
alekuriren  |   nummer 45  |   vecka 51  |   201018

God Jul & 
Gott Nytt År 
önskar Joakim och Kent

God Jul &
Gott Nytt År
Börjessons
Mekaniska AB

önskar vi på

God Jul
&

Gott 
Nytt År

★

★

★

★

★

★
★

★
★

★

★

önskar

Ale kommun sköter om sin 
skog enligt en grön plan. 
Ett skogslag med åtta skogs-
huggare under ledning av 
Kenny Millings röjer upp i 
tätortsnära områden. Nyli-

gen meddelade Arbetsmark-
nadsenheten att projektet och 
jobben kommer att fortsätta 
även under 2011.

– Det är ett gott betyg och 
det är killarna värda. Vi har 

snyggat upp på många plat-
ser, konstaterar Millings som 
är nöjd med vad de har ut-
rättat.

Under hösten röjde de upp 
i östra Skepplanda, ett mysigt 
strövområde som hade vuxit 
igen. För att föra ut det som 
fällts planerades häst och 
vagn att användas.

– Eftersom det är ett 
område där många rör sig 
vill vi orsaka så lite skada som 
möjligt. En stor skogsmaskin 
kan ge förödande avtryck där 
den drar fram, berättar Per-
nilla Hellberg, tekniska för-
valtningen i Ale kommun.

Istället kontaktades Agne 
och John Arnesen från Jör-
landa. När snön föll fick de 
ställa in vagnen och istället 
packade de in sina två arbets-
hästar med tillhörande slädar 
och tog sig till Skepplanda för 
att köra ut den röjda skogen.

– Vi ska ta ut 200 kubik 
ur skogen och varje lass är 
knappt två kubik (1,8), så 
det blir ett antal vändor. Vi 
brukar låta hästarna jobba 
sex timmar om dagen, men 
de klarar mer. De fungerar 
som vi – ju mer vi jobbar ju 
mer orkar de, säger Agne Ar-
nesen som är glad över att ha 
fått uppdraget.

– Det händer inte så ofta, 
men trenden är ändå att det 
ökar. Att köra med släde istäl-
let för vagn är ju en klar fördel 
när det kommer så mycket 
snö. Det går betydligt lättare.

Det röjda materialet ska 
sedan hämtas med lastbil och 
köras till Vikingagården. Där 
blir det ved och biobränsle.

– Det här är ett fantastiskt 
projekt på så vis att det skapas 
arbeten i många olika verk-
samheter samtidigt som vi 

värnar skogen och naturen, 
säger Christer Lundberg.

Agne och John Arnesen 
lassar av sina slädar för att 
sedan vända åter till skogen. 

Det är ett grovt kroppsarbete 
att röja i skog och mark, vilket 
Agne betonar.

Man funderar inte direkt 
på att gå till gymmet efter en 
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Ale röjer skog på gammalt vis
– Häst och släde är skonsamt mot naturen
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Klassiskt hantverk med häst, släde och kroppsarbete. I Skepplandaskogen röjer man skog 
den stränga vintern till trots. Agne Arnesen från Jörlanda kör hårt med 16-årige Max.

Ale kommun har genom Arbetsmarknadsenhetens försorg fått ett eget skogsvårdslag som i 
fredags fick se hur den röjda skogen körs iväg.

SKEPPLANDA. Vintern ställer inte bara till det, 
den skapar möjligheter också.

För skogsröjarna kommer häst och släde väl till 
pass.

– Att använda häst istället för skogsmaski-
ner är sann naturvård, säger Christer Lundberg, 
skogskonsulent för Skogsstyrelsen.


