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Detta är Smålands Skogvårdsförbunds 112:de verksamhetsår.  

Förbundet har 256 medlemmar.  

 

Styrelsen har haft 2 protokollfört sammanträde. 

 

Årets höstexkursionen och årsmöte den 29 september hos Geijer skog, Åfors. 

Markvärden Carl Geijer hälsade välkommen och berättade om företaget. 

 

Temat för exkursionen var ”Är den svenska tallen på väg ut ur Småland?”.  

Inledningsvis redogjorde Ove Arnesson, Skogsstyrelsen om projektet ”Mera 

tall” ett samverkansprojekt mellan Skogsstyrelsen, skogssektorn och 

jägarna. Granen håller på att förmörka landskapet och andelen 

tallföryngringar minskar vilket är oroande. Sedan 1984 har planteringarna 

av tall minskat från 36 % till 14 % i södra Sverige. Ove Arnesson påpekade 

att nyckeln till framgång ligger inte hos sågverk, myndigheter, forskare eller 

skogsägare utan till stor del hos jägarna. Strategin är enligt projektet att 1. 

Anpassa älgstammen 2. Se till att älgarna får mer annan mat än tall 3. 

Förhindra att älgen skadar tallen innan den nått 4 m höjd. 

Exkursionsdeltagarna fick se betad tall som vuxit upp och gallrats och betad 

tall som hjälpplanterats med lärk (6 meter hög). När dagens exkursion var 



slut kunde Smålands Skogsvårdsförbund konstatera:  

- Att älgen tycker bättre om tall än gran 

- Att skogsägarna anpassar sig bra och planterar nästan bara gran 

 

Den 24 mars hölls vintermötet på Vrigstad värdshus med ett 70 tal 

deltagare. Temat för vintermötet var ”Virkeskvalite? Till vilket pris! ”.  

Under kvällen presenterade ett antal föreläsare sin syn på vad kvalite är. 

Henrik Asplund vd på Såg i Syd hävdade att kvalite sätts i relation till vad 

trädet/stocken ska användas till. Virket till fönsterbågar har helt andra 

kvalitetskrav än virke till lastpallar. Idag köper man alla kvaliteer, från det 

bästa till det sämsta men priset varierar så klart. 

Arne C Johansson, tidigare ansvarig för Domänverkets (Sveaskog) skogar i 

Vimmerby framhöll att Vimmerbyområdet är tallen Mecka. Skötseln av tallen 

har stor betydelse för kvaliten. Skuggning och högre luftfuktighet ger klenare 

kvistar samt gynnar kvistrensning i beståndets ungdom och medelålder. 

Virkesproduktionen blir dessutom högre. 

Två till fyra millimeter breda årsringar är bra. Dan Wareborn och Ingemar 

Djerf  från Bodafors sågverk (sågar gran) framhöll vikten av att förutom 

jämna årsringar var det viktigt att undvika ändsprickor, röta, sprötkvist och 

krökar. Lennart Johansson från Klevhults sågverk (sågar mest tall) kände av 

en svårighet att sälja sämre tallkvalite till bl.a. Lybien. Marocko köper alla 

kvaliteer och  Egypten köper sämre kvaliteer. Läget i dessa köparländer 

medför en oro för hur det kommer att gå med exporten nu och en tid 

framöver. 

Sven Andersson, virkeschef på Södra  beskrev Södras framtidsmelodi med en 

klass för grantimmer och travmätning för en rationell inmätning.  

Hans Pettersson professor, Linneuniversitetet beskrev hur man kan genom 

att sortera bräder efter styvhet, formstabilitet och fibervinkel närmar sig den 

optimala kvaliteten. Eftersom det mesta virket används till 

konstruktionsvirke är det hållfastheten som är viktigast. 

 

Torbjörn Rydå och Kenneth Wigermo fick Sveriges Skogsvårdsförbunds 

Silverkvist för goda skogliga insatser. Utdelare var Smålands 

Skogsvårdsförbunds ordförande Adolf-Fredrik Rappe.  

    

Mer information se exkursionsreferat  www.skogssverige.se/smalandsskog   

 

Styrelsen tackar för intresset för föreningens arrangemang och hoppas på 

fortsatt engagemang för de skogliga frågorna!  

 

För Smålands Skogsvårdsförbunds styrelse. 

 

 

Adolf-Fredrik Rappe / ordf.                       
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