaper som påverkar produktiviteten vid mekaniserad fällning.

Produktiviteten hos maskiner med kranmonterat fällhuvuc1 jämfördes med maskiner där fällverktygen
monterats på chassit för att undersöka betydelsen av fälldonets placering. Vid chassimontage kör
maskinen fram till varje träd som skall avverkas. Detta går bra på plan mark och innebär dessutom
att en mindre, billigare basmaskin kan användas eftersom kraven på stabilitet minskas. För svenska
förhållanden är det tveksamt om tillräckligt stora arealer av lämpliga avverkningar finns för en sådan
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maskin. Winsaucr cl al fann att prestationen genomsnittligt kunde förväntas vara 4 procent högre för
den kranförsedda fällare-läggaren. I glesa bestånd och vid geometrisk gallring var dock den chassi-
monterade fällaren överlägsen. Där de kranförsedda fållarna passade bäst, i bestånd med upp till 2 m
förband, var produktiviteten 10-20 procent högre. Båda maskintyperna var utrustade med klippande
fälldon. Produktiviteten låg, för båda maskintyperna, i intervallet 115 - 170 tr/G<>h beroende på
förband och diameter. Gallringsstyrkan befanns, inom intervallet 25 - 50 procent av grundytan, ha
mycket liten effekt på produktiviteten. Av stor betydelse var däremot gallringsmönster (radgallring,
selektiv gallring etc) och stickvägsavstånd.

De viktigaste egenskaperna för en högproduktiv failure uppges vara driftssäkert, ackumulerande
fälldon och korta avskilj ningstider. Om produktion av fiber- och energived är målet torde en
fällare med kranmonterat, klippande fälldon och ackumulatorarmar vara intressant för svenska för-
hållanden. Om kvalitetsvirke skall tas ut måste hänsyn tas till risken för sprickbildning i rotstocken.
McMoriand och Guimier (1984) visar att mellan 3.3 och 4.5 procent av sägutbytet får vrakas till
följd av fällsprickor vid klippande aggregat. Vid motormanuell fällning är siffran 0.05 procent och
vid den i Skandinavien vanligaste typen av fällaggregat -med kedjesåg - mellan 0.5 och 0.9 procent.

Ashmore (1984) studerade en fällare-läggare med ackumulerande, klippande fällhuvud. Tiden för
avskiljning vid max stubbdiameter (45 cm) var 5 sek. Fällningsenhet var kranmonterad på en
fyrhjulig, midjestyrd basmaskin med 113.4 kW nettoeffekt (SAE). Ashmore jämför radgallring med
selektiv gallring. Radgallring är ett intressant alternativ vid "lövskogsplantage" inriktad på fiber- och
energived. Vid radgallring och 28.3 cm DBH i uttaget fällde maskinen 3.4 träd/fällningscykel och
erhöll produktiviteten 18.5 m3sk/Goh. Vid selektiv gallring var uttaget grövre, 30.2 cm, men
prestationen trots detta och trots att maskinen fällde 4.5 träd per cykel "endast" 16.9 m3sk/Goh.

Stokes och Lanford (1983) utvärderade en bandgrävmaskin med klippande fällhuvud för träd upp till
45.7 cm. i tallplantage. Fällningsmönstret var "selektivt" vilket i detta sammanhang innebär att ca
50 procent av uttaget skedde genom radgallring och 50 procent genom att ta ut träd i raderna mellan
stickvägama. Maskinen saknar ackumulatorarmar men kan ändå ta åtminstone 2 träd per cykel genom
användning av fällarmama. Produktiviteten befanns vara beroende av hur trädbuntarna skulle läggas,
antal kvarlämnade träd/ha, antal utgallrade träd/ha, de utgallrade trädens diameter, antal träd per
fällningscykel och avståndet mellan de utgallrade träden. Vid en diameter på 15 cm DBH i uttaget
låg prestationen i intervallet 12,5 -17,5 m3sk/Goh beroende på beståndstäthet och gallringsstyrka.

Ashmore et al (1983) utvärderade en fällare med chassimonterat, snabbkiippandc och ackumulerande
fälldon (41 cm) i ren radgallring. Var femte rad fälldes. I övrigt var förhållandena lika de som gällde
för Stokes och Lanford (1983). Prestationen i det klenaste beståndet (11.4 cm) var 13.4 m3sk/Goh och
i det grövsta undersökta beståndet (20.6 cm) 23.6 m'sk/Goh. I det klenaste beståndet ackumulerades
5-6 träd per cykel och i dei grövsta ungefär 2 träd/cykel.

Lanford och Sirois (1983) jämför fyra hjulgående fällare vid gallring i tallplantage. Redovisningen
av beståndsdata är bristfällig men studien ger ändå en viss föreställning om vilka prestationsnivåer
som kan förväntas för de olika maskinerna. Det mest intressanta var att man kunde påvisa verkliga,
icke förarberoende skillnader mellan maskinerna som påverkade produktiviteten. Hit hör främst
manövrerbarhet och snabbhet i klippningen medan maximal avskiljningsdiametcr var av mindre
betydelse. Fällare med chassimonterade fälldon kan, enligt denna studie, inte utföra en acceptabel
selektiv gallring. De undersökta maskinerna var mellan 2.2 och 2.6 m breda. En maskin med 38 cm
klipp som gått i gallring med en genomsnittlig diameter på 15 cm presterade 9.3 m3.sk/Goh. För en
annan basmaskin med 38 cm klipp var prestationen 36.8 m3sk/Goh i gallring på genomsnittligt 17.3
cm. Den senare maskinen testades även med en klipp på 50 cm i grövre gallring, 20.8 cm. Även
då uppnåddes prestationen 36.8 m3sk/Goh. En fjärde maskintyp med 50 cm klipp utmärkte sig genom
särskilt höga hydrauliska prestanda (15 procent högre tryck och 20 procent större flöde på
arbetshydrauliken än någon av de andra maskinerna). Denna maskin hade också den överlägset
högsta produktiviteten, 46.4 m3sk/Goh trots att den "bara" gått i 20.1 cm skog.
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Johnson et al (1980) beskriver ett system för stickvägsgallring med selektiv gallring mellan
stickvägama i lövbestånd pä plan, slät mark i Michigan. Stickvägsbredden var 4.5 m och avständet
mellan stickvägama var 12 m - d v s ungefär hälften av vad som skulle betraktas som acceptabelt
i Sverige. Fällaren av grävmaskinstyp fällde 94 trad/G^h vilket omräknat till volym gav en prestation
pä ca 28 m3f biom/Goh.

