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Både när det gäller gallring och förnyelseavverkning har den maskinel-
la avverkningens andel vuxit så pass kraftigt, att man inte mera har
råd att begränsa sig enbart till stämplade skogsbestånd som av 
naturen begåvats med förhållanden lämpade för maskinell drivning.

Strukturen i våra skogar medför att gallringsavverkningens omfattning
borde utökas. En dylik ökning har bättre utsikter att lyckas om
bestånden genom förhandsröjningen blir drivningsdugliga och får ett
kommersiellt värde som virke. Riklig undervegetation i ett gallringsbe-
stånd utgör ett hinder framförallt för drivning och för valet av de träd
som skall kultiveras. På platser där förnyelseavverkning är på gång,
försvårar en riklig undervegetation förnyelsearbetet, uppsamlingen av
energivirke och drivningen av gagnvirke. Förhandsröjning innebär att
dylika gallringsbestånd och förnyelseområden röjs innan man sätter
igång med drivningen.

Föreliggande handledning är avsedd både för personer som själva
utför förhandsröjningar och för instruktörer som ger handledning i att
röja. Syfte med publikationen är att motivera skogsägarna och 
aktörerna inom virkeshandeln till att inse att förhandsröjningen är 
ett medel med vilket man kan förvandla skogsbestånd som är under-
minerade av riklig undervegetation till drivningsdugliga objekt för 
virkeshandeln. 
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Genom förhandsröjning förbättrar man förutsättningarna för drivning och höjer
det stämplade skogsbeståndets kommersiella virkesvärde. Därigenom kan man av
skogsbestånd som blivit drivningsodugliga p.g.a. alltför tät undervegetation få
fram drivningsduglig skog med ett kommersiellt värde för virkeshandeln. På
områden reserverade för förnyelseavverkning ersätter förhandsröjningen den 
röjning man annars vore tvungen att göra i efterskott då avverkningen fullbor-
dats. Dessutom underlättar åtgärden all uppsamling av hyggesavfall och flis till
energivirke.

På förhandsröjda områden är förutsättningarna bättre för att man skall kunna
bedöma behovet av gallring, välja ut de träd som skall avlägsnas, uppnå en högre
volym på avverkningsuttaget och erhålla en bättre virkeskvalitet samt undvika
drivningsskador. På mjuk mark skyddar röjningsavfallet markytan och förstärker
dess bärförmåga mot de belastningar den utsätts för under den tid drivnings-
verksamheten pågår.

Förbättrade drivningsförhållanden ökar avverkningsmaskinens produktivitet, gör
maskinförarens arbete mera meningsfullt och motiverar honom till bättre
arbetsprestationer.

Vid maskinell skogsdrivning blir alla regler och reglementen som berör miljö-
aspekter lättare att uppfylla om dessa blivit beaktade redan under förhandsröj-
ningens lopp.

Ändamålet för förhandsröjningen är att förbättra eller öka:
• det stämplade skogsbeståndet som objekt för virkeshandeln,
• urvalet av träd för vidare kultivering jämte förhållandena i vilka de skall gro 
• gagnvirkesvolymen och dess kvalitet
• den maskinella avverkningens produktivitet
• arbetsresultatet efter skogsdrivningen och beaktandet av miljöaspekterna samt
• effektiviteten och kvaliteten visavi skogstransport av gagn- och energivirke. 

Undervegetation kring trädens rötter och i deras omedelbara närhet utgör det
största hindret för maskinell avverkning. Den kan förorsaka störningar i 
sågkedjan, skada sågkedjor, sågsvärd  och hydraulikslangar och hindra flerpro-
cessdonet från att svänga fram till stammen. Riklig undervegetation skymmer sik-
ten för maskinföraren då han skall välja ut de träd som skall fällas och apteras och
dessutom försvåra hans val av rätt körlinje.

Att avlägsna undervegetation med hjälp av avverkningsmaskinens flerprocessdon
är en tidsödande och produktivitetsmässigt dyr operation.
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Varför lönar sig 
förhandsröjning?
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Hurdana objekt röjs, när och
av vem?
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Objekt
När det uppstått så rikligt med undervegetation att sikten blivit skymd, bör man
utöver ett område kring rotändorna till gagnvirkesstora stammar, röja bort så pass
mycket av undervegetationen i övrigt, att avverkningsmaskinens förare utan pro-
blem kan välja sina körlinjer och komma åt de träd som skall fällas. Alla platser
inom avverkningsområdet där undervegetationen kan ställa till problem bör röjas.



Produktivt plantuppslag och naturmiljöer lämnas i fred utan att röjas. Eftersom
även naturmiljöerna  märks ut i samband med röjningen, försäkrar man sig där-
med om att de kommer att beaktas när drivningen blir aktuell.

Typiska objekt för förhandsröjning är områden inom vilka man håller på med gall-
ringsavverkning, där plantskogsskötsel lämnats ogjord eller där man håller på
med förnyelseavverkning; d.v.s. områden där man via åtgärder med sikte på
skogsförnyelse i vilket fall som helst är tvungen att röja mark för nybeståndet.
Under plantskogsskötselfasen ställer undervegetation typiskt nog till med mest
förtret på områden där ingen rensning eller gallring förekommit efter det att
planteringen ägt rum och på moar och torvmarker täckta av ung skog, karaktä-
ristiskt i form av lövdungar.

