TEMA / RÖJNING

RÖJ RÄTT
I RÄTT TID
GÅ OMKRING I DIN SKOG OCH LÄR KÄNNA DEN. RÖJ
NÄR DET FINNS TID. STÅNDORTSANPASSA. DET ÄR
NÅGRA AV OLLE JOSEFSSONS RÖJNINGSTIPS SOM
BÅDE PROFFS OCH AMATÖRER KAN HA NYTTA AV.

Text & foto: MATTIAS WESTERBERG
NLIGT SAJTEN Skogskunskap
utförs ungefär 60 procent av
röjningen i Sverige av skogsägarna själva. Resten lejs bort
till proffs. Ett proffs är Olle
Josefsson som sedan 2005driver företaget Allskogsservice
utanför Vånga i Östergötland. Han har lång
erfarenhet som anställd och entreprenör
inom skogssektorn och har många tips om
röjning att dela med sig av. Även till självverksamma.
SKOGEN träffar honom hemma på hans
egen gård för att lyssna.
– Om jag får frågan ”när ska jag röja” brukar svaret bli röj när det finns tid, säger Olle.
Det viktiga är att det blir gjort. Ekonomiskt
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är det fördelaktigt att göra åtgärden i tid.
röjningen är gjord ökar det valfriheten i
andraröjningen och det blir lättare att ställa
Röjningen går snabbare och blir billigare,
ut löv som på ett fördelaktigt sätt kan konskogen blir stormfastare och huvudstamkurrera med barrplantorna.
marna ökar i dimensionsutveckling och
värde. Dessutom blir det billigare för skörEFTER DEN ANDRA RÖJNINGEN återstår normalt
daren att avverka en grövre stam än flera
inte mer än 2 500 stammar per hektar.
klena, säger Olle.
Några år innan förstagallringen lämpar det
Genom att röra sig mycket i sin skog ökar
sig att göra en sistaröjning. Då hinner stamman chansen att se när det är dags för en
åtgärd. På många marker i södra Sverige, där marna börja ruttna och falla till marken.
När Olle och hans anställda har
det inte finns specifika mål, kan en
Röjning: ”Beståndsanlitats för en röjning börjar han
tidig plantröjning vara ett normalt
vårdande utglesning av
med att diskutera med markägatillvägagångsätt, resonerar Olle.
plant- och ungskog utan
ren
om det finns några särskilda
Är det planterad gran bör stamatt gagnvirke tas tillmarna vara ungefär knähöga när vara.” (skogskunskap.se) mål och direktiv runt arbetet.
Sedan går arbetslaget runt och
insatsen utförs. Röj bort förväxanavgränsar området. Om det är fler personer
de lövträd. Det är billigt och går fort, samsom ska arbeta i röjningen avgränsas mindre
tidigt som det jämnar ut beståndet och
partier som anpassas efter terrängen. Sedan
underlättar röjning nummer två. Om plant-

 Här är det lingonmark

och tall kommer att prioriteras framför gran.

 Olle Josefsson ser till att det
finns småvägar i hans egen skog
som gör den mer lättillgänglig, inte
minst när det är dags för röjning.

 Kapad ek ger viltfoder

och kan dessutom hjälpa
till att göra plantan lite
mer svåråtkomlig.

sköter varje enskild röjare sin ruta och även
den delas upp i mindre områden. När det är
möjligt börjar de alltid längst bort från bilen
och jobbar sig hemåt. Då undviker de att gå
i den röjda skogen.
– Är det brant går vi ofta i slag fram och
tillbaka längs med sluttningen, förklarar
Olle. På planare mark är ett alternativ att
på ett avgränsat område börja i ytterkant
och jobba sig inåt mitten. När det är riktigt
tätt och eftersatt följer vi oftast inte något
mönster utan improviserar.
EN RÖJARE MÅSTE TA MÅNGA snabba beslut. Olle
och hans anställda gör det vartefter de arbetar sig fram i terrängen. Bland annat är de
hela tiden uppmärksamma på ståndorten
som avgör till exempel hur många stammar
som lämnas. Deras stamval styrs bland annat

 Rö j bort fö rvä xande
lö v i fö rsta rö jningen.
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 Olle lämnar ett stråk
med tätare växtlighet i
anslutning till öppna ytor.