I nordamcrika utförs upparbetning sä gott som undantagslöst vid avlägg. Terrängtransporten
genomförs med tunnare, i regel griplunnare. Risken för, i svenskt perspektiv, oacceptabla
föroreningar av virket är uppenbar. Som exempel pä prestationsnivåerna i lunning kan refereras till
Johnson et al (1980) vilka uppnådde en produktivitet pä ca 40 m3f biom/Goh vid 100 m
terrängtransportavstånd.

För svenska förhållanden får man antingen tänka sig att flisning sker i beståndet eller att
terrängtransporten sker med buret lass så att risken för föroreningar minskar. Johansson (1989) ger
ett exempel på en gripsågsförsedd skötare som i gallring av lövbeständ pä f d jordbruksmark
transporterade ut träddclar av okvistat löv till avlägg för flisning. Skötaren, en minibruunett, hade
förutom gripsäg även utrustats med hydrauliskt invikbara leder på stöttoma vilka tjänstgjorde som
komprimeringsutrustning. Prestationen för denna maskin var 6 - 8 m3f biom/Goh i relativt klen
gallring (upp till 12-15 cm) I normalfallet sker skotning av träddelar i gallring med medelstor
skötare utrustad med gripsåg och relativt lång kran. Detta är nödvändigt efter motormanuell fällning
då brossling av de fällda träden är omöjlig. Vid tolkningen av figuren bör observeras att prestationen
för träddelsskotning även angivits i m3f pb gagnvirke för att möjliggöra direkt jämförelse med
prestationsnivån för skotning av rundvirke.

m3/G0h

m3f pb
gv/GOh

m3f
biom/G0h

10 20

Dbh, cm
30

Fig 4. Prestation vid träddelsskotning i gallring, trif biomlGJi samt motsv volym gagnvirke p b

Terrängtransport av träd har inte fått fäste som metod i svenskt skogsbruk. Sannolikt är det lättare
att införa sådana metoder vid avverkning på f d jordbruksmark där terrängförhållandena och
möjligheten till en framsynt bcståndsanläggning, t ex i form av radförband, är större. Stora tekniska
framsteg har också gjorts i t ex Kaneda och Frankrike där trädskotare och fällare-skotare utvecklats
och med framgång prövats i praktisk drift. Utvecklingen på skotarsidan i Sverige med t ex spårande,
förlängd lastbärare gör att konstruktionen av en skonsam fällare-skotare definitivt är inom räckhåll.
Jörgensen (1991) anger, baserat pa teoretiska kalkyler att prestationen för en fällare-skotare med
acceptabel "svensk" profil skulle ligga i storleksordningen 24 m3sk/Goh i normal slutavverkning. Det
är svårt att omföra dessa uppgifter till en trolig nivå i gallring men tekniken är intressant och bör
utvärderas.
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432 Trädflisning

Flisning av träd kan ske i beståndet, vid avlägg eller vid industri/terminal. Flisning i bestånd har låg
produktivitet jämfört med de större huggar som kan användas vid avlägg och vid fasta anläggningar.
Användning av beståndsgående flisare ger även lägre effektivitet för den dyra huggutrustningen
eftersom maskinen måste byta uppställningsplats och dessutom vanligen ombesörja terrängtransporten
av den färdiga flisen. För att öka flisskördarens utnyttjande har man konstruerat ett system med en
flisskyttel som ombesörjer terrängtransporten. Flisskördaren tömmer då sin flisbalja i skyttelns. Det
har varit mycket svårt att få detta system avvägt så att maskinerna kapacitetsmässigt balanserar
varandra. Stor erfarenhet av flisning i beståndet har man i Danmark där metoden tillämpats i tidiga
gallringar av granbestånd på f d jordbruksmark. Prestationerna ligger mellan 10 och 30 m3s/u-h
(Kofman, 1988). I svenska studier (Fröding och Axelsson, 1985) anges TU till 85 %. Andelen
avbrott < 15 minuter utgör vanligen 11-12 % av GI5-tiden: Detta ger en prestation på 13 - 39
mVGoh. Skillnaderna i prestation beror främst på gallringsmönster och trädstorlek. Flisning i
beståndet verkar hävda sig bäst vid små trädstorlekar och låga uttag per ha - d v s i gallring. Det är
då man vinner mest på att tidigt omföra små kostsamma enheter (träden) till en bulkvara (flis) som
i fortsättningen kan hanteras med rationella och arbetsbesparande metoder.

Flisning vid avlägg förekommer i rätt stor utsträckning i norra Sverige - främst gäller det grenar,
toppar och småträd efter slutawerkning. Detta innebär att råvaran kan hopsamlas i bulk med
modifierade skötare. Nackdelarna med detta system - flisning på avläggsplan för senare transport till
kund - är kapitalkostnader för lagring och risker för kvalitetsförluster hos den lagrade flisen. Även
problem med kvarlämnade raster av flisstackar på avläggen kan nämnas. I södra Sverige är det
vanligare att flisen efter upparbetning töms i fliscontainers. Containrarna hämtas av bilar med växel-
flaksystem för tre containers med totalt 90 m3 volym. De viktigaste nackdelarna är den mycket
omfattande planering som krävs för transporterna samt att de 6 - 9 containrarna som behövs per bil
är ganska dyra. Flisning vid avlägg är ett troligen ett starkt alternativ främst vid slutawerkning (se
2.4.1). Flisning vid terminal har provats i Sverige men det har varit svårt att få en godtagbar ekonomi
i rena energiflislinjer. Det är sannolikt nödvändigt med integrerad produktion av massaved, energived
och kanske också timmer för att fördelarna av den lägre upparbetningskostnaden skall slå igenom.

