Upphandling Röjning
HäradSkog erbjuder härmed en stor del av våra röjningar i år till anbudsförslag. Röjningarna finns
fördelade i både Närke och Sörmland. Totalt rör det som 650 hektar fördelat på följande skogvaktare
och markägare, se nedan. Se bilaga 1 för vår röjningsinstruktion. All röjning ska vara klar till 31 dec
2020. Vi ser fram emot ert svar senast 15 april.
Skogvaktare Areal
Carina
150
30
86
Marcus
56
Rickard
79,5
44,9
71,3
Åke
112
20

Typ av
röjning
Ungskog
Ungskog
Ungskog
Ungskog
Ungskog
Ungskog
Ungskog
Ungskog
Underröjning

Markägare
Strängnäs stift Carina
Stockholm stift
Väster Rekarne allm.
Öster Rekarne allm.
Edsbergs allm.
Glanshammar allm.
Strängnäs stift Rickard
Allmänningar
Allmänningar

650
Det går bra att lämna offert på del av vårt underlag. Dock är en markägare minsta del som går att
lämna förslag på. Vi ser dock gärna att ni kan lämna förslag hos flera av våra markägare.
Er offert ska innehålla:




Pris per hektar. Eftersom markägare (enligt tabellen ovan) är minsta enhet så vill vi ha ett
genomsnittspris per hektar per markägare.
En beskrivning av hur ni kommer att bo när ni utför arbetet (vilken standard), förutsatt att
ni/personalen inte är boende inom vårt arbetsområde.
En beskrivning hur ni jobbar för att säkerställa att alla delar blir röjt.

Alla arbeten ska återrapporteras på en blankett. Se bilaga 2. På Strängnäs och Stockholm stift ska
dessutom en FSC blankett fyllas i. Se bilaga 3.
Alla våra entreprenörer måste godkännas av fackförbundet GS (tidigare skog och trä). De
entreprenörer vi kommer att skriva avtal med kommer vi att ge facket den informationen.
Vi förbehåller oss fri prövningsrätt.

Alla underlag kan beställas av Annika Gillström på HäradSkog. Annikas mail är
annika.gillstrom@haradskog.se eller 019-10 80 80.
För frågor kontakta respektive skogvaktare. Alla kontaktuppgifter finns som bilaga 4.

HäradSkog AB

Bilaga 1 - Enkel röjningsinstruktion HäradSkog AB
Övergripande mål med röjning
Röjning gör vi för att skapa förutsättningar för ett ekonomiskt rationellt skogsbruk med biologiskt
stabila framtidsskogar. Vår röjning skall samtidigt säkerställa att vi behåller och skapar naturvärden
för de framtida skogarna.
Ett bra röjt bestånd ger bl.a.:
-

En hög gagnvirkesproduktion

-

Bestånd med bättre motståndskraft
mot svamp- och insektsskador

-

Bestånd som är mindre känsliga för
storm och snöbrott

-

Bättre intäkter och lägre kostnader i
kommande gallringar och vid den
kommande föryngringsavverkningen.

Efter slutröjning skall:
-

Det på frisk grandominerad mark
finnas ca 5-10 % lövträd och zonen (520 m) närmast sjöar och vattendrag
domineras av lövträd

