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2. Få succes med pil!M3

Oversigt over høstudstyr og de vigtig-
ste fokuspunkter

I energipil udgør høsten den største del af omkostningerne, og kvaliteten af den færdige fl is har 
betydning for afsætningen. Det er derfor vigtigt at vælge det rigtige system.

Jordbrugstekniker Jens Bonderup Kjeldsen
Aarhus Universitet
Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet
Institut for Jordbrugsproduktion og Miljø
jens.b.kjeldsen@agrsci.dk

Når man ser på de maskiner, der 
er blevet udviklet til høst af pil 
gennem de seneste 20-25 år, så 
vil man se, at der har været gang 
i kreativiteten! Det spænder fra 
små traktormonterede maskiner, 
som producerer små bundter, 
til store selvkørende maskiner, 
som producerer færdige piller 
eller briketter. Denne præsenta-
tion vil koncentrere sig om de 
maskiner, der anvendes i dag, 
plus nogle af de prototyper, der 
er på vej.

Jeg forventer, at der de næste 
år vil dukke fl ere nye maskiner 
op, sandsynligvis også syste-
mer, som vi ikke kender i dag. 
Det voksende areal med ener-
gipil gør, at der er stor interesse 
for at udvikle nye maskiner.

I kalkulerne for dyrkning af 
energipil udgør omkostninger-
ne til høst, lagring og transport 
ofte 60-70% af de samlede om-
kostninger. Dette understreger 
vigtigheden af at få udviklet ef-
fektive høst- og håndteringssy-
stemer.

Overordnet kan man inddele 
høstmaskinerne i to grupper:

● Maskiner til direkte høst, det 
vil sige høst og fl isning i en 
arbejdsgang. Flisen leveres 
direkte til værk eller efter re-
lativ kort lagring.

● Maskiner til helskudshøst, 
det vil sige pilen høstes i 
hele stængler, som efter en 
lagringsperiode laves til fl is.
De hele skud er lagerfaste 
og kan derfor lagres over en 
længere periode.

De hele skud kan også fl ises kort 
tid efter høst, men herved mi-

ster man en af metodens forde-
le, at man efter nogle måneders 
lagring kan lave en fl is med et 
vandindhold på 20–30%.

Fælles for begge høstsyste-
mer er, at den primære høstpe-
riode ligger i vinteren, det vil si-
ge fra bladfald midt i november 
indtil vækststart midt i marts.

Udviklingen af høstmaski-
ner til høst af energipil startede 
i Sverige i 1980’erne som en del 
af den satsning, der blev støttet 
af den svenske stat.

Den hidtidige udvikling af 

Nordic Biomass - Stemster MK II.
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Det danske pilefi rma Nordic 
Biomass byggede i 1999 en selv-
kørende helskudshøster baseret 
på en Morooka bæltemaskine. 
Den blev i 2006 efterfulgt af en 
bugseret model ”Stemster MKI”. 
I sæsonen 2009/2010 testes 
”Stemster MKIII”, som nu kan 
monteres med bælter og trækkes 
af en bæltetraktor, hvilket øger 
anvendeligheden af maskinen.

Ved helskudshøst og efter-
følgende fl isning kan der produ-
ceres en relativ tør fl is, som der-
ved har et højere energiindhold/
kg. Ulempen er, at det kræver en 
ekstra arbejdsgang, når de hø-
stede skud skal fl ises.

Varmeværkernes krav til fl i-
sen er forskellig afhængig af 
hvilken type indfyringssystem 
og kedel, der anvendes. Inden 
man beslutter sig for, hvilket 
høstsystem man ønsker at an-
vende, er det derfor en god ide 
at checke, hvad de potentielle 
kunder ønsker.

