
Avverkning och uppsamling av 
skogsbra nsle i kantzoner 
- Testko rning av fo rsta prototypen 

Den ursprungliga projektidén var att komplettera en konventionell släntklippare med en 

uppsamlingsanordning för att kunna skörda biomassa på ytor som väg- och åkerkanter, 

kraftledningsgator, trafikplatser mm. Men efter anpassningar av släntklipparen och testkörningar 

insåg projektgruppen att detta nog inte var den mest framkomliga idén och bästa konceptet för detta 

ändamål. 

 

 

 

Efter skissande och byggande har man nu istället konstruerat ett helt eget koncept och tillverkat en 

första prototyp för att avverka små träd och sly längs med vägkanter eller på igenväxande marker. 

Denna prototyp testkördes i Gävle Hamn i slutet av januari, och resultaten är riktigt lovande med 

tanke på att detta är en första testrigg och prototyp.  

- Vi testkörde på klena sälgar och björkar för att se hur maskinen uppförde sig och utvärdera 

vad som behövs åtgärdas i ett första steg, berättar Åke Lundberg som ansvarar för projektet. 

Med vid testen fanns även projektlotsen Mia Iwarsson Wide från Skogforsk. Hon berättar att 

stammarna var mellan 4 och 10 centimeter i diameter i brösthöjd och ca 6-8 meter höga. Materialet 

krossas som av en grov slaghack. Tanken är sedan att bygga på en uppsamlingsanordning om ca 1-1,5 

kubikmeter som ska sitta längs kranarmen. Då uppsamlaren fyllts ska man sedan kunna öppna dess 

botten och tömma i en kärra som dras av basmaskinen. 

 

 

 



            

Det man nu först går vidare med är att öka varvtalet i sönderdelningsanordningen, detta för att öka 

kraften och därmed hugga sönder materialet i högre grad. Man hoppas även att detta ska göra att en 

större andel av materialet sugs in röret och sedan vidare i den slang som man kommer att montera 

mellan aggregatet och uppsamlingsanordningen. Under testen satte man på en nätpåse där sedan 

slangen ska monteras för att se hur mycket av materialet som samlades upp. I dag faller mycket av 

materialet ner till marken eftersom kvistarna och stamdelarna är så stora och därmed så tunga att de 

inte sugs in i röret för uppsamling. 

 



Så tillbaka nu till verkstaden för ytterligare svetsning och konstruktion. Det finns planer på att 

komplettera detta med en enklare stubbfräs och skisser på en kärra för att transportera materialet.  

Dessutom kommer man att köpa en liten minigrävare som ny basmaskin för att öka framkomligheten 

då man tänker sig att avverka sly längs med igenväxande marker ned mot Dalälven och sjökanter.  

Idéer är inget som saknas när Åke och Juppe (svetsare och konstruktör) slår sina huvud samman!  

 

 