-

Hänsynsytor stå oröjda

-

En yta stor som kronan runt
evighetsträd vara friställd

-

Minst 5 naturvårdsträd/ha (inkl.
evighetsträd) vara friställda

Instruktion för röjningens utförande
Trädslagsinriktning
På svaga marker (T10/G10 - T18/G14) skall talldominans eftersträvas. Gran och lövträd sparas enbart
i luckor.
På medelgoda marker (T18/G14 – T28/G24) skall blandbestånd med tall och gran eftersträvas.
Lövträd sparas i luckor.
På goda marker (T28/G24 och bättre) skall grandominans eftersträvas. Tall sparas enbart i luckor.
Lövträd sparas i luckor och på frisk mark är målet 5-10 % lövträd.
Antal huvudstammar
I plantröjning och lövröjning i låga bestånd (under 2 meters höjd) finns inga måltal. Bra stammar
sparas i ”lämpligt” antal.
Slutröjning i talldominerade bestånd gör vid 3.5 - 4.5 m höjd. Då skall det efter röjning finnas 2000 2600 st/ha (ca 2.1 m förband). Vid fler än 3300 st/ha (1.75 m förband) är röjningen normalt
underkänd och bör kompletteras.
Slutröjning i blandbestånd (se ovan) görs vid 3 – 4 m höjd. Då skall det efter röjningen finnas 1800 2300 st/ha (ca 2.2.m förband). Vid fler än 2900 st/ha (1.85 m förband) är röjningen normalt
underkänd och bör kompletteras.
Slutröjning i grandominerade bestånd görs vid 2.5 – 3.5 m höjd. Då skall det efter röjning finnas 1600
- 2000 st/ha (ca 2.4m förband). Vid fler än 2600 st/ha (1.95 m förband) är röjningen normalt
underkänd och bör kompletteras.

HäradSkog AB

Bilaga 2 – Uppföljningsblankett Röjning HäradSkog AB
Uppföljning Röjning
Fastighet

__________________________________________

Avdelnings nr

__________________________________________

Åtgärd

_____________________

Datum ____________

Nästa åtgärd

_____________________

ÅR ____________

Övrigt
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
Kvarvarande bestånd
Höjd
Tall
Gran
Björk

Utfört av
Underskrift

Diameter

Stamantal

Bilaga 3 – Uppföljningsblankett Röjning HäradSkog AB
FSC-bilaga Checklista/uppföljning – Röjning
(Alla ska sparas)

Antal naturvärdesträd per ha
Antal evighetsträd totalt per ha

________ st
________ st

Impediment inom/mot avd lämnat orört?

(Skall vara minst 10 st per ha
inkl naturvärdesträd)

Ja  Nej  Saknas 

Om nej, ange orsak:

Naturvårdsareal inom/mot avd orörd?

Ja  Nej  Saknas 

Om nej, ange orsak:

Kantzon mot vatten sparad?

Ja  Nej  Saknas 

Om nej, ange orsak:

Övrig kantzon sparad?

Ja  Nej  Saknas 

Om nej, ange orsak:

Stig/vandringsled bevarad?

Ja  Nej  Saknas 

Om nej, ange orsak:

Kvarvarande lövandel 5-20%?

Ja  Nej  Saknas 

Om nej, ange orsak:

Övrig naturvårdskommentar

Underskrift

Datum

Bilaga 4 – Kontaktuppgifter
Person
Martin
Strandberg
Åke Algotsson

Telefon nr
070-275 88 99
070-230 21 44

Epost
Ansvar
Martin.strandberg@haradskog.se Övergripande
kring underlaget
Ake.algotsson@haradskog.se
Skogvaktare
Kumla, Asker,
Grimsten och
Hardemo allm.

Rickard Kärnell

070-230 21 66

Rickard.karnell@haradskog.se

Skogvaktare
Edsberg,
Glanshammar
och Strängnäs
stift

Carina Forsberg

070-668 90 72

Carina.k.forsberg@haradskog.se

Oppunda, Väster
Rekaren,
Strängnäs stift,
Stockholm stift

Marcus Persson

070-668 90 19

Marus.persson@haradskog.se

Öster Rekarne,
Åker, Strängnäs
stift, Haneberg

Olov Hjärtberg

070-254 28 98

Olov.hjartberg@haradskog.se

Selebo,
Stockholm stift,
Strängsnäs stift
samt privata

Roger
Andersson

070-627 32 25

Roger.andersson@haradskog.se

Daga Frustuna,
Daga Bjrönlunda,
Daga Kattnäs,
Daga Gryt och
Rönö, Strängnäs
stift

Annika Gillström

019-10 80 80

Annika.gillstrom@haradskog.se

Skickar ut
underlag samt
faktura frågor