Tidpunkt för röjningen och vem som skall sköta den
Fördelaktigast är det om förhandsröjningen verkställs året innan drivningen skall
äga rum, i norra Finland och i karga trakter helst ännu tidigare.

Röjningen bör ske i god tid före drivningen och medan det är snöfritt. Om den
först blir gjord omedelbart före drivningen och om träden i det skedet redan hun-
nit slå ut i grönska, blir nyttan oftast minimal jämfört med att förhandsröjningen
skulle ha gjorts i god tid. Ifall undervegetationen röjs medan snön ännu ligger
kvar, kan långa kvarblivna stubbar förorsaka stort besvär då fällningen av gagn-
virke skall äga rum.

Förhandsröjningen är lämpligast en uppgift för skogsägaren. Om arbetet kan för-
knippas med skötseln av ungskog och villkoren för subventionering även i övriga
avseenden uppfylls, erbjuder detta skogsägaren möjlighet till offentligt stöd.
Villkoren stipulerar att området ifråga bör ha en yta om minst en hektar, att anta-
let bortröjda träd med en stubbdiameter på minst 4 cm uppgår till över 1 000 st
och att gagnvirkesbeståndet inte överstiger den limit den lokala skogscentralen
har slagit fast (i normala fall rör det sig om 30–40 m3/ha). Medeldiametern mätt
i brösthöjd på stammarna i det kvarblivna trädbeståndet får inte överstiga 16 cm.

Där undervegetationen är låg och endast är till
ringa förfång för avverkningen, behöver man
endast röja kring roten till gagnvirkesstora träd.
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Naturmiljöer lämnas
oröjda.



Arbetsinstruktioner och vägledning
Den person som skall verkställa förhandsröjningen bör bekanta sig med arbetsin-
struktionerna och arbetsplatsen innan han sätter igång. Ifall arbetet i praktiken
utförs av någon annan än skogsägaren själv, bör personen i fråga vid behov få till-
gång till en karta över det aktuella området. Det är till fördel om man dessutom
kan komplettera arbetsinstruktionerna genom en detaljerad förhandsgenomgång
på ort och ställe. Det är önskvärt att avverkningsmaskinens förare då är i tillfälle
att närvara.

Röjning runt rotändan
Undervegetationen röjs undan på ett område med en radie på minst en meter
runt rotändan och så tätt intill marken, att stubbarna efter undervegetationen
inte kan komma åt att hindra avverkningsmaskinens flerprocessdon från att
svänga fram till stammen. Speciellt på platser där snön kan tynga ned underve-
getationen och vara till besvär för vinteravverkning, bör man se till att röjningen
täcker ett tillräckligt stort område runt stammarna. Undanröjd undervegetation
bör alltid fällas i riktning bort från stammen. Undanröjda träd får aldrig lämnas
kvar i fastfällt tillstånd. 
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Hur röjer man?
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Röjning av hinder för sikten
Undervegetationen bör röjas undan på alla sådana platser inom området där den
kan skymma sikten för avverkningsmaskinens förare. Resultatet av röjningsarbetet
bör vara sådant, att föraren utan problem kan välja väg för spåren och komma åt
de träd han skall fälla.

Röjning av förnyelsemark i samband med 
förhandsröjning
Eftersom förhandsröjningen samtidigt tjänar som röjning av förnyelsemark, är det
värt att röja all undervegetation som senare kan ställa till besvär vid avverkning
och olika förnyelsearbeten. En dylik röjning underlättar även uppsamlingen av
hyggesavfall till energivirke genom att undervegetationen därigenom inte fastnar
i lastarens grip och inte heller hämtar med sig stenar och jord bland flisen i las-
set.

Arbetsredskap
Det rekommenderade sättet att röja undervegetation är att använda röjningssåg.
Ifall fällningen av små träd utförs manuellt före maskinavverkningen, kan för-
handsröjningen ske med motorsåg.

Arbetsskydd
Medan förhandsröjning pågår, bör man alltid noga följa de arbetsskyddsregler
som stipulerats för hanteringen av röjningssågar och motorsågar. Då man röjer
runt rotändan till stammarna bör man speciellt se upp för risken att röjningsså-
gen plötsligt kan studsa tillbaks från stammen vid oavsiktlig beröring.

Produktivt plantuppslag samt natur- och miljövärden
Då man förhandsröjer bör produktivt plantuppslag, alla skärskilt viktiga naturmil-
jöer som räknas upp i § 10 i skogslagen, alla stränder och närmiljöer till älvar, åar
och bäckar samt alla träd som ingår i begreppet naturvårdsträd, lämnas i fred. Vid
behov märker den person som utför röjningen ut objekten så att skogsmaskin-
föraren säkert kommer att uppmärksamma dem.

Sällsynta trädslag kompletterade med sälg och rönn är viktiga för den biologiska
mångfalden i skogarna. De lämnas oröjda ifall de befinner sig på över en meters
avstånd från stammen till det gagnvirkesträd som skall fällas. Med tanke på ville-
brådsbeståndet lämnas även enris- och videbuskar i fred. När det gäller natur-
och miljövärden i samband med behandlingen av skärskilt viktiga naturmiljöer
uppräknade i § 10 i skogslagen jämte strandskogar och naturvårdsträd, bör man
följa de direktiv som utfärdats av Skogsbrukets utvecklingscentral Tapio och
Metsäteho.   
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