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SAMMANFATTNING 

För svenskt skogsbruk är det viktigt att maskintillverkama kan öka exporten så att 
serielängdema ökas och utvecklingskostnaderna per maskinenhet minskas. En breddning 
av kortvirkesmetoden i världen är en förutsättning för detta. Av aktuella marknader är 
Australien särskilt intressant då man där nått en hög mekaniseringsnivå av kortvirkes
metoden i gallring av planterade Eucalyptus- och Pinus Radiata-bestånd. Utvecklingen i 
Australien kan bli en förebild för andra länder som Chile, Brasilien, Portugal etc, som 
har liknande plantageskogsbruk. 

Tyvärr håller de svenska maskintillverkama på att tappa marknad i Australien t i l l 
inhemska och andra maskintillverkare p g a dålig anpassning av maskinerna ti l l landets 
behov. 

I reserapporten pekar jag på vilka anpassningar som måste göras av våra svenska upp-
arbetningsmaskiner för att de skall passa på denna snabbt växande marknad. I huvudsak 
är det fråga om att använda rätt maskin till rätt bestånd, att utnyttja maskiner lämpade 
för trädstorleken, d v s utgå från våra slutavverkningsmaskiner och anpassa dessa för 
plantagegallring. 

BAKGRUND 

Svenska skogsmaskintillverkare har under många år försökt att öka exporten. Svenskt 
skogsbruk har stor nytta av detta då serielängderna ökas och utvecklingskostnaderna per 
enhet minskar. En förutsättning är då givetvis att samma maskiner som används i 
Sverige också kan exporteras. 

Ett land som passar in i denna bild är Australien. Sedan sjuttiotalet har i huvudsak 
svenska maskiner, efter Kockums exportframgångar, svarat för mekaniseringen av 
skogsbruket i Australien. Skötare, processorer, fä-lä, tvågreppsskördare och på senare år 
även engreppsskördare har exporterats dit. Flertalet stora svenska maskintillverkare fmns 
representerade. 

Användningen av svenska skötare har inte vållat några större problem. Däremot har 
awerkningsmaskinema i form av fällare-läggare och engreppsskördare visat sig inte 
uppfylla australiensarnas krav, vilket har lett till att konkurrerande maskinmärken tagit 
en ökande andel av marknaden för dessa maskintyper. Avverkningen i Australien var 
1990 totalt ca 20 mil j . m^f, fördelat på 13 milj . m^f löv och 7 mil j . m^f barr. Marknaden 
för skogsmaskiner är alltså inte så stor men viktig då framför allt den mekaniserade 
gallringen av Pinus Radiata-planteringarna kan bli en förebild för många andra länder, 
som Brasilien, Chile, Portugal etc. I dessa länder fmns på sikt en mycket stor marknad. 

Anm. Fällare-läggare benämns förkortat fä-lä i rapporten. 
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S Y F T E O C H RESPLAN 

Syftet med resan har varit att studera förutsättningarna för användning av svenska 
upparbetningsmaskiner i Australien och vilka speciella krav som ställs på maskinerna. 

Följande företag och platser besöktes: 

Woods and Forest Department i den s k "Green triangle region" vid Mt Gambier. 
Här sker gallring och slutavverkning av Pinus Radiata med massaved och tim
meruttag. 

APM Forests i Morvell, Victoria. Gallring och slutawerkning av Pinus Radiata 
och slutavverkning av Eucalyptus. Bägge för massavedsuttag. 

FIME-92 skogsmaskinutställning och maskindemonstrationer i och omkring 
Myrtleford, Victoria. Gallring och slutawerkning av Pinus Radiata och Eucalyptus. 

FIME-92 konferens i Albury. Skogs- och sågverksteknik. Deltog endast i skogstek
niska delen. Litteratur från sågverksdelen fmns dock också. 