En metod som särskilt i nordamcrika kommit till användning för lövträdsawerkning är fiisning av
hela trädet ovan stubbe. Fällning utföres som regel motormanuellt men även mekaniserad
fällning/högläggning förekommer. Flisen användes som bränsle för värmeproduktion eller - efter
rensning - som industrived varvid rejektet från renserit utnyttjas som bränsleflis. Kvaliteten på den
rensade flisen är lägre än de kvalitetskrav på cellullosaflis som tillämpas av den svenska industrin.

Ett exempel på prestationsnivån vid flisning i nordamerikanska system kan hämtas från den tidigare
refererade studien av Johnson et al (1980).Träden flisades vid avlägg med en större, lastbilsmonterad
flisare. Produktiviteten var c:a 37 m3f biom/Goh eller 92.5 m3s/Goh. Produktiviteten för denna typ av
flisare är måttligt beroende av uttagets medeldiameter eftersom inmatningen sker med kran på ett
sådant sätt att man erhåller kontinuerlig matning med fullt utnyttjande av inmatningstrattens
öppningsvidd. Däremot är produktiviteten starkt beroende av organisationen vid avlägget d v s att
träd forslas till avlägget i lagom takt samt att det hela tiden finns flisbilar och containers att blåsa
den färdiga flisen till - förutsatt att man inte väljer att flisa till stack. Variationsvidden i prestation
för denna typ av flisare är, under skandinaviska förhållanden, 30 - 60 m3s/G(,h (Kofman, 1988).

I Johanssons (1989) studie utfördes flisningen vid avlägg av en mindre, lastbilsburen flishugg.
Ekipaget belastas transponmässigt med vikten av flisaren som inte är avställbar vid transport.
Lastbilen var försedd med en högtippande container om 20 m3 till vilken flisen blåses. Då denna
container är full töms den i släpets container som håller en volym av 60 m3. Möjlig transportvolym
är således 80 m3s. Inga prestationsuppgiftcr meddelas av Johansson som dock i en kalkyljämförelsc
med andra flisningssystem visar an systemet hävdar sig ekonomiskt för små objekt och på korta
avstånd från leveransplats.
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4 3 3 Sortimentsavverkning

Vid sortimentsawerkning falls, kvistas och kapas träden i beståndet. Bcståndsproduklema utgörs av-
kvistat kortvirke. Fällningen kan ske i en enskild operation, som redovisats ovan, med efterföljande
upparbetning av processor. Vanligare är dock att man integrerar arbetsmomenten i genomgående
motormanuell avverkning eller genom helmekaniscrad avverkning med skördare. En betydande andel
av dagens gallringsvirke - omkring 1/3 av virkesutfallet - utgörs av lövvirke. Av denna volym härrör
c:a 25 procent från lövbeständ där motormanuell avverkning dominerar medan hela 75 procent faller
ut i blandskogar och i barrdomineradc bestånd. Det finns således en rik erfarenhet av avverkning av
lövträd trots att det är mindre vanligt med rena lövbeständ. Huvuddelen av volymen avverkas med
mekaniserade metoder trots att motormanuell avverkning hävdar sig väl vid avverkning i rena
lövbeständ. Detta beror på att huvuddelen av lövet finns i barrbestånd där de mekaniserade systemen
dominerar. Att komplettera med motormanuell upparbetning är ofta önskvärt, sett till det enskilda
trädet, men detta är en dyrbar lösning. Eftersom andelen lövträd som kräver motormanuell insats
varierar från trakt till trakt blir resursbehovet svårbedömt och svåradministrerat. Därför har teknisk
utveckling för att förbättra upparbetnmgsaggregatens lämplighet för lövträdsavverkning blivit en
alltmer uppmärksammad fråga. Ett relativt omfattande utvecklingsprojekt har avrapporterats av
Helgesson (1991). En sammanfattning av resultaten ges i följande punkter,

- vinklade kvistknivar ger inte lägre kraftbehov än raka, konventionella kvistknivar. Däremot
verkar de vinklade knivarna ge en jämnare gång genom att det uppstår mindre vibrationer och
kraftstötar. Detta kan innebära att hållbarheten hos aggregaten ökar.

- genom glidskenor på kvistknivens anliggningsyta förbättras möjligheten att kvista lövträd
genom att kvistkniven bättre följer en krokig stam utan att skära in, genom att eggens underfas
kan minimeras får man lättare att skära genom grova grenar utan att kniven vinklar av och kan
samtidigt hålla en så aggressiv eggvinkel att även klena kvistar avskäres.

- genom att kombinera de ovanstående punkterna med att göra kvistknivamas infästning rörlig i
sid- och höjdled ökas möjligheterna till en effektiv lövträdskvistning ytterligare. Detta steg kräver
att stammens styrning genom aggregatet utförs av matningsanordningen vilket idag är ovanligt.

- stammen bärs idag vanligen av separata griparmar tillsammans med kvistknivarna. Om man
istället låter stammen bäras av matningsanordningen så minskas de friktionskrafter som måste
övervinnas vid matning och därmed behovet av matningskraft.

- för att förbättra kvistknivamas möjligheter till god stamomslutning bör upparbetningsaggregaten
utformas för mittcentrering av stammen istället för, vilket är den nu dominerande tekniken,
kantcentrering.

- styrningen längs stammen skall ske på två punkter. Avståndet mellan dessa punkter bör ej vara
för långt vilket försvårar upparbetning av krokigt virke. För att få ner antalet styrpunkter till tvä
kan antingen matningsanordningen eller kvistverktygen lagras flytande i förhållande till stammen.

