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HYGGESLAGRING AV GROT
Lars Eliasson, Skogforsk & Bengt Nilsson, Linnéuniversitetet 

Allt sedan 1980-talet har det förordats att groten ska 
hyggeslagras under en sommar, dels för att materialet ska 
torka för att öka det effektiva värmevärdet, dels för att groten 
ska ”barra av”. Värmeverken vill inte elda barr, då det ger 
problem i pannan och leder till högre NOx–utsläpp. Det  
anses också viktigt att näringen i barren blir kvar på hygget. 
Ett uttag av grot i samband med slutavverkningen medför 
ett ökat uttag av näringsämnen, som kan påverka skogs-
produktionen negativt. I fältförsök med helträdsuttag har 
granen tappat tillväxt, men inte tallen. I de fall där man 
lämnat kvar barren på hygget låg höjdtillväxten för gran  
på samma nivå som om endast stamvirket tagits ut. 

Ett ökat utnyttjande av grot för energiproduktion 
kan ersätta fossila bränslen med en inhemsk rå- 
vara. Men det är viktigt att uttaget sker på ett  
uthålligt sätt så att det inte påverkar skogens 
produktionsförmåga eller leder till en försämrad 
miljö. Skogsstyrelsen anser därför att grot inte bör 
tas ut i skogar med höga naturvärden eller så att  
det påverkar lämnad miljöhänsyn. Dessutom bör 
minst en femtedel av groten lämnas kvar på hygget.
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grotskotningen med en annan maskin än den som skotade 
rundvirket – man måste alltså flytta ytterligare en maskin  
till trakten. Grotskotningen koncentreras också till  
barmarksperioden, vilket känns ologiskt om man har  
avverkat en trakt med låg bärighet under vinterhalvåret för 
att undvika markskador. Dessutom kan ett hygge med grot-
högar inte markberedas och planteras den första sommaren 
efter avverkningen. Sammantaget har detta lett till ett ökat  
intresse för att skota groten direkt efter avverkning och  
torka den i en välta vid väg. 

För att beskriva kunskapsläget om för- och nackdelar  
med att hyggeslagra grot har ESS-programmet gjort en  
litteraturgenomgång.

20 till 40 procent av groten blir kvar … 
Även om man försöker ta ut ”all” grot från ett hygge blir en 
del kvar – sammantaget handlar det i normalfallet om 20 
till 40 procent och det oavsett om groten skotas färsk eller 
hyggeslagrad. Det mesta, 10 till 30 procent, blir kvar mellan 
högarna på hygget, eftersom det vare sig är tekniskt möjligt 
eller lönsamt att upparbeta alla träd så att riset hamnar i en 
grothög. Ytterligare ca 10 procent blir kvar under grot-
högarna, eftersom det inte är lönsamt att försöka samla ihop 
all grot i botten av högarna. Dessutom ökar då risken för 
att få med föroreningar i groten. På svaga marker, där man 
måste risa bas- och stickvägarna, lämnas än mer grot kvar på 
hygget. 

... och 20 till 44 procent av barren
Hur mycket barr som faller av under hyggeslagringen har 
studerats med två olika metoder; en del studier har mätt 
mängden barr under grothögarna och ställt det i relation  
till den totala barrmängden, medan andra flisat högarna  
och mätt mängden barr i flisen, vilket ställts i relation till 
mängden barr i flis från högar som flisats direkt efter avverk-
ning. Studier av barravfallet under grothögar som lagrats en  
sommar på hygge visar att mellan 20 och 70 procent av  
barren faller av – på de flesta lokalerna hade grothögarna  
förlorat mellan 20 och 30 procent av barren. I försök där 
man mätt barrmängden efter flisning har mellan 60 och  
95 procent av barren försvunnit efter en sommars hygges-
lagring. En skillnad mellan studierna kan vara att barren som 
lossnat från grenarna i grothögen ”fastnat inne i högen” och 
inte så lätt ramlar av under grothögarna utan faller av under 
hanteringen på avlägget istället. 

Sammantaget visar studierna att det finns en stor sprid-
ning mellan lokaler i hur mycket barr som faller av från 
groten under hyggeslagringen. Detta kan bero på vädret 
under lagringsperioden och mikroklimatet i högen. Barren 
lossnar bättre från torrt ris och mer barr verkar falla av under 
lastningen ju torrare högen är. 

Om man antar att 20 procent av groten lämnas på hygget 
mellan högarna och 30 procent av barren i högarna faller 
av under hyggeslagringen så blir 44 procent av den totala 
barrmängden kvar vid hyggeslagring jämfört med 20 procent 
vid skotning av färsk grot. 

Torkning
Ur ett affärsmässigt perspektiv är även fukthalten av  
intresse. Vid en studie av sex objekt i Götaland skotades 
halva objektet direkt efter avverkning, den andra halvan efter 
att groten torkats över sommaren. Medelfukthalten var då 
36 procent i de färskskotade vältorna och 31 procent i vältor 
där groten hyggestorkats innan den skotades. Det verkar som 
att valet av skotningstillfälle hade en liten effekt på grotens 
fukthalt vid leveranstillfället. 

I en finsk jämförande studie var fukthalten däremot 28 
procent vid flisning för hyggestorkad grot efter nio månaders 
hyggeslagring och tre månaders vältlagring och 42 procent 
för färskskotad grot som lagrats i välta under ett år. 

Troligen har valet av var och hur man lägger upp grotväl-
tan minst lika stor påverkan på torkförloppet som om groten 
hyggestorkats innan den skotats ut. Man måste också ha i 
åtanke att grot i små högar på hygget snabbt återfuktas vid 
regn och fuktig väderlek, medan de täckta grotvältorna inte 
påverkas lika mycket. 

Slutsatser
Skillnaden i bränsleegenskaper mellan hyggestorkad och 
vältlagrad grot är ofta marginell och skillnaden mellan de 
olika systemen kan därför vara svårdefinierad. Fukthalterna 
är likartade och i båda fallen finns det barr i materialet. 
Skillnaderna mellan olika hyggen verkar påverka materialet 
mer än när skotningen till större välta genomförs. 

Argumentet för lagring och torkning av grot i små högar 
på hygget med syfte att barren ska falla av kan ifrågasättas. 
Det är inte så att ”all” grot och ”alla” barr tas ut vid skotning 
av nyavverkad grot och att ”alla” barr blir kvar vid skotning 
av hyggeslagrad grot, utan snarare att 20–30 procent av  
barren blir kvar i det ena fallet mot 40–50 procent i det 
andra. Det går inte att säga om denna skillnad är stor nog 
att påverka den nya skogens långsiktiga tillväxt i någon 
nämnvärd omfattning. När man jämför skogsproduktionen 
bör man även ta hänsyn till att man vid skotning av färsk 
grot kan återplantera hygget ett år tidigare än om man lagrat 
groten på hygget. För vinteravverkade trakter minskar dess-
utom risken för markskador om man skotar groten direkt 
efter avverkning medan marken är frusen jämfört med om 
man väntar till påföljande höst.