MEKANISERAD G A L L R I N G AV PINUS RADIATA 

Pinus Radiata är det näst vanligaste trädslaget för industriell användning i Australien. 
Det odlas i plan tager, främst i Victoria, med en koncentration i den s k "Green triangle 
region" runt Mt Gambier. 

Pinus Radiatan planteras på stenfritt relativt platt land med förbandet 2,5 x 2,5 m. 
Planteringarna görs i fyrkantiga block med ca 1 km^ yta. Mellan blocken fmns breda 
(150 m) brandgator. Beroende på nederbörd och tillväxt gallras bestånden ett antal 
gånger före slutavverkning. I Mt Gambier-regionen görs upp till sex gallringar innan 
slutavverkning sker vid 50 - 60 års ålder. Vid första gallringen, som görs ungefar 15 år 
efter planteringen tas var femte trädrad bort. Viss gallring görs också i raderna. Träden 
har oftast en dbh omkring 20 cm. Man tar endast ut massaved vid förstagallringen och de 
svenska engreppsskördaraggregaten passar oftast mycket bra för denna typ av av
verkning. 

Vid andragallringen som sker ca 5 - 10 år senare tas både sågtimmer och massaved ut. 
Träddimensionen har nu ökat så mycket att våra svenska engreppsskördare normalt inte 
räcker t i l l . I de fall då de största typerna av engreppsskördare ändå används sker det 
oftast i kombination med en fä-lä så att skördaraggregatet endast används för kvistning-
kapning. Vid slutavverkningen är endast motormanuell avverkning möjlig p g a de grova 
dimensionerna. 

Pinus Radiatan skiljer sig främst från den svenska tallen genom att den har fler och 
grövre kvistar. Kvistvinklarna är också spetsigare och i förstagallringar har träden ofta 
kvistar ända ner t i l l marken. 



Figur 1. Waratah engreppsskördare i förstagallring av Pinus Radiata. 
Beståndet röjt ca 5 år före gallring. 

Figur 2. Andragallring av Pinus Radiata planterad 1971 och gallrad första gången 
1984. Maskinen, en Bell fällare-läggare, arbetar i kombination med en 
Waratah engreppsskördare som endast utnyttjas för kvistning och kapning. 



Fällning 

Fällning med hydrauldriven kedjesåg utgör normalt inga problem för träd med fäll-
snittsdiametrar ända upp till ca 70 - 80 cm. Träden planteras oftast på mycket platt och 
stenfri mark. Underväxt förekommer oftast inte i den utpräglade monokultur som 
förstagallringarna utgör, vid senare gallringar kan uppslag av nya Pinus Radiata vara ett 
problem. Vid plantering med större stamantal än 1600 stammar/ha görs ibland en 
röjning efter ca 10 år för att minska stamantalet. De röjda kvarlämnade stammarna, som 
kan vara ganska grova, kan då utgöra vissa problem för fällningen vid förstagallringen. 
Fällningsmomentet förenklas också genom de korta kranavstånd man arbetar på. I 
förstagallringen, där engreppsskördare är aktuella och där man tar bort var 5:e rad och 
gallrar de övriga två på vardera sidan, erfordras det mycket korta kranlängder. Teore
tiskt 5 m, i praktiken 5 -7 m. Då engreppsskördaraggregaten ofta är monterade på 
bandgående chassin med överdimensionerade kranar har man dessutom en mycket god 
stabilitet. 

Kvistning 

Kvistningen av Pinus Radiata är relativt besvärlig. Till viss del gäller samma problem 
som vid kvistning av svenska lövträd. / ! / . Det är därför viktigt att kvistknivama 
utformas på rätt sätt. Utöver regler om tillåten maximal längd för kvarsittande kvist
stumpar har man också regler som reglerar hur mycket kvistknivama tillåts skära in i 
stammen. Se bild nedan. 

W - Width of s u r f a c e 
damage 

Diameter Width 
50 - 75 mm - 30 mm 
76 -100 mm - 35 mm 

100 -125 mm - 40 mm 
over 125 mm - 50 mm 

Figur 3. W = maximalt tillåten skada från kvistkniv enligt Woods and Forest Dept. 
bestämmelser. 

