Röjningen efter stormen Alfrida igång!
Som ni vet så ligger det massor av vindfällen efter Alfrida på våra marker,
Vi har i samråd med Skogsstyrelsen planerat hur vi skall hantera detta och handlat upp en
entreprenör för arbetet.
Tillsammans med handläggare från skogsstyrelsen och entreprenören har vi inventerat
markerna, beslutat lämpliga åtgärder och inhämtat nödvändiga tillstånd.
Vad händer och när?
Vi kommer att kapa upp vindfällen, lägga tillbaks rotvältor och ta ut timmer till närmsta väg
för avsalu.
Grenar och toppar kommer tillsvidare att bli kvar i markerna, vi hoppas att arbetslaget och
byalagen kan hjälpa till att elda/ta ut detta. En del ris kan också få ligga kvar i skogen.
På en del områden kommer vi, på skogsstyrelsens inrådan, att lämna hela träd som får
förmultna och bli till nytta för insekter och fåglar.
Av samma skäl kommer en del “högstubbar” lämnas (Stubbar 1-4 meter höga).
I område nr 48 (Kubbhöjden) avser vi, förutom röjning av vindfällen, göra en större gallring
eftersom det är tät, hög och gammal skog där.
Det är rationellt att utföra det när vi har maskiner på plats och ger också lite mer virke att
sälja.
Det mesta arbetet kommer att utföras fram till början av april, men det kan bli
kompletterande röjning när marken torkat upp mer i maj.
Vem gör jobbet?
Röjningen kommer att utföras av Roslagens skogshantering / Sören Wiman.
Arbetet sköts med tunga maskiner (Skördare och skotare). Tyvärr har vi ingen tjäle i
marken och får räkna med en del markskador / hjulspår i terrängen.
Vi kommer att följa arbetet och i möjligaste mån styra för att att förstöra så lite som möjligt.
Vindfällen på tomter.
När det gäller vindfällen på enskild tomtmark och möjlighet att få hjälp med detta så har
styrelsen beslutat att vi inte kan vara behjälpliga med detta, kostnaden blir helt enkelt för
hög.
Grenar och toppar för flisning får dock läggas på föreningens ”flishög” och vi tar också
hand om uppkapat timmer om det ligger staplat i vägkant och har rätt längder.
Styrelsens kontaktpersoner för projektet:
Tomas Engblom 0708-760 790 te@engark.se
Birger Svensson 073-230 64 00 ki.land.bygg@live.se
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