Att se med egen ögon är att övertygas! Seeing is beliving, säger engelsmännen. Det är den bärande tanken bakom det försök med olika skogsodlingsmetoder, trädslag och blandningar som anlades 1993 på Geijers marker nära Åfors Glasbruk. Inspiratör och idégivare var förre länsjägmästaren
Arne Johansson.

Glömt, men nu återupptäckt
Sen växte det- eller växte inte –
i femton år, tills Arne J. och
Geijer Skog för ett par år sedan
började fundera över hur det
hade gått, for ut och tittade och
beslöt att göra området tillgängligt för intresserade skogsägare.
Man röjde fram stigar, satte
upp skyltar. Gallrade och stamkvistade halva ytorna och lämnade halva ytan örörd/ogallrad.

-Planterad gran
-Planterad tall
-Sådd tall
-Contorta och tall blandat
-Gransådd under björk
-Granplantering under björk
-Sitkagran
-Svartgran
-Weymothtall
-Lärk
Gransådd under björk kontra -Gran, tall, björk
granplantering
-Tall och lärk blandat
Nu finns de där. Svaren på några av de frågor som du ställt dig -Tall och björk blandat
-Masurbjörk (PS, den ser för
som skogsägare. Till exempel;
dj****g ut, men virket är värdevad fungerar bäst av:

fullt)
Vilja, men inte kunna …
Arne Johansson hade gärna velat vara där, för att visa en av
sina idéer, men hälsan ville
inte.
När Arne J. vill, men inte kan,
är det alvarligt. Standin är istället sonen Ove Arnesson, Skogsstyrelsen i Högsby som sköter
presentationen enligt Arnes instruktioner.
Arnes idé är att skogsägare ska
kunna komma hit, se hur det
har gått med olika trädslag och
metoder på just den här marken. Fundera över om det är

Ove Arnesson, son till Arne Johansson, var
standin för Arne och gav bakgrunden och nuläget för försöket. Ove är också projektledare
för ”Mera tall”

något som kan passa för hennes/hans mark för att sedan
åka hem till sin egen skogsplätt och funderar hur det
skulle kunna fungera där. Vad
behöver man ändra! Vilket
skulle inte gå bra?

Exkursionen avslutades i Lövstaskogen och personerna bakom avtackades. Från vänster, Rune Ahlander, exkursionsledare, Fredrik Rappe,
ordförande i Smålands Skogsvårdsförbund, Monica Stridsman, chef
Skogsstyrelsen, Ove Arnesson, Skogsstyrelsen i Högsby

ten!
som svar på sina rådgivares
påstående om att Alexanders
idéer inte stämde med verkligheten, stoppas in i historiens
garderob.
En framgångsrik skogskvinna/
man ser på verkligheten och
Bäst för verkligheten
lär av den. Man tar lätt med
Har du besökt detta försök kan sig bilden av Lövstadskogen.
Då blir det bäst för verkligheAlexander den stores ord:
ten.
-Då blir det värst för verklighe-

Dra dina egna slutsatser!
Mer ska man inte behöva säga.
Inga pekpinnar. Dina ögon ska
leda dig till framtidsskogen. Åk
dit och titta och dra dina egna
slutsatser. Kan bli ett: ”Aha!”
Knappa in koordinaterna X:
1486736, Y:6296426 på din
GPS. Nordost om Åfors ligger
det.
torgny@torgny.se text o foto

X 1486736 Y 6296426