Då träden ofta har kvistar ända ner till marken måste aggregaten ha lågt monterade 
kvistknivar med vars hjälp man kan förkvista stammen vid positioneringen. Mat-
ningskraftbehovet motsvarar de krav vi ställer på engreppsaggregat för slutavverkning i 
Sverige, d v s 20 - 25 kN. 

Flerträdshantering är givetvis önskvärd och används i klenare bestånd. 



Terrängtransporten sker med skötare, I skötarens uppgift ingår ofta att lasta massaveden 
direkt på semitrailer. Systemet underlättas av att samma entreprenör ansvarar både för 
avverkning och transport. En av de mest brännande diskussionerna just nu är hur skötar
nas bärighet skall förbättras under några kritiska vintermånader, med band eller med 
extra breda s k high flotation tyres. Däcktillverkamas ställningstagande är givet och de 
breda däcken tar marknad även om entreprenörerna klagar över de höga kostnaderna. 
111. 

Figur 4. Skötaren lastar ofta massaveden direkt på semitrailer vid avlägg. 

Mätutrustning 

I förstagallringar, där enbart massaved tas ut, används normalt varken längd- eller 
diametermätutrustning. Stammarna kapas i fallande längder efter ögonmått. Vid tim
meruttag är dock kraven på längd- och diametermätning ungefär desamma som i svenskt 
skogsbruk. Olika sågverk tar emot toppdiametrar inom visst diameterintervall och med 
vissa specifika längder. Entreprenören får besked varje vecka hur många stockar av viss 
längd han skall leverera till respektive sågverk. Den angivna längden får ej understigas, 
men får överstigas med 100 mm. Här kommer inställningsmöjligheter av förval och en 
fjrenklad form av fördelningsaptering väl till pass. 

Även färgmärkningsutrustning borde vara efterfrågad p g a sortering av olika sortiment 
till olika sågverk. 



Skador på kvarstående träd 

Flertalet skogsägare ställer krav på entreprenörerna när det gäller skador på beståndet. 
För Woods and Forests Dept. gäller att max 8 % av de kvarstående träden får ha skador 
efter gallring. Av dessa 8 % får endast en fjärdedel ha skador större än 150 cmVträd. 

MEKANISERAD G A L L R I N G - SLUTAVVERKNING AV E U C A L Y P T U S 

Eucalyptus är det vanligaste trädslaget för industriell användning i Australien. Det fmns 
flera olika sorters Eucalyptus med olika utseende och egenskaper. Trädslaget används 
både av massa- och sågverksindustrin. Sågverksindustrin tar hand om de grova träden 
från slutawerkning av naturskogar medan massaindustrin utnyttjar de klenare dimen
sionerna samt virket från gallring och slutavverkning av planteringar. 

Användningen av svenska avverkningsmaskiner är endast tänkbar för de klenare träden 
inom plantageskogsbruket och i gallringar av naturskogar. Beroende på växtplats och 
ålder är trädens volym 0,15 - 0,4 m^ med Dbh upp till 0,4 m, alltså motsvarande svensk 
si utav verkningsskog. I oröjda bestånd är träden oftast långa och slanka med kvistarna 
koncentrerade till en kort krona. Stammarna väger ca 25 % mer än motsvarande svenska 
barrträd med samma brösthöjdsdiameter. 

Barkning 

I upparbetningsmomenten i skogen ingår oftast att massaveden skall barkas. Detta utgör 
det största problemet vid upparbetning med skördaraggregat. Eucalyptus-barken lossar 
visserligen normalt ganska lätt från stammen, särskilt under tillväxtperioden, men barken 
är seg och slits ej av i korta bitar utan bildar flera meter långa remsor som lätt snor in 
sig i upparbetningsaggregaten. För att åstadkomma en bra barkning av stammen krävs 
därför att; 

barken utsätts för en kläm- eller skjuvkraft så att den lossar från stammen runt hela 
omkretsen, 

barken skärs av tvärs stammen i korta bitar. 