För att minska risken för att kvistknivarna skär in i virket vid upparbetning av virke med bulor och
krökar tvingas man idag ofta pulsöppna under matning. Förfarandet kräver stor uppmärksamhet, är
tröttande och ergonomiskt tveksamt. Istället kan en styrning svetsas fast på knivens ovansida (Dahlin,
1991). Styrningen som böjs ner ett stycke framför eggen har till uppgift att lyfta kniven en aning vid
förekomst av bulor och krökar.
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Teknikutvecklingen för avverkning av iöwirke är således lovande. Andersson, Eickhoff och
Gunnarsson (1991) redovisar tidsvinster på upp till 25 procent vid upparbetning med modifierade
maskiner. Redan med dessa erfarenheter som grund torde man kunna bygga en modifierad maskin
som mer än väl hävdar sig gentemot motormanuell huggning. Endast för de svåraste träden och i de
grövsta bestånden saknas idag tillförlitliga mekaniserade alternativ för drivning.

Även nu befintlig teknik kan naturligtvis användas vid avverkning av lövbestånd. Ett "normalt"
lövträd erbjuder inga oöverstigliga problem. Det är istället de "extrema" lövträden som ger upphov
till svårigheter och behov av komplettering med motormanuclla insatser. För att få svar på frågan
hur långt man kommer med befintlig teknik genomförde Eickhoff (1989) en jämförande studie mellan
engreppskördare och motormanuell gallring i lövbestånd. Eickhoff drog slutsatserna att klenare träd
utan extrema krökar och kvistar/klykor går utmärkt att upparbeta maskinellt. Prestationen vid studiens
medelträd, 15.5 cm, var 9 - 10 mJf pb/Goh för skördaren och 1.2 m3f pb/u-h för motormanuell
huggning. Virkeskoncentrationcn blev högre efter mekaniserad avverkning vilket ledde till 10 procent
lägre kostnader för terrängtransporten av virket. Totalt kostade drivningen 25 procent mindre per
kubikmeter vid mekaniserad avverkning än vid motormanuell avverkning. Härvid har dock inte
hänsyn tagits till de extra kostnader som kan förväntas uppstå genom det ökade maskinslitaget vid
lövträdsavverkning. En förutsättning för resultatet var också att avverkningsmaskinen planlagts för
två förare med överlappande skift. Det två timmar långa markpass som då uppstår för varje förare
kan då utnyttjas för motormanuell komplettering i form av fällning och upparbetning av
"problemträd". Om andelen "besvärliga" träd är högre än vad som kan klaras under markpasset ökar
således kostnaderna kraftigt - sannolikt med 2.5 - 5 procent för varje "extra" huggartimme som krävs
per dag. I figur 5 visas en uppdaterad kostnadsjämförelse baserad på Eickhoffs material.
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Fig 5. Kostnad för mekaniserad resp motormanuell gallring/'sortimentshuggning, kr/m3/ pb

Eickhoff undersökte därefter om effektiviteten i lövträdsavvcrkning kunde höjas ytterligare genom
awerkningssystem som kombinerade skördare och huggare (Andersson, Eickhoff och Gunnarsson,
1991). Det visade sig att en metod där skördaren fällde och upparbetade traden utom loppar och
"besvärliga" stamsektioner gav den lägsta kostnaden. Ett system där huggarna fällde och grovkvistadc
träden men gav inte upphov till besparingar i klen gallring men kan eventuellt vara lämpligt vid
avverkning av grova bestånd. Resultaten sammanfattas i figur 6.
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Sortimentshuggning, krlnifub (från Eickhoff, 1990)

Terrängtransporten efter sortimentsawerkning kan ske med skötare eller med griplastarutrustad
lantbrukstraktor. Av störst betydelse för prestationen är virkeskoncentrationen och hur virket
anordnats i samband med upparbetning, terrängförhållanden, terrängtransportavstånd samt den
aktuella maskinens lastförmåga. Andersson och Björheden (1986) konstruerade, med ett stort
empiriskt material som grund, prestationsfunktioner för olika skogsmaskiner. Barrvirke dominerar
i underlaget för dessa funktioner. Löwirke är som regel krokigare än barrvirke vilket medför lägre
fastvolym per lass och sänkt produktivitet. För att kompensera för detta har prestationen reducerats
med hjälp av uppgifter om genomsnittlig fastmasseandel för lövmassaved jämfört med barrmassaved
i 3-m längd. Terrängförhållanden och genomsnittligt terrängtransportavstånd är gynnsammare än i
normalfallet. Ett försök till kompensation för detta har skett m h a Skogsarbetens prestationsnormer
för skotning (Bergstrand, 1985). Med tanke på de totalt sett mer besvärande förhållanden som råder
vid avverkning på skogsmark bör kanske den prestationsnivå för skotning i gallring som redovisas
i figur 7 uppfattas som ett minimivärde.
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4.3.4 Metoder med differentierad upparbetning

Differentierad upparbetning innebär att olika upparbetningsteknik används för olika delar av trädet
beroende på virkets avsedda slutanvändning. Differentierad upparbetning av löv har studerats av
Björheden (1988 och opubl) som studerade upparbetning av lövträd i mekaniserade och
motormanuella system till massaved och "energiträddelar" - dvs okvistade lövträdstoppar, krokigt
virke och småträd som avtransporterades för flisning vid avlägg eller terminal. Även Eickhoff (1988)
har studerat ett liknade system där dock "energiträddclarna" flisades en beståndsgående flisskördare.

