MITT JOBB

JÄG MÄSTAR E
Hans Högberg, lärare i skogsskötsel vid Skogsmästarskolan i Skinnskatteberg

TEXT OCH FOTO

Flugfiske:

LAR S-E R I K LI LJ E BÄCK

Relaskop:
Re
R

När sommaren närmar sig drar
Hans Högberg norrut och söker sig
till fjällbäckar och åar som lämpar
sig för flugfiske. Det är främst harr
och öring som nappar. Han gillar
spänningen och den triumf som följer när fisken har fastnat på kroken.

Ett instrument, vars resultat man får ta
med en nypa salt. Det ger i alla fall en
me
hyfsad bild av virkesvolymen per hektar.
hyf
Mätningen är subjektiv och ingen komMä
mer fram till exakt samma volym som
me
någon annan.

Skogsplan:

Klave:

Planen finns ofta digitalt i handdatorn och består av kartor och fotografier i flera skikt. Ett av dem visar våtmarker och vattendrag. Ett annat ger en
bild av topografin, och ett tredje har information om trädslag och hur tätt träden står.
Allt detta ligger till grund för hur basvägar
och så kallade basstråk ska anläggas.

Mäter trädets diameter i brösthöjd. Här
finns också data om trädslag och trädens
täthet. Via blåtand förs den informationen
över till en handdator eller en vanlig padda, som är betydligt billigare och därför på
väg att ersätta handdatorn.

Handdator eller Ipad:
Här samlas all information om det
skogsområde som ska avverkas. Den
ligger till grund för den så kallade traktplanen som maskinföraren får i sin
hand. Här får man veta allt från trädslag, volymer och kvaliteter (timmer,
massa och skogsbränslen) till hur naturvärden ska skyddas.

GPS:
Anger positionen med stor exakthet. En
teknik som är självklar i dag, men som ingen kunde drömma om för tjugo år sedan.

Höjdmätare:
Trädets höjd mäter man genom att rikta
lasern mot trädets topp. Tekniken bygger
på trigonometri och mäter vinklarna, som
räknas om till höjdmeter. Informationen
skickas sedan till klaven.

Åldersborr:
Åld
Å
Haglöfs borrar, som är spridda i hela
Ha
världen, tar ut ett tvärsnitt av trädet och
vär
visar årsringarna. De ger både inforvis
mation om trädets ålder och historiska
ma
tillväxt.

Studenter:
Att se människor växa och göra det oförväntade, då går Hans Högberg i spinn. Att
chefer i näringslivet ger positiv feedback

på tidigare studenter gör att han efter
mer än trettio år i Skinnskatteberg tar
sig till jobbet på lätta steg.