Enklaste sättet att utföra barkning med engreppsskördaraggregat torde vara att byta ut 
matarhjulen av gummi mot matarrullar av stål med skarpslipade kammar. Den normala 
klämkraften mellan matarrullar och stam, som krävs för att hålla och mata trädet, räcker 
oftast för att skjuva loss barken. Möjlighet att öka klämkraften ca 50 % kan dock vara 
en fördel, särskilt vid upparbetning av klena unga träd där barken sitter hårdare. 

För att erhålla barkning runt hela stammen bör man ansätta matarrullar eller verktyg 
som om möjligt omsluter hela omkretsen på stammen. Det möjliggör att stammen matas 
endast en gång genom aggregatet. 



Ett annat alternativ är att endast ha två matarrullar, men med snedställda kammar, så att 
trädet roterar under matningsrörelsen. Trädet får då matas fram och tillbaka till dess 
barken skjuvats loss runt hela stammen. Metoden är mer tidsödande och i gallrings
bestånd ökar risken för skador på de kvarstående träden. Det föreligger också en risk för 
vedförluster genom matningsskador på stammens mantelyta. 

Figur 5. Slutawerkning av 25-årigt planerat bestånd av Eucalyptus delegatensis med 
AMF 60 LAKO utrustad med barkningstillsats. 

Kammarna på matarrullarna bör vara 20 - 30 mm höga, skarpslipade och försedda med 
släppning för att förhindra igensättning. Av samma anledning får delningen mellan 
kammarna inte vara för tät (på rullar med 0 400 mm ca 60 mm). 

Standard matarrullar av gummi försedda med slirskydd skjuvar loss barken mycket bra 
och har dessutom en mjukare gång än stålrullarna. Tyvärr skärs inte barken av utan 
bildar långa remsor som trasslar in sig i aggregatet. 

Stålrullar med koniska dubbar ger samma resultat. Förmodligen är dock gummirullar att 
föredra om avskärningen av barken kan lösas. Här fmns möjlighet till teknikutveckling 
som kan ge marknadsdelar. 
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Fällning, kvistning och kapning 

Dessa operationer utgör normalt inga problem för engreppsskördaraggregaten. Auto
matisk kedjesträckning, god kedjesmöijning och svärdmatningsbegränsning minskar 
givetvis stömingstidema och underhållskostnaderna på kedjesågen och bör därför finnas 
på aggregaten. 

Underväxten är ofta besvärande och underväxtröjning förekommer inte. Kvistningsopera-
tionen utgör oftast inget problem då kvistarna är koncentrerade ti l l toppen, som lämnas i 
beståndet. Stamkrökar, grova kvistar och klykor kan dock utgöra problem främst vid 
gallring av naturbestånd, där träden är mer oregelbundna. 

Mätutrustning 

För uttag av massaved erfordras ingen mätutrustning. Massaveden kapas i fallande 
längder vilket möjliggör kapning på ögonmått. Flertalet maskiner har dock längdmätning 
då de även körs i Pinus Radiata-bestånd. 

Sågtimmeruttag 

Sågtimmeruttag sker normalt inte från de klena gallrings- och slutavverkningsbestånden. 
Eucalyptusträd upp till 20 - 25 års ålder innehåller oftast så stora spänningar i stammen 
att kapsprickor uppstår vid normal kapning. Även på äldre träd krävs oftast särskild 
kapteknik (man kapar ytveden runt hela stammen) för att undvika kapsprickor. 

The Young Eucalyptus Program 

CSIRO Division of Forestry har genomfört ett brett forskningsprojekt om Eucalyptus. 
Projektet innefattar bl a studier av gallring i naturbestånd. 
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/ 

Figur 6. Exempel på naturbestånd av Eucalyptus lämpat för gallring. 

