
Östingsryd 2006-08-03 / O.A. 

Fakta till skogsdag i Östingsryd den 7 september 2006 
 
Gårdsinformation: 
 
Fastighet  Östingsryd 1:1 m.fl. omfattar 186 ha, varav 167 ha är produktiv 

skogsmark. Gården har funnits i släkten sedan 1600-talet. 
 Virkesförråd: 33 750 m3sk (202 m3sk/ha). 
 Trädslagsfördelning: Tall 80 %, gran 17 % samt löv 3 %. 
 
Ägare Gun och Ola Andersson äger och brukar fastigheten sedan drygt 20 år 

tillbaka. Det totalt fastighetsinnehavet omfattar 475 ha, varav 425 ha är 
produktiv skogsmark. 

 
Mål Vårt mål med fastigheten är att kunna lämna den ifrån oss i minst lika 

bra skick som när vi övertog den. 
 
Hägn 2003 gjordes en viltuthägnad om ca 4 ha. Samma år planterades tall och 

en mindre mängd gran. 
 
Kostnader Tilljämning av marken med grävmaskin och uppsättning av   

”telefonstolpar”        4 550 kr  
 Inköp av 800 meter nät       6 000 kr 
 Övriga inköp      1 450 kr 
 Eget arbete* 80 tim à 200 kr/tim:   16 000 kr   
 Summa     28 000 kr 
 
* Hugga granar till ”saxar” samt uppmontering av nät 

 
 
Skogsintressegruppen i Nybro 
 
Förening Föreningen bildades 1999 och är en sammanslutning av 195 aktiva och 

engagerade skogsägare i Nybro med omnejd. Medlemmarna äger totalt 
ca 31 000 ha.  

 
Mål Skogsintressegruppen verkar för att nå en balans mellan viltstam och 

skogsproduktion. Det i sin tur möjliggör en ståndortsanpassad produktion 
av kvalitetsskog och ger en biologisk mångfald. För att kunna nå målet 
önskas fri jakt på älg i Nybro kommun. 

 
Bakgrund Fler och fler har gett upp hoppet om att kunna odla tall och lövskog 

p.g.a. viltbetningen. Många har därför övergått till att plantera gran på 
direkt olämpliga marker.  

 
Arbetssätt Föreningen informerar massmedia, beslutsfattare och andra berörda 

intressenter om problemen med för mycket vilt i förhållande till tillgången 
på vinterfoder. Bland annat har föreningen besökt Miljö- och 
Jordbruksutskottets ledamöter i Stockholm samt representanter för 
länsstyrelsen i Kalmar län. Föreningen har även uppvaktat såväl lokala 
politiker som rikspolitiker. 

  


