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Det finns gott om röj
ningsjobb i skogen och
möjlighet att tjäna pengar.
Men det kräver noggrann
planering och oftast ut
ländsk arbetskraft.
Som ATL skrev i förra numret
finns det skogsskötselexperter
som menar att vi använder för
hårda och intensiva skogssköt
selmetoder som hämmar till
växten. Men många hävdar
också att det röjs för lite och att

Det gör att Svensk Skogsser
vice i Ed i Dalsland har fullt upp
med att röja skog från Hälsing
land i norr till Skå
ne i söder.

En investering
- Bolagen är hyfsat
i fas med sina röj
ningar, men i pri
vatskog röjs det .all
deles för lite. Trots
att röjning är en av
de bästa investe
ringar

en

skogs

röjningsberget i Sverige bara

ägare kan göra på
sin fastighet, säger Sten Gus

Enligt Riksskogstaxeringen
har röjningsbehovet i ungskog
legat ganska konstant på runt
900 000 hektar i treårsmedel-·
tal.

tafsson på Svensk Skogsservi
ce.
Han menar att skogsägare



. tema", säger
St en Gustafs
son på Svensk
Skogsservice.
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sen visar att du kan höja ditt
netto som skogägare med 26
procent genom att röja din
skog, jämfört med

Bolagen
är hyfsat
i fas med sina
r.öjningar,. men
i privatskog
röjs det allde·
les för lite

växer, främst på privata skogs
ägares fastigheter.
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Bara från Polen
Svensk

Skogsservice

räknar

röjningsåtgärden 340 kronor i

kring 15 heltidsanställda och

timmen, eller så lämnar Svensk

omkring 100 personer i arbets

ce startades 2004
av Joakim Gustafs
son och är redan ett
av de största skogs
vårdsföretagen

lag i produktionen.
De använder bara arbets
kraft från Polen och det kräver
mycket noggrann planering för

de

bland annat 9 500 hektar ung
skog, planterade en halv miljon
plantor och röjde även 2 500
hektar kraftledningsgator.
Nu jobbar .även Joakims far

kan öka sitt netto rejält genom
att röja ungskogen.

Sten och brodern Jon i företaget

- Exempel från Skogsstyrel-

som har fått en rad priser inom

i omkring 130-140 kronor i tim
men. För skogsägaren kostar

med att omsätta drygt 40 miljo
ner kronor 2014. Nu har de om

Svensk Skogsservi

Sverige.
2013
röjde

men, plus semester och andra
tillägg, men de flesta vill arbeta
på ackord.
En bra röjare kommer då upp

att det ska bli röjt på rätt ställe,
i rätt tid och på rätt sätt.
- Nu har vi översatt alla olika

Skogsservice ett fast pris per
hektar.

Higt belånade
- Generellt är skogsfastigheter
lågt belånade. Att sätta av 4 000
till 8 000 kronor per hektar för
två röjningar är en investering

tillstånd, dokument och före

som ger mycket bra

skrifter till polska. Det hade va
rit för komplicerat att ha ännu

förräntning, menar
Jon Gustafsson.

fler språk, säger Jon Gustafs
son.
Arbetskraften får avtalsenlig
lön på minst 106 kronor i tim-
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