Röj din skog - Rädda värdet på virket!
”Röjningsberget” fortsätter att växa och forskarna talar om risken för en skoglig och
ekonomisk katastrof. Är du ägare till några av de bestånd som egentligen borde ha
röjts för 10-15 år sedan? Var lugn – än är det inte för sent att rädda värdet på
skogen, även om det brinner i knutarna. Att göra en eller ett par röjningar i ett
eftersatt bestånd kan visserligen bli ganska dyrt, men i längden är det ändå en
mycket lönsam investering.
Röjning är en förutsättning för en hög och värdefull virkesproduktion. I de allra flesta
fall betalar sig investeringen redan vid den första gallringen. Den lönar sig även vid
senare gallringar. För att inte tala om vid slutavverkningen. Röjning är den allra
lönsammaste åtgärden inom skogsbruket – det är till och med mer lönsamt än
plantering.
Ju längre man väntar desto dyrare blir röjningen. Dessutom fördröjer man första
gallringen och sänker medelstammen så att avverkningskostnaden blir högre.
INKOMSTBORTFALL
Att röja är en åtgärd som kostar pengar och därför avstår många skogsägare. Tyvärr
så ser de inte inkomstbortfallet i framtiden som blir följden.
RÄDDA EFTERSATTA BESTÅND
I södra Norrland finns till exempel åtskilliga gran och tallbestånd som är oröjda trots
att stammarna hunnit bli mellan fem och tio meter höga, och här kan fortfarande
virkesvärdet räddas. Vilka åtgärder som behöver vidtas beror givetvis på hur
beståndet ser ut. Några generella råd finns dock:
Röjning i ett steg: Om det är ca 4000-6000 stammar/ha kan man röja i ett steg. Man
gör då en kvalitetsröjning där de finkvistiga stammar som fortfarande har en
utvecklingsbar grönkrona sparas i första hand. Vargar (grovkvistiga förväxande
stammar) och klena stammar utan utvecklingsmöjligheter röjs bort. Där inga, eller
sämre barrträd finns sparar man lövträd, i första hand björk.
Även om resultatet med avseende på diameterutveckling inte blir lika bra som om
man röjt i ett tidigare skede blir det ändå fullt godkänt och avsevärt bättre än om
man inte röjt alls.
Röjning i två steg: Står stammarna tätare än 6000 st/ha är det svårare, men går
man in och röjer två gånger kan man uppnå mycket bra kvalitet, även om
diameterutvecklingen blir långsammare. Det är nödvändigt att göra röjningen
försiktigt och i flera steg för att minska risken för snöbrott. I detta fall är
kvalitetsröjning aktuell i ännu högre grad.
Skillnaden jämfört med det första exemplet är att det höga stamantalet medfört en
långsam diameterutveckling, med många klena stammar som följd.
NATURVÅRDSHÄNSYN
Att tänka på naturvård är viktigt vid röjning. Spara alltid oröjt mot vattendrag och
impediment. Viktigt att inte röja bort rönn, sälj och al som är föda för viltet.

