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Sammanfattning 

Skogsvårdare röjning

Som skogsvårdare röjning utför du själv och 

tillsammans med andra röjningsuppdrag i ett 

skogsvårdsföretag. 

Arbetet med att planera, genomföra och följa 

röjningsuppdrag utgör den centrala delen inom 

företaget och behöver därför ske med stor 

noggrannhet. 

Som skogsvårdare - röjning är du självständig, inger 

trygghet och skapar förtroende för företaget mot 

uppdragsgivare och markägare.

  

Grundläggande kvalifikationer 

För att kunna vara en anställningsbar skogsvårdare röjning krävs att följande förutsättningar är uppfyllda. 

Personliga egenskaper ingår inte som krav för certifiering.

Utbildning 

• Grundkompetens genom treårigt 

naturbruksgymnasium med skoglig 

inriktning eller jämförbar kompetens 

• Körkort klass B 

Erfarenhet 

• Minst 5 månaders erfarenhet som 

skogsvårdare röjning 

Kompetens 

• Angiven kompetens enligt denna 

befattningsbeskrivning 

 

 

 

Personliga egenskaper 

• Etisk – rättvis, sanningsenlig, seriös och 

ärlig 

• Observant – medvetet lägga märke till 

omgivningens förutsättningar Mottaglig – 

ha förmåga att förstå olika situationer 

• Anpassningsbar – smidigt förhålla sig till 

olika situationer 

• Målmedveten – jobbar mot att nå mål 

• Självständig – agerar och fungerar 

oberoende och samverkar på samma gång 

effektivt med andra 

• Ansvarsfull – agerar ansvarsfullt och etiskt 

även om det leder till olika uppfattning 

mellan personer 

• Öppen för förbättringar – lär av olika 

situationer och strävar efter att nå bättre 

verksamhetsresultat
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Arbetsuppgifter 

Huvuduppgifter: 

Kommunicera traktdirektiv 

• Ta emot traktdirektiv 

• Säkerställa kompetens 

Transportera till trakten  

• Säkerställa utrustning 

• Lasta utrustning och personal 

• Köra fordon till trakten 

Bedöma och kommunicera risk 

• Gå igenom tänkbara risker på trakten 

• Kommunicera aktuella larmkoordinater 

• Beakta aktuellt väder och vind 

• Dokumentera riskbedömningen 

Gå igenom instruktion 

• Hitta ut till trakten 

• Gå igenom traktdirektivet 

• Göra grovplanering 

• Kontrollera och markera traktens gränser 

• Kontrollera stamantal före röjning 

Röja trakten 

• Kontrollera och ställa in sele och såg 

• Kontrollera personlig utrustning 

• Hantera röjsågen säkert och effektivt 

• Arbeta säkert och ergonomiskt 

• Underhålla skärutrustningen 

• Löpande kontrollera stamantal/ha och 

trädslagsfördelning 

• Avsluta trakten på ett säkert sätt 

• Föra dialog med beställare vid avvikelser 

Transportera från trakten 

• Avsluta dagens arbete 

• Lasta utrustning och personal 

• Köra hem 

• Rapportera hemkomst 

• Se över utrustning 

• Föra körjournal 

Rapportera och följa upp uppdraget, föra 

byggdagbok 

• Rapportera tid 

• Sammanställa tidrapport 

• Rapportera till beställare 

 

Kompetens 

A. Metod- och processkompetens 

A1. Produktion 

• Känna till vilken utrustning som krävs vid olika 

röjningsuppdrag 

• Förstå och kunna tillämpa effektiv och säker 

röjning 

• Kunna fälla träd på ett säkert och effektivt sätt 

• Kunna få röjda stammar systematiskt att 

hamna där de inte utgör hinder för fortsatt 

effektivt arbete 

• Kunna fälla grövre stammar åt önskad riktning 

på ett säkert och effektivt med hjälp av flera 

snitt för att "nå igenom stammen" 

• Kunna anpassa röjningsmetod 

• Förstå hur arbetet bör anpassas till vädret 

• Vid förröjning kunna identifiera vilka stammar 

som kan sänka produktionen för den 

kommande maskinella avverkningen 

• Förstå hur god produktion i växande skog kan 

skapas och därmed betydelsen av beståndets 

värdeutveckling genom att kunna identifiera 

och röja bort stammar med icke önskvärda 

kvaliteter 

• Kunna utvärdera eget röjningsarbete 

• Kunna variera intensiteten i arbetet beroende 

på yttre förutsättningar 

• Med egna ord kunna förklara och motivera 

säkerhetsfrågor i röjningslaget  

• Förstå och kunna kommunicera i röjningslaget 

när säkerhetsavstånd riskeras att frångås 
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• Förstå och kunna kommunicera i röjningslaget 