Björhedens studie av mekaniserade system (opubl) utfördes i norra Sverige. Lövträden - främst björk
men även en del asp förekom insprängt i en barrdominerad slutawerkning. Lövträden höll i
genomsnitt en volym av 0.19 m3sk. De utgjorde ett problem eftersom man tvingades tillgripa
kostsamt motormanuellt "stöd" för det mekaniserade systemet vid upparbetning. I området fanns god
avsättning för energiflis. Därför provades en metod som gick ut på att skördaren endast tillredde
massaved av raka, grova och utan lättkvistade stamsektioner. Stamdelar som var klena eller svåra
att upparbeta lämnades som "energiträddelar" för senare utskotning och flisning. Denna metod
jämfördes med altemativen att flisa hela träden eller att endast ta ut det problemfria löwirket utan
insats av motormanuellt stöd. Studien - vars material är begränsat till en drivningstrakt - visade att
det totala volymsutfallet fördubblades då även toppar och grenar tillvaratogs (dvs vid helflisning och
vid differentierad upparbetning). Det ekonomiska resultatet av de olika metoderna redovisas i
följande uppställning. De angivna siffrorna avser relativa tal där virkesvärdet fritt bilväg vid
konventionell avverkning med skördare åsatts värdet 100.

Metod Virkesvärde Drivn kostn
Massaved 100 52
Energiträdd 85 58
Diffupparb 109 58

Enligt denna studie steg drivningskostnaden vid uttag av hela lövträd eller deras toppdelar i form av
träddelar. Om hela trädet togs ut som träddelar för flisning till energiflis så försämrades
drivningsnettot kraftigt trots ökningen av uttagen volym. Detta beror på det låga värdet på energiflis
jämfört med massaved. Om massaved tillreddes av de grövre stamdelarna medan klena och krokiga
stammar och toppar togs ut som energiträddelar ökade det totala virkesvärdet så kraftigt att
drivningsnettot förbättrades trots de ökade kostnaderna för avverkning.

Björhedens studie från 1988 avsåg motormanuell avverkning där alternativet att upparbeta timmer
och lämna massaved/energi i form av okvistade träddclar jämfördes med konventionell huggning.
De lövträd som ingår i materialet stod insprängda i barrblandbestånd. Studien omfattade träd från
8 till 38 cm DBH. Produktiviteten i huggningsarbetet ökade vid differentierad upparbetning med 60
procent för 10 cm-trädet, med 25-30 procent för 18 cm-trädet och med 10-15 procent vid 28 cm
träd. Björheden (1989) visar att det är lönsammare att låta skötaren kapa träddelarna än att huggaren
skulle göra det. Härvid ökade produktiviteten i huggningsarbetet ytterligare så att man jämfört med
konventionell huggning presterade 125, 50 respektive 25 procent mer vid 10, 18 eller 28 cm träd.

Eickhoff (1988) studerade gallring av bok i södra Sverige. Syftet med studien var att undersöka om
drivningsnettot i dessa motormanuella gallringar kunde förbättras genom förenklad huggning
kombinerad me-i flisning. I en äldre gallring (DBH 15.5 cm) jämfördes konventionell huggning med
altemativen au flisa allt virke klenare än 6.5 respektive 12.0 cm. Eickhoffs slutsats blev att
gränsdiametern för massaved miste vara lägst 7.5 cm för att alternativet att kombinera sortiments-
huggning cen flisning skall ge ett ekonomiskt nettotillskott. Hennes resultat antyder en förbättrad
lönsamhet åtminstone till 15 cm gränsdiametcr men ingen brytpunkt för denna lönsamhetsförbättring
finns angiven eller diskuterad. Huggningsprestationen anges av Eickhoff till 10.6 träd/u-h vid 6.5 cm
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gränsdiameter och 13.9 träd/u-h vid 12.0 cm. Prestationen i flisning av de kvarlämnade topparna var
8.4 respektive 11.9 mVGoh vid klena respektive grövre toppar. Orsaken till att prestationen är lägre
vid flisning av toppar än vid den trädflisning som redovisades av Eickhoff för klena träd (se 2.2
ovan) är att träd är lättare att sammanföra/flisa än toppar och grenar.

4.4 Slutavverkning

För avverkning av grova lövbestånd är motormanuella system fortfarande konkurrenskraftiga. Ett
undantag utgörs eventuellt av de fall där trädflisning för framställning av energiflis är målet.
Ett system för avverkning av lövbestånd som förekommer i nordamerika är motormanuell fällning
och lunning till avlägg där värdefullt lövtimmer apteras medan resten av trädet flisas. För svenska
förhållanden torde ett system med fallning/skotning och aptering/flisning vid avlägg vara mer
acceptabelt. Även sådana system har prövats i nordamerika men är mindre vanliga.

4.4.1 Sortimentshuggning

Motormanuell slutawerkning av lövträd har undersökts av Björheden (opubl) och Dokovic och
Nikolic (1986). Björhedens material härrör från enstaka björkar och aspar i barrdominerade bestånd.
I materialet finns en tendens till lägre prestation vid träddiametrar över 30 - 35 cm. Dokovic och
Nikolic redovisar anmärkningsvärt nog en liknande produktivitetssänkning vid motormanuell
avverkning av anlagda poppelbestånd på f d jordbruksmark i Jugoslavien. Förklaringen kan vara att
dessa grövre träd var extremt grovkvistiga med spärrvuxna kronor vilket försvårade upparbetningen.
De låga prestationerna för träd < 20 cm i den jugoslaviska studien förklaras av att virke klenare än
20 cm upparbetas till 2 m massaved och travas medan grövre virke kan apteras till timmer på upp
till 5 å 7 m längd utan krav på brossli/ig. De olika prestationsuppgiftema redovisas i fig 8.
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Fig 8. Prestationens beroende av DBH vid motormanuell gallringlsortimentshuggning, rrifpb/u-h

Vid avverkning av grova lövbestånd - motsvarande slutavverkningsbestånd av ek och bok i södra
Sverige - ter sig motormanuella awerkningssystem ekonomiskt försvarbart. Andelen övergrova träd
och träd med alltför grova grenar osv gör att endast en mindre del av volymen kan avverkas med
dagens konventionella awerkningsmaskiner.
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Om man istället under måttliga omloppstider, dvs 50 - 70 år, driver fram lövbestånd för främst
massa- och energiproduktion med trädslag som t ex poppel, asp och björk kan huvuddelen av
avverkningen utföras med mekaniserade metoder. Ett visst understöd av motormanuella resurser kan
dock bli nödvändigt. (Jfr 4.3.3, ovan).

