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Motormanuella redskap för röjning
Den motormanuella röjsågen introducerades i Sverige i mitten på 1950-
talet och är med relativt små modifikationer fortfarande det redskap som 
används till den absoluta majoriteten av ungskogsröjningarna idag. 
Denna avsaknad av teknik- och metodutveckling har lett till en situation 
där röjningens andel av skogsbrukskostnaderna ökar för varje år (Fig. 1). 
Studier av nya metoder för röjning genom toppkapning har givit lovande 
biologiska resultat och borde också innebära fördelar ur ett 
teknikutvecklingsperspektiv. Detta eftersom kapstället höjs ovanför hinder 
i form av till exempel stenar, stubbar och gräs. Därför har tre prototyper 
för motormanuell röjning genom toppkapning testats vid SLU i Umeå (Fig. 
2a-d). 
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Figur 1. Relativ röjningskostnad 1981-2001 jämfört med kostnader 
för föryngring och drivning.

Figur 2. De motormanuella redskap som testats; a) Stångsåg med röjsågs-
handtag b) Stångsåg med rakt handtag c) Häcksax d) Kapanordning med 
kedjesmörjning som användes på stångsågarna.

Resultaten från studien, som gjordes i experimentiellt uppbyggda 
ungskogsbestånd, visar att det finns motormanuella prototyper som kan 
konkurrera både tids- och kvalitetsmässigt med den konventionella 
röjsågen. Bäst fungerade stångsågen med rakt handtag (Fig. 2b) som 
producerade till och med något bättre än röjsågen i höga och täta bestånd 
samtidigt som den skadade något färre kvarvarande huvudstammar. Det är 
också viktigt att nämna att dessa prototyper hade motorer med endast 38% 
av den kraft som motorn på röjsågen hade. Vidare hade dessa prototyper 
endast utvecklats under ca. 1 år och kostnaden för dem beräknas bli lägre 
än för röjsågen eftersom dessa kan produceras utifrån delar till redskap 
som produceras i betydligt större volymer än röjsågarna.
Det finns alltså konkurrenskraftiga alternativ till röjsågen med stor potential 
för vidare utveckling och som passar väl att toppkapa med. Toppkapningen
kan innebära flera biologiska fördelar som till exempel kvalitetsdaning av 
huvudstammar, produktion av viltfoder samt produktion av bioenergi i de 
toppkapade röjstammarna som senare kan skördas i en kombinerad sen 
röjning och tidig gallring.
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