Skogskoll i Ramsmora
Den 6 oktober var en underbart vacker förhöstdag. Ett 15-tal skogsintresserade hade slutit upp
på parkeringen i Ramsmora för att få del av Börje Drakenbergs kunskaper. Han är
skogskonsulent och hjälper till med förvaltningen av kyrkans skogar i området. Han delade
med sig av sin spännande kunskap på ett fängslande sätt.
Vi började med att ge oss upp i det närliggande området med gallringsmogen ungskog av tall.
Skogen hade avverkats på 1970-talet. Vid den tiden undantog man en del äldre träd s.k.
”frötallar”, vilka nu stod här och där bland ungträden.
Börje Drakenberg tog fram en borrkärna ur ett av dessa äldre träd med hjälp av en trädborr.
Tallens ålder var c:a 150 år. Av borrkärnan kunde man utläsa perioder av långsam tillväxt
avbrutna av snabbare efter en brand eller avverkning. När skogen brinner klarar sig de
tjockbarkiga tallarna medan ungträd och gran dör. Brand är för tallskog vad regn är för
regnskog, berättade Börje.
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Skogsvården för detta och liknande områden går ut på att skapa en bra strövskog och
samtidigt säkra en återväxt, som på sikt kan generera inkomster för ägarna genom att
avverkas.
Vi trängde igenom ett bälte av vildvuxen och snårig skog med gran och lövträd. Börje
Drakenberg visade oss hur man kunde öppna upp sådan skog genom att gallra och glesa ur.
Han hade endast sparat några äldre lövträd. Han berättade att man efter gallring skulle se på
sitt färdiga verk och skämmas. Gjorde man inte det stod träden fortfarande alltför tätt.
Sedan kom vi upp på en bergshöjd med brandpräglad tallnaturskog. Den är nu extremt
sällsynt. Det finns minst fyra generationer av tall i detta område. Det äldsta trädet har en ålder
av c:a 400 år.

Detta är en skogstyp som var vanlig förr men som försvunnit därför att skogsbränderna
upphört. Numera strävar skogsbruket efter att få likåldrig, hög och stamrik skog.
Tallen klarar sig med enkel jordmån medan granen behöver fetare jord. Bergsterrängen har
gjort det svårt och olönsamt att avverka detta tallbestånd. Det kan vi vara tacksamma för.
Börje Drakenberg hänvisade ofta till ekonomin i skogsbruket. Lönsamhet är kriteriet på vad
som kan genomföras i skogen. Det är t ex idag inte möjligt att gallra eller avverka skog för
hand. Det är maskiner som gäller. En gallring görs med skogsmaskiner på larvfötter som inte
skadar marken nämnvärt. Då bildas gator i skogen där maskinen tar sig fram. De sår som
uppstår i marken kommer från de fordon som därefter fraktar bort virket, som ju har en
ansenlig tyngd.
Börje berättade att de största ekonomiska kostnaderna står älgen för. När älgen biter av
plantorna i mulhöjd blir virket kvistigt och vridet. Det duger sedan aldrig till någon värdefull
förädling. Ingen vill ha vridet virke.
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