Prestationsnivåer i skotning av kortvirke finns angivna i fig 9 nedan.
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Fig 9. Prestation vid skotning av rundvirke i slutavverkning,

4.42 Trädflisning

Flisning av träd vid avlägg har behandlats under punkt 2.3.2 ovan. Richardson (1986) redovisar en
utvärdering av skandinavisk flisskördarteknik i Kanada. I studien ingår fyra Bruks 1001 CT samt en
Bruks 800 CT bl a vid trädflisning i lövbestånd.

Vid jämförelsen av de båda modellerna fann Richardson att den större modellen (1001 CT) klarade
av betydligt grövre virke. I följande uppställning anges de maximala och rekommenderade
virkesdiametrama enligt Richardson.

Maskin

1001 CT

800 CT

Virke Max diam Rek diam

Barr, asp el motsv hårdhet 40 cm <35 cm
Björk, lönn, ask " 30 cm <25 cm
Barr, asp el motsv hårdhet 30 cm -(<25 cm?)
Björk, lönn, ask " <30 cm -(<20-25 cm?)

Beståndsförhållandena vid studien var ogynnsamma. Framförallt var bärigheten mycket dålig.
Maskinerna "vadade till axlarna i gyttja". Trädstorleken finns inte angiven men av bilder framgår att
beståndet påminner om svensk ogallrad slutawerkning. Prestationen var i medeltal 7.0 råton/Goh eller
8.3 m3f/Goh vid ett terrängtransportavstånd på knappa 200 m. Richardson refererar till svenska
studier som visar att man vid ett terrängtransportavstånd överstigande 230 m bör kombinera
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flisskördaren med en fiisskyllel i fonn av en skötare eller dumper med en flisbehållarc som sköter
transporten av den producerade flisen. Detta möjliggör ett högre utnyttjande av den dyrare
flisskördaren för flisningsarbete.

I Richardsons egen och i andra, refererade canadensiska studier har man funnit att trots den lägre
kapitalkostnaden har Bruks 800 CT samma driftskostnader som den större maskinen. Eftersom denna
har en högre produktivitet vid i övrigt lika förhållanden är den större modellen billigare per
producerad enhet.

Hon påpekar sammanfattningsvis att de skandinaviska, skotarmonterade flishuggarna är
konkurrenskraftiga gentemot de stora avläggsbaserade, halvstationära huggarna som är typiska för
nordamerika vid användning på mindre objekt där flytt- och förberedelsearbeten tar mycket tid i
anspråk för de större huggarna. Vid måttliga terrängtransportavstånd är flisning "på hygget" att
föredra trots den lägre produktivitet i själva flisningen som blir följden. Detta beror på att
terrängtransportarbetet effektiviseras. Genom användningen av flisskördare nedbringas också antalet
maskiner i drivningssystemet vilken gör systemet mer flexibelt, lättplanerat och mindre känsligt för
störningar.
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5 BEHOV AV TEKNISK UTVECKLING

5.1 Alternativa basmaskiner

De skogsmaskiner som utvecklats för svenska och skandinaviska förhållanden är dyra pä grund av
en relativt sofistikerad teknik kombinerad med korta serier. Oftast är maskinerna specialiserade för
en enda arbetsuppgift. Det är emellertid möjligt att applicera de verktyg som utvecklats för
skogsmaskinerna på basmaskiner som är av enklare konstruktion och/eller tillverkas i stort antal.
Exempel på sådana maskiner är grävmaskiner, grävlastare, dumpers och lantbrukstraktorer.
Intressanta faktorer för dessa maskiner är,

- Långa serier/enkel teknik ger billigare basmaskin. Härigenom kan
kapitalkostnaderna sänkas.

- En och samma maskin kan med olika verktyg utnyttjas för flera arbetsupgifter.
Detta gäller såväl skogliga som mer allmänna uppdrag t ex för en grävmaskin
fällning, upparbetning, markberedning, vägbyggnad, dikning och allmänna
grävarbeten. Detta medför att maskinerna inte behöver heltidssysselsättas för en
viss arbetsuppgift utan kan alternera mellan olika arbeten. Hög sysselsättninggrad
bidrar ytterligare till att sänka kapitalkostnaderna.

52 Mekaniserad fällning

Fällning har rent generellt visat sig vara ett svårmekaniserat arbetsmoment. Detta gäller i synnerhet
vid avverkning av klen skog där volymen för varje enskilt träd som skall uppsökas och fällas är låg.
Som angetts i avsnitt 2.3.1 ovan har utvecklingen av mekaniserad fällning drivits längre i
nordamerika än hos oss. De viktigaste egenskaperna för en högproduktiv fällare är, enligt
amerikanska uppgifter, ackumulerande fälldon, driftssäker avskiljningsanordning och korta
avskiljningstider. För klenare avverkningar, där sprickbildning i rotstocken saknar ekonomisk
betydelse, är en fällare med kranmonterat, klippande fälldon och ackumulatorarmar ett intressant
alternativ. Vid uttag av kvalitetsvirke blir sprickbildning en besvärande nackdel för denna teknik. Vid
sådan avverkning kan istället ett fälldon med cirkelklinga användas. McMorland och Guimicr (1984)
anger att mycket låga skadenivåer (0.15 - 0.20 % av rotstockamas volym) kan uppnås med
cirkelsågfälldon. Detta kräver dock att sågning sker med hög klinghastighet och att klingvården är
god. Fällning med skämda klingor och låga hastigheter ger nästan lika höga skadenivåer som
klippande avskiljning (3.3 - 4.5 %).

