
Skogen har nu uppnått en ålder då det är dags att gallra. När det är klart 
kommer de träd som står kvar att ha möjlighet att växa sig stora och trivas i 
ljuset. 

Vi kommer att lämna en del täta grupper och många lövträd eftersom det 
ger ett trevligt intryck när man rör sig i området. 

De stigar som går genom området ska bevaras och eventuellt ris som 
hamnar på stigarna kommer att tas bort när vi är klara.

Om du har frågor är du välkommen att ringa

Vi börjar gallra den 

Tänk på att en skogsavverkning med stora maskiner och timmervältor 
innehåller många faror och att det inte är en lämplig miljö att vistas i!

Skogen ska gallras
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Den här skogen är lämplig att sköta med hyggesfria metoder. Nu är det 
dags att avverka en del av träden och låta nya växa upp i luckorna. När 
åtgärden är utförd kommer det att finnas kvar en gles skog här, men det 
kommer att finnas både stora och små träd. 

De stigar som går genom området ska bevaras och eventuellt ris som 
hamnar på stigarna kommer att tas bort när vi är klara. 

Om du har frågor är du välkommen att ringa

Vi börjar arbetet den

Tänk på att en skogsavverkning med stora maskiner och timmervältor 
innehåller många faror och att det inte är en lämplig miljö att vistas i!

Skogen ska avverkas
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Skogen ska avverkas

Den här skogen har nu uppnått en ålder då det är dags att avverka och en 
ny skog kommer att växa upp. När avverkningen är klar kommer det att vara 
ett hygge här, men grupper av träd och enstaka gamla träd ska lämnas kvar. 

De stigar som går genom området ska bevaras och eventuellt ris som 
hamnar på stigarna kommer att tas bort när vi är klara. 

Om cirka två år kommer vi tillbaka för att plantera nya träd så att det blir 
en ny skog. Innan planteringen kommer en markberedning att göras. Det 
gör vi för att plantorna ska växa så snabbt från början att de klarar angrepp 
av insekter och konkurrens av gräs och andra växter.

Om du har frågor är du välkommen att ringa

Vi börjar avverka den

Tänk på att en skogsavverkning med stora maskiner och timmervältor 
innehåller många faror och att det inte är en lämplig miljö att vistas i!
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Skogen har nu uppnått en ålder då det är dags att röja den. När det är klart 
kommer de träd som står kvar att kunna växa snabbare och du kommer att 
se bättre genom skogen. 

De stigar som går genom området ska bevaras och eventuellt ris som 
hamnar på stigarna kommer att tas bort när vi är klara.

Om du har frågor är du välkommen att ringa

Vi börjar arbetet den

Tänk på att en röjsåg låter mycket och att det inte är lämpligt att vara nära 
utan att skogsarbetaren säkert sett att du kommer!

Skogen ska röjas
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