Resultaten visar att omloppstiden kan minskas med ca 30 år och att det ekonomiska 
utbytet per ha tredubblas om gallring genomförs i lämpliga bestånd. Resultaten visar 
också att engreppsskördare-skotare är den bästa maskinkombinationen. /3/. Om resul
taten från projektet utnyttjas i större skala kommer det att leda till en ökande marknad 
för dessa maskinsystem. 
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UPPHANDLING AV AVVERKNINGS- O C H TRANSPORTTJANSTER FRAN 
ENTREPRENÖRER 

Al l avverkning och transport av virke i Australien utförs av entreprenörer. Skogsföre
tagen eller industrin har normalt inga egna maskinutrustningar för avverkning och 
transport. Entreprenörföretagen är oftast stora med flera awerkningsmaskiner, terräng-
och landsvägstransportfordon, samt egna serviceverkstäder. Enmaskinsföretag förekom
mer knappast. Trenden går mot större entreprenörföretag. 

Woods and Forests Dept. går i spetsen för den utvecklingen genom att arbeta med tre-
eller femårskontrakt för entreprenörerna. Företaget utarbetar ett detaljerat anbudsunder
lag över vad som skall avverkas, vilka volymer sågtimmer och massaved som skall 
avverkas och levereras t i l l vilken industri samt detaljerade bestämmelser för avverkning 
och levererade produkter. I Al. Entreprenörerna får sedan avge en offert på hela arbetet. 
Företaget väljer därefter ut en av entreprenörerna, som ensam får kontraktet. Valet 
baseras inte enbart på priset utan även ekonomisk stabilitet, teknik, tidigare erfarenheter 
m m tas med i bedömningen. 

Systemet innebär att upphandling av nya maskinsystem oftast sker i samband med nya 
kontrakt. Endast de allra största entreprenörerna med många kontrakt har ett rullande 
investeringsprogram. Systemet innebär att möjligheten att sälja in nya utrustningar sker 
språngvis och att det krävs goda kontakter med entreprenörerna, men även med skogs
bolagen. 

INHEMSKA O C H ANDRA KONKURRERANDE MASKINFABRIKAT 

Det försprång som svenska maskintillverkare haft på marknaden i Australien har t i l l stor 
del ätits upp p g a vår oförmåga att leverera maskiner anpassade till marknaden. Ett 
exempel på marknadsanpassning är Waratah Forestry Equipment från New Zeeland, som 
1986 utvecklade en heavy duty gripprocessor. Denna har nu följts upp med två typer 20" 
engreppsskördare; en med barkningsutrustning för Eucalyptus och en för fällning, 
kvistning och kapning av Pinus Radiata. 

Aggregaten, som väger ca 1700 kg, är uppbyggda som konventionella svenska engrepps
skördare, men är kraftigare dimensionerade. De är avsedda för montering på gräv
maskin schassin i viktsklassen 18-20 ton. 

Fällningsverktyget består av kedjesåg med .404-kedja, svärdlängd 21" eller 26", slutet 
kedjedrev med 15 tänder och 19 cm^ hydraulmotor, fabrikat Flygmotor. Alternativt kan 
ett 18" klippverktyg monteras. 

Kvistknivarna består av tre stycken rörliga och en fast i underkant på bottenplåten. Den 
övre vertikalt rörliga kvistkniven är tyngdpåverkad (vilar mot stammen i upparbet-
ningsläget), de två undre rörliga är parallellstyrda och extra långa för att underlätta 
upplockning av träd från marken. Samtliga knivar är kraftigt dimensionerade och bra 
utformade med rätta vinklar och släppning. Mycket hårt ythärdat material i kniveggarna. 
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Figur 7. Waratah engreppsaggregat utan barkningsfunktion. 

Matningsanordningen består av tre stycken - en fast och två ansättbara - piggvalsar med 
diametern ca 350 mm med konventionella koniska dubbar. De två ansättbara pigg-
valsarna är så placerade att de bär stammen under matning vilket ger mindre friktion 
mellan stam och kvistknivar. Hydraulmotorema Danfoss OMT 315 ger aggregatet en 
total matningskraft på ca 15 kN vid rekommenderat arbetstryck. 