av om marken är blöt, fuktig, frisk eller torr.
Kommer de in i ett blött område gynnar de
björk och al när det finns.
Att lämna en förväxande skärm skyddar
även granen mot frost. Olles röjare tittar
även på vad som finns bland den lägre växtligheten. Om det till exempel växer lingon
lämnar de tall före gran när det är möjligt.
STÅNDORTSANPASSNINGEN lyfter Olle fram som

något extra viktigt. Det är i röjningen som
slutbeståndet formas. Under sitt arbete har
han sett många granar som tappar i tillväxt
eftersom de växer på för torra marker.
– När vi har röjt en halvtimme stannar vi
och tittar att det blev som vi tänkte, säger
Olle. Det är viktigt att korrigera sig. En gång
per dag, röjare och bestånd ska vi kolla antalet stammar och trädslagsfördelningen.
Det gör vi genom att sträcka armarna rakt
ut från kroppen, som blir centrumpunkt.
Sedan tänker vi oss en halvcirkel med radien
5,64 meter, vilket ger ett bra grepp om
stamantalet per hektar.
Det är ett mått som ofta används inom
skogsbruket och som gör det lätt att räkna
ut antalet stammar per hektar. Ytan hos en
hel cirkel med radien 5,64 meter är nämligen 100 kvadratmeter, det vill säga en
hundradels hektar.
Att spara rätt stam är viktigare än att
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avståndet mellan stammarna blir optimalt.
Lämna hellre några tallar i en tät grupp än
fokusera på det perfekta avståndet mellan en
tall och en gran om de växer på lingonmark.

ett trångt bestånd inte är lika smakligt för
viltet. Ibland kapar vi olika träd som står
intill de tänkta huvudstammarna en bit upp.
Det kan skydda huvudstammen, samtidigt
som det ger alternativt foder till viltet.

INTILL LUCKOR, TILL EXEMPEL RUNT BERG, lämnar
REDAN I RÖJNINGEN är det viktigt att börja
Olle och hans arbetslag ofta tätare mellan
stammarna. Luckan skapar växtutrymme för fundera på den hänsyn som ska lämnas
med tanke på natur, friluftsliv samt fornflera träd. I en eftersatt röjning med väldigt
mycket stammar sker arbetet extra selektivt. och kulturlämningar. Bland annat sälg och
rönn lämnas alltid som hänsyn.
I de här områdena växer ofta mycket björk
Grundtanken är att hålla öppet runt de
och röjarna måste välja de stammar som är
växtliga, vilket gör urvalet mindre. Samtidigt lämningar som finns inom beståndet. När
det finns en stig i området avslutas röjningställer de ut träden på ett avstånd där nästa
en intill den. Då går det att fälla in i beståndåtgärd blir gallring. Risken för stambrott på
et och inga stammar ligger och hindrar
grund av att stammarna är smala är värd att
framkomligheten.
ta, hellre än risken att det måste röjas en
Ett bra vägnät på fastighegång till.
ten ökar tillgängligheten och
– När det är risk för viltgör jobbet lättare, vilket ökar
skador eller då målet är kvaliRÖJA ELLER LEJA?
chansen att det verkligen blir
tet på barrvirket väntar vi ofta
Många skogsägare röjer själröjt, anser Olle.
med röjningen, berättar Olle
va, men det kräver både tid
På sin egen fastighet har
och visar ett parti med ett
och kunskap och är inte riskhan ett antal småvägar, anhögt antal stammar av flera
fritt. Det går att ta röjsågspassade till små fordon. För
trädslag.
körkort (se Säker skog,
att
undvika att gå till bränsle– Här är viktigt att träden
sakerskog.se) och på Skogsdunken genom röjd skog och
står tätt. Till viss del blir det
kunskap finns en guide som
för att spara tid sätter Olle och
rent fysiskt svårare för viltet
hjälper dig att fatta beslut
om du ska röja själv eller leja
hans röjare fast två enliters
att ta sig fram, samtidigt som
(se http://krymp.nu/ac).
bränsleflaskor på selen. Det
chansen ökar att någon stam
ska vara lätt att röja! n
klarar sig. Upplevelsen är att

OLLE TIPSAR
• Rör dig i din skog. Då ökar chansen att du ser röjningsbehovet
och blir på det klara med hur
insatsen ska utföras.
• Fundera inte på tidpunkten så
länge stammarna är små. Det
viktiga är att det blir utfört.
• När stammarna är grövre kan viss
försiktighet vara bra med tanke
på att virket skulle kunna bli en
yngelhärd för insekter.
• Gör en plantröjning där förväxande träd röjs bort.
• Ståndortsanpassa – rätt träd
på rätt växtplats.

 Olle Josefsson visar hur
han mäter upp en provyta
för att få en uppskattning
om antalet stammar per
hektar.

 Ståndortsanpassning: Löv lämnas på
blöt/fuktig mark.
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