
Skogen efter stormen

INFORMATION TILL ALLA LÄRARE 
OCH ELEVER I STORMDRABBADE LÄN
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Röjning i skogarna utanför Kosta och Lessebo, 17/1 2005. FOTO: MATS SAMUELSSON/SVEASKOG



En livsfarlig lekplats
Den stormskadade skogen är livsfarlig att 
vistas i. Träd som fallit kan ha hamnat i spänning 
och kan när som helst sprätta till med oerhörd 
kraft. En del träd har gått av mitt på stammen, 
andra har dragits upp med rötterna. Du får aldrig 
gå under en sådan rotvälta. De kan plötsligt och 
utan förvarning slå igen. Det går blixtsnabbt.
Vi vill uppmana alla elever och lärare att inte gå 
ut i den stormskadade skogen förrän arbetet 
med att ta hand om träden är färdigt.

Så mycket skog har fallit
Stormfällningen i januari 2005 är den 
största på 100 år med mer än 75 miljoner 
kubikmeter i norra Skåne, Småland, Halland och 
Västergötland. Det är ungefär lika mycket virke 
som avverkas på ett helt år i hela Sverige. 

Om man skulle lägga ut alla träd som 
stormen har fällt på en fotbollsplan skulle det 
bli en stapel som är femton kilometer hög. 
Det är nästan dubbelt så högt som Mount 
Everest.

En jättelik arbetsplats
Just nu arbetar väldigt många i skogen med 
att ta hand om allt virke som blåst omkull. 
Nästan alla avverkningsmaskiner har körts 
ner till de drabbade områdena. Enligt en 
forskare på Sveriges lantbruksuniversitet, 
SLU, kommer det att behövas 3 700 
skördare som kapar virket och lika många 
skotare som kör ut virket för att hinna ta 
hand om all skog innan sommaren, om de 
jobbar dygnet runt. Så många maskiner finns 
inte i Sverige. 

Virket kan bli förstört
Om man inte hinner ta hand om allt virke 
som fallit i stormen kan stora mängder 
bli förstörda av insekter och svampar 
när det blir varmare framåt våren och 
sommaren. Insekterna kan också skada 
skog som har klarat sig från stormen. Det 
kan bli nödvändigt att bespruta virket med 
insektsgifter.

Ny skog tar tid
När allt virke har tagits om hand måste nya 
träd planteras. De plantor som finns färdiga 
idag kan inte planteras ut eftersom man 
ännu inte har hunnit markbereda alla de nya 
föryngringsytor som har uppstått som en 
följd av stormen. Det tar minst två år att 
få fram en planta som är färdig att sättas 
i jorden. 

Plantering av ny 
skog kräver tålamod 
eftersom det färdiga 
resultatet inte 
kommer förrän 
efter en mansålder.

Gå aldrig 
under lutande 

träd eller lösa grenar! 
De kan falla helt utan 

förvarning.

Rotvältor 
är livsfarliga! De 

kan slå igen som en 
råttfälla. Lek aldrig på, 
under eller i närheten 

av en rotvälta.
Klättra aldrig

på en liggande 
trädstam. Den kan 

när som helst röra sig. 
Givetvis ska du inte heller 

krypa under den. 
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SKOGEN I SKOLAN ÄR ETT SAMVERKANSPROGRAM 
MELLAN SKOLAN OCH SKOGSNÄRINGEN

Skogen i Skolan 
Enheten för näringsliv och samhälle
Umeå universitet
901 87 Umeå

Skogen i Skolans 
kontaktpersoner 
finns i hela landet
SÖDRA GÖTALAND
Dan Rydberg 044-18 67 36
Bo Lindvall 040-34 36 94

JÖNKÖPING-KRONOBERGS LÄN
Anna Karlsson 0383-220 35
Lennart Rudqvist 036-30 63 64
Lars-Göran Eriksson 0470-74 66 50
Kerstin Ståhl 036-10 54 14
Marianne Sundlöf 0472-345 20

GOTLANDS LÄN
Christer Håkansson 0498-29 26 66
Kjell Ekman 0498-26 96 04

ÖSTRA GÖTALAND
Christer Fällman 0490-675 00
Anders Szczpanski 013-28 10 00

VÄSTRA GÖTALAND
Kjell Johnsson 0530-501 07
Janeric Mörk 0512-338 32
Bo Persson 0501-686 96

VÄRMLAND-ÖREBRO LÄN
Jens Meyer 054-52 53 54
Sverker Rosell 054-14 56 02
Leif Nykvist 019-20 71 02

MÄLARDALEN
Björn Andersson 08-787 50 55
Caroline Sieka 08-777 97 40
Raymond Wide 018-18 04 00

Skogen i Skolan har även kontaktpersoner i 
Dalarnas län, Gävleborgs län, Jämtlands län, 
Västernorrlands län, Västerbottens län och 
Norrbottens län. Samtliga kontaktuppgifter 
hittar du på www.skogeniskolan.se 
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