52.1 Flerträdshanterande fälldon

En intressant studie av cirkelsågsteknik för fällning har nyligen genomförts av Brunbcrg och Norden
(1991). Man studerade ett Koehring cirkelsågsfällaggregat monterat på grävmaskinschassie.
Trädvolymema i de båda försöksleden var måttliga. I det ena som omfattade konventionell
slutavverkning höll medelstammen en volym om c:a 0.089 m3sk och i det andra försökledct som
avsåg s k dimensionsuppdelad avverkning var medelstamvolymen 0.066 m3sk. Dimensionsuppdelad
avverkning innebär att man i en första omgång - i detta fall med den studerade maskinen - avverkar
massaveddugliga träd och småträd och lämnar timmerträden åt t ex en skördare som slutför
avverkningen i en andra omgång.

Prestationen vid konventionell slutavverkning var 240 tr/G(,h eller nära 21.4 m3sk/Goh. I dimensions-
uppdelad avverkning där fällningen försvåras något genom det lägre uttaget per ha och de kvar-
lämnade träden fällde maskinen 200 träd motsvarande 13.2 m3sk/G(,h. Hanteringen av flera träd åt
gången höjde prestationen högst väsentligt. I genomsnitt hanterades 4.1 träd per fällningscykel vilket
gav en produktivitetsökning med ca 50 procent jämfört med enträdsfällning. Genom flerträds-
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hanteringen blev ocksä virket bättre upplagt för den efterföljande träddelsskotningen. Totalt gav
systemet med den testade amerikanska fällaren en sänkning av drivningskostnaden på 13 -17 % eller
14- 18 kT/m3sk (1991).

Nackdelarna med maskinen var främst att risken för stensågning var stor vid vinteravverkning då
stenarna döljs av snö. Det är också ett generellt problem för cirkelsågfälldon att kunna fälla skog på
marker med ojämn ytstruktur och hålla en acceptabel stubbhöjd eftersom fälldonets bottenyta är stor
och klingan år relativt känslig för stensågning. En nackdel med den använda basmaskinen var också
att framkomligheten var en aning begränsad i svårare terrängpartier där grävmaskinen delvis fick dra
sig fram med klo monterad på fällaggrcgatcts baksida. Vid användning av maskinen för avverkning
på f d jordbruksmark bortfaller dessa nackdelar. Maskinen skulle således redan utan vidare utveckling
kunna användas för sådan avverkning varvid man bör kunna räkna med högre prestationer än de som
uppnåddes i den refererade studien.

522 Fällare-skotare, Fällare-flisare

Den tekniska utveckling av ackumulerande fälldon som skett i nordamcrika och som delvis redovisats
ovan kan sägas syfta till att dela vissa moment av kranarbetet mellan flera träd så att fällningscykeln
kan fördelas på så många träd som möjligt. Nästa steg kan vara att effektivisera även de följande
stegen i avverkningsarbetet. En grundläggande ansats är härvid att så långt som möjligt dra nytta av
den "investering" som gjorts genom positionering till de fällda träden. Man bör m a o undvika de
tempoförluster som det innebär att släppa trädet utan att detta direkt medverkar till arbetets
slutförande. Ett sätt att göra detta kan vara att utnyttja fällare-skotare som släpper det ackumulerade
trädknippet på egen lastbärare. Då lastbäraren är full avbryts fällningsarbctct och de fällda träden
transporteras ut till avlägg för vidaretransport eller avläggsbaserad upparbetning. Principen är välkänd
och torde tekniskt vara lättare att tillämpa i lövplanteringar på f d jordbruksmark än i normala
skogsbestånd. Ett exempel på en fällare-skotare visas i fig 10. Exemplet är ovanligt så till vida att
det inte är en amerikansk utan en fransk maskin samt att den utvecklats speciellt med tanke på
lövträdsavverkning.

Svagheterna för systemet med fällare-skotare är främst att det fordras relativt stora volymer per trakt,
att systemet är mycket känsligt för långa terrängtransportavstånd samt att maskinen blir tung om man
avser att arbeta i någorlunda grova bestånd.

Fig 10 Fällare-skotare CM 935. Ackumulerande fällklipp för max 32 cm, nyttolast 13 ton.
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En annan teknik, som också bygger på principen att utnyttja den investering i tid som gjorts i och
med positioneringen för fällning, representeras av fällare-flisaren. Tanken är härvid att omedelbart
efter fällning producera en bulkvara som kan transporteras och hanteras rationellt.

Tekniskt är det idag enkelt att förse existerande skotarmonterade flishuggar med ett fälldon i stallet
för grip och direkt använda ekipaget för fällning-flisning. Nackdelarna är främst risken för
markkompaktering eftersom dessa maskiner blir mycket tunga med full last samt en stark känslighet
för terrängtranspor. stånd. Man kan eventuellt tänka sig att det är möjligt att för användning på
jordbruksmark utveckla maskinkoncepet med en enklare och därmed billigare maskin än vad som
diskuterats med tanke på konventionellt skogsbruk. Som i andra flissystem har man även nackdelen
att flisen är en färskvara som inte medger speciellt lång tids lagring utan allvarliga kvalitetsförluster.
Det torde också av andra skäl bli ett "hett" system eftersom man får förmoda att vidaretransporten
kommer att ske med containerbärande lastbil. Detta innebär att kontinuerlig och snabb avtransport
av fyllda containers respektive tilltransport av tomma containers måste organiseras.