På aggregatat för Eucalyptus-barkning är pigg valsarna utbytta mot fyra kamrullar med 
spiralskuma kammar som gör att stammen roterar vid matning. 

Längdmätning sker med fjäderbelastat mäthjul med diametern 200 mm med ståldubbar. 
Ingen diametermätning fmns f n. Längdmätgivåren är kopplad till en enkel mätdator med 
sex eller tio förvalslängder. 
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Til l aggregaten rekommenderas ett hydraulflöde på 8(X) (/min och max 250 bar. 
Waratah tillverkar också en gripsåg med upp till 900 mm svärd för kapning av stammar. 

En annan maskin som tagit en marknadsandel är Bell. Maskinen, som från början 
konstruerats i Sydafrika, fmns i flera utföranden, som fällare-läggare med gummihjul 
eller band, som lunnare-lastare för avläggshantering och som basmaskin för engrepps
skördare. Den trehjuliga maskinen är mycket snabb, som fällare-läggare, i senare 
gallringar av Pinus Radiata. Maskinen är då utrustad med kedjesåg-fällhuvud med max 
600 mm fällsnitt. 

Även om maskinen är dålig ur arbetsmiljösynpunkt torde den vara svår att konkurrera 
med genom sin snabbhet i Pinus-plantering på jämna och stenfria marker. 

Den skandinaviska maskintillverkare som nått längst i anpassning till behoven i 
Australien är fmska AFM. Deras engreppsskördare, i Sverige såld under namnet 
LAKO 60, kan förses med en ombyggnadssats för barkning av Eucalyptus och kallas då 
LAKO 60 Euco. LAKO 60 är ju ett av de större engreppsskördaraggregaten i Skandi
navien, avsett för slutavverkning och det monteras även i Sverige på grävmaskin
schassier. 

K R A V PÅ SVENSKA UPPARBETNINGSMASKINER I AUSTRALIEN 

Om svenska maskintillverkare av skördare och processorer vil l stanna kvar på mark
naden i Australien krävs en anpassning till förhållandena där. Även om marknaden är 
liten med en total avverkning av ca 20 milj . m^ per år, så representerar Australien en 
typ av skogsbruk som ökar i världen. 

Plantageskogsbruk av Eucalyptus och Pinus Radiata återfinns idag i många länder, t ex 
Nya Zeeland, Chile, Brasilien, Portugal, Sydafrika o s v. I Australien har man kommit 
långt i mekaniseringen av plantageskogsbruket och kan därför komma att fungera som en 
förebild för övriga länder. 

Följande krav på anpassning av svenska maskiner för gallring i plantageskogsbruk i 
Australien erfordras: 

Bättre anpassning av aggregatstorieken till trädstorleken. Våra medelstora en-
greppsskördaraggregat är alldeles för underdimensionerade för arbetet i Australien. 
Utgå från de största slutavverkningsaggregaten och dimensionera upp. 

Kvistning av Pinus Radiata kräver en uppdimensionering av kvistknivar och 
matningskraft till nivån för våra största engreppsskördaraggregat för slut
awerkning. 

För upparbetning och barkning av Eucalyptusträd måste aggregaten utrustas med 
matnings- eller särskild anordning, som skjuvar loss barken och skär av den i korta 
bitar. 
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För mätning/aptering av sågtimmer erfordras f n endast längdmätning. Kraven på 
längdmätningen är desamma som i Sverige. 

Kraven på kranlängd är normalt mycket mindre i plantageskogsbruket. Långa 
kranar kan utgöra ett hinder. 

Fördelama med speciella basmaskiner är oftast mycket liten jämfört med 
merkostnaden. Vanliga grävmaskiner i 20-tonsklassen torde vara att föredra på 
flertalet av de aktuella markerna. 
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