när kantzoner och kvarstående "öar" på 

trakten behöver röjas 

• Kunna hantera erfarenheter inom 

röjningslaget på ett systematiskt sätt 

• Kunna tillämpa avslut på trakten för dagen i 

enlighet med företagsrutin 

A2. Ledarskap 

• Förstå hur gruppdynamik påverkar personers- 

och arbetslagets arbetsglädje och prestation 

• Kunna lyssna och förstå andra personers 

synpunkter 

• Kunna tolka kroppssignaler 

• Kunna organisera rutiner 

• Kunna förmedla egna åsikter på ett 

konstruktivt sätt 

A3. Kvalitet 

• Förstå och tillämpa FSC och PEFC standarden i 

tillämpliga delar 

• Känna till vilka kompetenser som krävs vid 

olika skogsvårdsuppdrag 

• Kunna göra en cirkelprovyta och beräkna 

kvadratförband 

• Kunna göra en cirkelprovyta och beräkna 

stamantal/ha  

A4. Arbetsmiljö - Riskhantering 

• Kunna hantera farligt gods i enlighet med ADR-

S regler 

• Kunna tillämpa anvisningar för 

nödlägesinformation 

• Kunna bedöma risker med hjälp av checklista 

• Känna till vilka lagkrav som gäller för röjsåg, 

sele och personlig utrustning vid 

röjningsuppdrag 

• Förstå risker med skärande verktyg 

• Kunna förstå och tillämpa vilka 

säkerhetsavstånd som bör tillämpas i olika 

situationer 

• Kunna utföra första hjälpen samt hjärt- och 

lungräddning 

 

A5. Språk och administration 

• Förstå och förklara skogliga termer 

• Kunna samarbeta med externa aktörer på 

svenska eller engelska 

A6. Ekonomi 

• Förstå hur tidsåtgång och förutsättningar i 

beståndet påverkar röjningsarbetets resultat  

A7. Det egna företaget 

• Kunna vara en god representant för företaget 

• Förstå det egna företagets organisation 

• Kunna rapportera hemkomst i enlighet med 

företagsrutin 

• Kunna uppdatera körjournal i enlighet med 

företagsrutin 

• Kunna rapportera tid i enlighet med 

företagsrutin 

• Kunna sammanställa tidrapport i enlighet med 

företagsrutin 

A8. Orientering i skog och mark 

• Kunna orientera med hjälp av karta under 

olika förhållanden 

• Förstå och kunna läsa karta och skalor 

• Kunna orientera sig i omgivningen 

 

 

B. Teknisk kompetens 

B1. Handhavande 

• Känna till regler om lastsäkring och förstå hur 

lastsäkring och avskiljning i last- och 

personalutrymme ska utföras på ett säkert sätt 

• Känna till regler om transport av rastbodar 

• Kunna dra, backa och ställa upp rastbod 

• Kunna kontrollera och ställa in sele för 

ergonomisk användning 

• Kunna kontrollera och ställa in röjsåg för säker 

användning och effektiv användning 

• Kunna funktionskontrollera personlig 

utrustning 
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• Kunna kontrollera utrustning vid 

röjningsuppdrag 

• Anpassa skärverktyg och kling/sprutskydd 

efter arbetsuppgift. 

• Kunna utföra funktionskontroll på sele, röjsåg 

och personlig utrustning 

B2. Service och underhåll 

• Kunna fila sågklingan så att röjningsarbetet 

kan utföras säkert och effektivt 

• Kunna göra enklare felsökning och reparation 

av röjsågen  

B3. Konstruktion och funktion 

• Förstå sågklingans konstruktion och funktion 

• Förstå röjsågens konstruktion och funktion för 

enklare felsökning och underhåll 

• Förstå klingans funktion och kastzoner 

 

 

C. IT-kompetens 

C1. Skogliga IT-system 

• Kunna rapportera resultat och avvikelser i 

enlighet med beställares system och rutin på 

svenska  

C3. Informationssäkerhet 

• Kunna tillämpa uppdragsgivarens- och 

företagets rutiner om informationssäkerhet 

• Kunna förstå och tillämpa regler och rutiner 

gällande informationssäkerhet i sociala medier 

C4. Digitala verktyg 

• Kunna ladda ned och skriva ut digitala 

dokument 

• Kunna använda skogliga appar på mobila 

plattformar 

 

 

D. Skogligkompetens  

D1. Natur och kulturmiljövård 

• Kunna förstå och tillämpa naturhänsyn och 

kulturmiljövård, även för det som inte står i 

traktdirektivet 

• Känna till lag-och PEFC-krav och praxis vid 

hänsyn till kultur och miljöhänsyn 

• Kunna identifiera natur- eller kulturmiljöer 

• Förstå vad abiotiska skador är och hur de 

uppstår 

• Kunna förstå när och varför kulturstubbar 

behöver skapas 

 

D2. Skogsskötsel 

• Kunna ståndortsanpassa beståndet genom att 

löpande göra förändringar i stamantal och 

trädslagsfördelning med hänsyn till hur 

markens förutsättningar förändras 

• Kunna identifiera områden i bestånd för olika 

typer av skador på skog 

• Kunna identifiera problemområden 

(frostkänsliga partier, mm.) och föreslå 

åtgärder för att skapa en motståndskraftig 

trakt 

• Kunna förstå och förklara om "aktuella" 

svenska trädslag, om deras egenskaper samt 

ståndortskrav 

D4. Lagar och bestämmelser 

• Kunna förstå och förklara lagar och andra 

bestämmelser som rör skogsbruket samt om 

skogens certifieringssystem 

 

E. Skoglig befattningskompetens  

E1. Traktdirektiv 

• Förstå och kunna tillämpa traktdirektiv särskilt 

vid hänsyn 

• Kunna utvärdera resultat från cirkelprovyta 

med anvisningar i traktdirektiv 
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• Förstå och kunna tillämpa traktdirektiv med 

angivna hjälpmedel 

• Kunna påkalla och genomföra samråd med 

beställare på svenska eller engelska 

E2. Beståndsutveckling 

• Kunna identifiera huvudstam utifrån trädslag, 

växtplats och stamantal beroende på 

röjningens syfte 


