
ÅTGÄRDSBESKRIVNING RÖJNING
AREAL
Trakten (objektet) omfattar totalt   …..ha.
Den effektiva röjningsarealen (faktureringsarealen) är   …… ha  alternativt bestäms på följande sätt: 
………………………………………………..………………........................................................

RÖJNINGSMODELL
Den planerade röjningen kan betraktas som en

Plantskogsröjning
Plantskogsröjning görs normalt i täta sådder och självföryngring där plantor riskerar att skadas eller       
hämmas i sin utveckling. Röjningen görs vanligtvis när beståndet är ca 1 meter högt.

Punktröjning
Punktröjning används främst i granföryngringar med lövträd i samma höjd som granarna eller lägre. 
Röjning koncentreras till en cirkel med ca 0,5 meters radie kring huvudstammarna.

Lövröjning
Vid lövröjning tar man bort hämmande lövträd och gynnar barrträden. Lövröjning bör utföras senast när 
barrplantorna är 1 meter höga.

Röjning för kvalitet
I jämna, täta tallföryngringar på magra eller medelgoda marker fi nns möjligheter till kvalitetsproduktion. 
Då kan en tvåstegsröjning vara lämplig. I steg ett, som genomförs när plantorna är omkring en meter höga, 
lämnas 6 000–10 000 stammar per hektar beroende på markens bördighet. Andra röjningen sker då beståndet 
är 4–5 meter högt.

Skärmröjning
Skärmröjning används vanligtvis när man vill ha upp gran trots frostproblem och stort lövuppslag.     
De förväxande lövträden glesas ut till en frostskyddande skärm.

Ungskogsröjning
Röjningen utförts normalt när barrstammarna är ca 2–3 meter höga. Efter ungskogsröjning ska        
beståndet kunna utvecklas fram till en förstagallring utan ytterligare ingrepp.

Annan röjning (t.ex. röjning i skadade eller eftersatta bestånd) 
………………………………………………………………………………………………….......…
…………………………………………………………………………………………………….......
…………………………………………………………………………………………………….......
…………………………………………………………………………………………………….......
…………………………………………………………………………...........................................

Arbetet utförs enligt bifogad arbetsinstruktion med titeln …………………………………...

STAMANTAL EFTER RÖJNING 
Planerat stamantal efter röjning

Tall    …………………  stammar/ha
Gran  …………………  stammar/ha
Björk  ………………...   stammar/ha
Övrigt löv  …………….…..   stammar/ha
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HÄNSYN TILL NATUR OCH KULTURMILJÖ
Inom detta röjningsobjekt kommer röjningen är att anpassas på följande sätt:

 Impediment, t.ex. hällmarker, myrar och kärr. Underväxtröjning kommer inte att utföras 
inom eller i direkt anslutning till dessa områden:    …………………………...……………………
……………………………………………………………………………………………………….....

Bryn och kantzoner  ………………………………………………………………………………
.........................................……………………………………………………………………………   

Vattennära miljöer ………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………….…………………………………

Känsliga skogsmiljöer, t. ex. rasbranter, lövkärr, sumpskogar och surdråg .............................. 
.…………………………………………………………………………………………………………
..............................................................................………………………………………………..

Kulturmiljöer, t. ex. gamla stigar, raviner, gravar och rösen ……………………………………..
………………………………………………………………………………………………………….

Frilufts- och rekreationsområden ........................................................................................
…………………………………………………………………………………….……………………
.…………………………………………………………………………………………………………

KONTROLL OCH DOKUMENTATION
Utfört arbete kommer att kontrolleras på följande sätt:
…………………………………………………………………………………………………….……
………………………………………………………………………………………….………………

Utfört arbete kommer att redovisas på följande sätt:
...............................................………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
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