Til sidst kan nævnes et ek-
sempel på en helt ny teknik nem-
lig den canadiske ”BioBaler”, 
som groft sagt er en forstærket 
rundballepresse med savklinger, 
der skærer stænglerne over, og 
et slaglesystem, som neddeler 
stænglerne, inden de kommer 
ind i ballekammeret.  ■

høstmaskiner har mest været 
præget af mange små maskin-
producenter. Denne udvikling 
ses stadig, men inden for de sid-
ste par år har vi set, at fl ere af 
de større maskinproducenter be-
gynder at vise prototyper af pi-
lehøstere.

Op gennem 1980’erne blev 
der udviklet en række maskiner, 
både helskudshøstere og ma-
skiner til direkte høst, og sidst i 
1980’erne kom Claas med deres 
biomasseskærebord. Claas fi n-
snitteren med først HS1 og se-
nere HS2 skærebordet har siden 
starten af 1990’erne været ”Re-
ferencemaskinen”.

De sidste 10 år er der kom-
met fl ere spillere på markedet 
med specialskæreborde til pil og 
poppel. Der kan nævnes CRL 
(Coppice Resources Limited) 
i England, HTM (Hüttmann) i 
Tyskland og GBE i Italien, som 
alle laver skærebord, som kan 
monteres på forskellige fi nsnit-
tere.

En anden maskintype til di-
rekte fl isning er modifi cerede 
sukkerrørshøstere, bl.a. har den 
australske Austoft (nu Case IH) 
været brugt i Sverige og Eng-
land.

Sukkerrørshøsteren laver en 
grovere fl is, 3–5 cm. Den kan 
dog også lave større stykker, 
5–10 cm, ofte omtalt som ”bil-
lets”, som på grund af den gro-
vere struktur beskrives som bed-
re egnet til lagring.

Maskiner til direkte høst har 
som nævnt primært været ba-
seret på eksisterende maskiner, 
mest fi nsnittere og sukkerrørs-
høstere, men der har også været 
enkelte maskiner, som fra star-
ten har været konstrueret til pile-
høst, f.eks. den svenske Bender 
og den tyske Göttinger.

Et andet eksempel på en ma-
skine, som er konstrueret til pil 
fra starten, er den nye pilehø-
ster fra det danske pilefi rma Ny 
Vraa - ”JF Energy Harvester”, 
hvor den første prototype kører 
i sæsonen 2009/2010. Dette er 
en traktormonteret pilehøster, 
som enten kan monteres i front-
liften eller på en reversibel trak-
tor. Traktoren kan så efter behov 
monteres med bælter.

I øjeblikket ser vi fl ere af de 
fabrikker, der fremstiller fl is-
huggere, som begynder at lave 
høstmaskiner, der groft sagt be-
står af et skærebord, som bygges 
på en konventionel fl ishugger.

Fra direkte høstsystemer får 
man en fl is med et vandindhold 
på ca. 50%. Det betyder, at den-
ne type er mest anvendelig, hvor 
fl isen kan leveres relativ kort tid 
efter høst uden for lang lagring. 
I stakke vil den våde fl is hurtigt 
begynde at tage varme. Forde-
len ved dette er, at vandindhol-
det reduceres, ulempen er, at der 
mistes tørstof, og at der er en 
stor risiko for udvikling af skim-
melsvampe.

Udviklingen af helskudshø-
stere gik stort set i stå i starten 
af 1990’erne. Den selvkørende 
”Empire 2000” fra Sverige var 
den sidste i en lang række af 
svenske maskiner, men typen er 
blevet ”genopdaget” inden for 
de sidste 5–10 år. 

Helskudshøstere til høst af 
stiklingemateriale og fl ettema-
teriale (til kurve, hegn osv.) har 
været i brug gennem de sene-
ste 30 år, men de fl este har haft 
det problem, at kapaciteten ikke 
svarede til den produktion, der 
er af de nyere forædlede kloner 
af energipil. Maskinerne var ik-
ke kraftige nok, og ladkapacite-
ten var alt for lille.

Ny Vraa - JF Energy Harvester.