S3 Buntning av klenvirke

Som framgår av avsnittet om avverkning av klena gallringar/röjningsbestånd är buntläggning av de
klena stammarna en tidskrävande process men samtidigt av mycket stor betydelse för produktiviteten
i den efterföljande flisningen. Buntning av klenträden har flera andra fördelar som ökad
lagringsbarhet och väsentligt förbättrade hanteringsegenskapcr vid transporter. Berglund et al (in
press) har studerat en lätt maskin för buntning av klcnvirke. En första prototyp som studerades
producerade en kontinuerlig långbunt som kapades med kedjesåg till 3-m längder. Varje bunt
innehöll 0.11 - 0.12 m3f biomassa. Produktiviteten var för prototypen 1.4 m3f/u-h. Maskinen
betjänades av två man, varav den ene hämtade och matade in de röjda träden och den andre skötte
själva buntningen och kapade långbunten i transportlängder. Efter detta inledande försök har en ny
långbuntare konstruerats som har en förbättrad bandningsenhet samt är utrustad med hydraulisk klipp
för kapning av buntarna. Tillverkningskostnaden för den första prototypen (1985) motsvarar 67 000
kr i 1991 års penningvärde vilket indikerar att kapitalkostnadens andel av buntningskostnaden bör
bli relativt blygsam om man nöjer sig med en arbetsintensiv tillsats till lantbrukstraktor. Om man vill
automatisera matning och kapning och förse maskinen med kranmatning, vilket skulle möjliggöra
enmansbetjäning och höja produktiviteten, får man säkert kalkylera med en investering i
miljonklassen. En sådan maskin torde ha en kostnad på omkring 400 kr/Goh (inkl förare) samt erhålla
en produktivitet om c:a 3 - 4 m3f/u-h beroende på trädstorlek, fällningsmönster, buntlängd m m.
Omräknat till energienheter hamnar vi alltså i intervallet 50-65 kr/MWh exkl kostnad för transporter
och bränsleberedning.

Som metod för att underlätta hantering, transport och lagring av klent virke från energiskog, röjnings-
och förstagallringsbestånd samt GROT från konventionella slutavverkningar är metoden lovande.
Särskilt gäller detta för bränsleproduktionssystem som bygger på central upparbetning av
bränsleråvaran vid terminal eller industri. Metoden är inte lämplig för buntning av grova, krokiga
lövträdsgrenar, stubbved och rötter.
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Bil 2

Exempel på tidkostnader mm (1991)

Svstemkomponent1

Motormanuell arbetskraft, inkl redskap

Jbtrak med griplastarvagn2 355
Medelstor skötare 465
Medelstor skötare, gripsåg 515
Stor skötare 510
Stor skötare, gripsåg 565

Fällare-skogsmaskinchassi 790
Fällare-grävmaskinchassi 720
Specialbyggd fällare-skotare, slutaw 960

Gripskördare, gallring 774
Gripskördare, slutawerkning 810
Tvågreppskördare, slutawerkning 920

Stor flisskördare, skotarmonterad 865
Liten flisskördare (kranmatad), monterad pä jbtrak2 375

l)För maskiner inkluderas förarkostnad. "Normala" utnyttjandetider har förutsatts för respektive
maskintyp, dvs motsvarande de värden som används vid skogsbrukets investeringskalkyler.

2)För maskinen har kostnaden beräknats pä 1600 tim utid/är. Maskinen föratsöts endast användas
för skoglig användning, dvs den debiteras med full kapitalkostnad. Vid användning inom t ex
jordbruk under del av tiden kan viss andel av de fasta kostnadema för basmaskinen hänföras till
denna verksamhet. Om maskinen anskaffats huvudsakligen för att användas i jordbruket kan det
vara rimligt att endast belasta maskinen med de fasta kostnadema för den skogliga tillsats-
utrustningen.



Bil 3

Vissa skogliga måttenheter, förkortningar mm

Allmänt

Avlägg
Avverkning
Bestånd
Drivning
Engreppskördare

Förband
Gallring
Gagnvirke
Gripskördare
Gripsäg

Gränsdiameter
Limning
Motormanuell
Omloppstid
Processor

Proveniens
Rejekt
Renseri
Röjning
Skotning

Slutavverkning
Sortimentsvirke
Stickväg
Träddel
Upparbetning

Måttenheter

DBH
ha
m3s
m3sk
m3f (biom)
m3fpb
råton
st
tr
TTS

Tidsbegrepp

u-h
G-tid

Gl5h

plats uppsamling av virke i anslutning till vidaretransportled
fällning av träd och därmed sammanhängande arbeten
skogsområde av viss enhetlighet, i regel lika med åtgärdsenhet
virkets avverkning och uttransport till vidaretransportled
se Gripskördare

trädens avstånd (och läge) i förhållande till varandra
beståndsvårdande utglesning av skog under tillvaratagande av virke
virke som kan utnyttjas i industriell produktion (vanligen rundvirke)
maskin för fällning, kvistning och kapning med kranmonterat redskap
kranmonterad virkesgrip med såg för kapning av virke

lägsta diameter (för visst rundvirkesvirkessortiment)
terrängransport med släpad last
utfört med motordrivet handredskap
tid från beståndsanläggning till slutawerkning
maskin för kvistning och kapning av fällda träd

ett genetiskt materials geografiska ursprung
avfallsprodukter
anläggning för (kvistning och) barkning av massaved (träddelar)
bestandsvårdande utglesning av skog utan tillvaratagande av virke
terrängtransport med buren last

avveckling befintligt bestånd som medger anläggning av ett nytt
kapat kvistat virke
(tillfälligt) stråk för maskintransport i skogsbestånd
kapat okvistat virke
bearbetning av träd till handclssortimcnt för virke

diameter på bark i brösthöjd (1,3 m över fröets groningspunkt)
hektar, 10 000 m2

m3 stjälpt mått, volym för virke plus mellanrum (vanl spån/flis)
skogskubikmeter, fastvolym för stammen ovan stubbskär inkl bark
fastkubikmetcr (biomassa) volym för virke exklusive mellanrum
m3f på bark (omräknat till) volym sortimentsvirke
ton virke inklusive fukt
stammar
träd
ton torrsubstans

utnyttjade timmar (kalcndcrtid)
grundtid (motsv vcrktid) effektiv arbetstid
timmar ren grundtid utan avbrott i det egentliga arbetet
timmar grundlid vari inräknas avbrott < 15 min
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