RÖJNING

Vill du få finare skog
med högre kvalitet?
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Vill du ha grova träd med raka stammar, som ger fint
sågtimmer när det är dags att avverka i din skog? Då ska
du ha koll på när det är dags att röja. Dina träd fungerar
nämligen precis som morötterna i trädgårdslandet, en del
behöver plockas bort för att de som blir kvar
ska få utrymme att växa sig stora och fina.

Frågor och svar om röjning
Varför ska jag röja?
När du röjer tar du bort en del träd för att ge mer
ljus och näring åt de som lämnas kvar. I första hand
tar man bort de stammar som har kvalitetsfel och
trädslag som man inte vill ha kvar. De stammar som
röjs ner får ligga kvar i skogen och förmultna. Röjning
ger det bästa av två världar – en trevlig skog för dig
att vistas i och tillväxt för kommande generationer.

Varför är det viktigt att röja?
Även om du har planterat tall eller gran växer det upp
väldigt mycket lövträd. Lite lövträd bör alltid lämnas
kvar, men om du inte röjer tar de ofta över på sikt,
eftersom de växer snabbare än tall och gran.
Man brukar också behöva röja bort en del barrträd, annars får dina tallar och granar stå och trängas
så att de blir små och taniga. Många av dem kommer
också att vara krokiga och skadade när det är dags
att avverka.

ha raka stammar och symmetriska kronor efteråt.
Då blir det mer värdefullt virke och träden klarar av
stormar bättre. Dessutom minskar risken att träden
ska knäckas av snö på vintern.

Hur mycket kostar det att röja?
Priset ligger mellan 2 000 och 5 000 kronor per
hektar, beroende på hur många stammar som behöver röjas och hur höga de är. Den kostnaden tjänar
du in flera gånger om. Oftast har du räknat hem investeringen redan vid den första gallringen.

Röja en eller två gånger?
Om lövträden har hunnit växa upp igen efter den
första röjningen och blivit högre än barrträden är det
dags att göra en ny röjning. Tallen är speciellt känslig
för konkurrens från högre lövträd, eftersom den vill
ha det öppet och ljust.

Är det svårt att röja själv?
Det kan vara lite lurigt att hålla tempot uppe samtidigt som man ska hålla koll på vilka stammar som
ska tas bort och vilka man ska lämna kvar. Det är
många beslut som ska tas för varje träd du har
framför dig, och det vanligaste felet är att man tar
bort för få stammar.
Att röja en liten stund om dagen klarar de flesta,
men om man ska röja flera timmar om dagen bör
man vara i god kondition.

Om jag röjer själv – hur många stammar ska
sparas?
När är det lämpligt att röja?
Det beror på var i landet du har din skog, men det
brukar vara lämpligt när träden är någonstans mellan
10 och 20 år.
Det gäller att hålla koll, för tiden är knapp. Ofta har
du bara ett par år på dig medan träden är i rätt höjd.
Om du ser att lövträden börjar växa sig större än
granar och tallar är det definitivt dags att röja.

Vad händer med skogen efter röjningen?
När träden får mer utrymme växer de sig snabbt
grövre. Virkesproduktionen ökar inte totalt sett, men
i stället för att få många små träd får du färre och
kraftigare träd. Det gör stor skillnad i ekonomin när
det är dags att gallra och slutavverka.
Eftersom man lämnar kvar de finaste stammarna
vid röjningen kommer en större andel av träden att

Det beror på vilka trädslag det handlar om och hur
bördigt det är i området. I Norrland kan det vara från
1 600 till 2 500 stammar per hektar.
Prata gärna med din virkesköpare, så får du tips
utifrån förutsättningarna som finns i området där du
ska röja.

Viktigt att tänka på!
• Håll koll på din skog, så att du vet när det är
dags att röja. En skogsbruksplan är till bra hjälp.
• Det är lätt att vara för optimistisk när det gäller
hur mycket man hinner med att göra själv. Lej
bort jobbet om du inte hinner med dig.
• Var inte rädd för kostnaden för röjningen
– det är pengar som du tjänar igen med råge.

