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Mekaniserad ungskogsröjning
Arbetet med att mekanisera ungskogsröjningen har pågått mer eller mindre 
kontinuerligt i Sverige under de senaste 30 åren. Den snabba ökningen i 
röjningens del av de totala skogsvårdskostnaderna samt svårigheterna 
med att rekrytera säsongsarbetande personal till motormanuellt arbete gör 
att rationaliseringen av röjningsingreppet idag är mer behövd än någonsin. 
Vid SLU i Umeå har en prototyp för mekaniserad ungskogsröjning tagits 
fram i samarbete med Vimek AB under de senaste tre åren som nu testats 
i ett antal studier. Maskinprototypen är utvecklad mot bakgrund av att vara 
så billig som möjligt samt så liten och smidig att den skall kunna arbeta 
mellan plantrader och inte grensla huvudstammarna som tidigare 
maskinkoncept (Fig. 1). 
Resultaten från studierna indikerar att maskinen klarar av att konkurrera 
med den konventionella röjsågen med avseende på arbetets kvalitet. 

Figur 1. Basmaskinen som utvecklats av Vimek AB.

Tidsåtgång för arbetet, och därmed också kostnaden för ingreppet, är dock 
fortfarande högre för den mekaniserade prototypen. Även om det finns stort 
utrymme för utveckling av prototypen och dess arbetssätt är det idag svårt att 
se att den skulle kunna konkurrera med röjsågen i de flesta beståndstyper. 
Eftersom maskinprototypen klarar av att arbeta i ungskogar utan att tillfoga 
de kvarvarande huvudstammarna mer skador än en konventionell röjsåg, 
samt det faktum att kostnaden för basmaskinen bara är ca. en tredjedel av 
kostnaden för en normal liten engreppsskördare, ger dock att basmaskinen är 
ett synnerligen utvecklingsbart koncept. Tidskraven för en röjmaskin mot 
bakgrund av dagens kostnader blir dock svåra att klara av med den selektiva 
stamvisa maskinlösning vi utvecklat under de senaste 30 åren (Fig. 2).
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För att göra ingreppet billigare finns två huvudvägar att välja. Den första 
innebär att man samtidigt med röjningsingreppet även tar tillvara energived
och får en intäkt som bär upp en del av den ökade kostnaden. Den andra är 
att lämna den linje vi följt i 30 år med selektiv stamvis röjning och istället röja 
schematiskt – geometriskt. Mest attraktivt kanske är en kombination av dessa 
två alternativ.

Figur 2. Maximal tidsåtgång/ha vid medelröjkostnaden (2300 sek/ha) i Sverige 
idag för tre olika timkostnader: 200 sek (motormanuell röjning), 400 sek (Vimeks
prototyp) och 600 sek (normal liten engreppsskördare).
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