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Detta är Smålands Skogvårdsförbunds 111:de verksamhetsår.  

Förbundet har 244 medlemmar.  

 

Styrelsen har haft 2 protokollfört sammanträde. 

 

Årets höstexkursionen och årsmöte den 30 september genomfördes hos Carl 

Bonde på Bordsjö säteri som ligger på småländska höglandet,  söder om 

Tranås på 300 m h över havet. Car Bonde hälsade välkommen på trappan 

till gården och presenterade gården och aktieföretaget. Bordsjö säteri har 

ägts av släkten Bonde sedan 1300-talet. Bolaget äger två fastigheter  

(Hörningsholms Gods i Stockholms län och Bordsjö skogar AB)  med 

tillsammans ca 6800 ha skogsmark. 

 

Temat för exkursionen var ”Självföryngring av lärk och tall med 

hjälpplantering av gran i luckor”. Efter stormarna Gudrun och Per har man 

haft spontana uppslag av lärk som man tagit vara på med gott resultat. Som 

pionjärträd startar lärken snabbt och klarat viltbetning och lärkkräfta bra. 

Enligt Bonde visar tidigare erfarenheter på att den mer långsamväxande 

granen i lärkbeståndet fungerar som kvalitétsdanare som genom 

beskuggning av stammen kvistrensar lärken och förhindra vattskott. Lärken 



har klarat stormar relativt bra som vuxet träd och kan i blandskog av gran 

fungera som vindskydd åt granen.  

I takt med att impregnerat  virke omfattas av hårdare regler kan lärken som 

motståndskraftigt tradslag ta en allt större marknad till utomhusvirke.  

 

På rundtur i skogen besöktes 2 exk. punkter på Bordsjö Säteri samt ett 

punkt som presenterade skördarmätning. Rundturen å Bordsjö visade  

visades hybridlärkplanteringar i olika åldrar med god tillväxt i kombination 

med gran men diskussion om lämplig tidpunkt för röjning och gallring. 

 

Exk. punkt 2 visade ett äldre lärkbestånd med god kvalité i kombination 

med gran och tall. Beståndet var moget för slutavverkning och även nästa 

generation kommer att ha ett stort inslag av lärk enligt Carl Bonde.  

 

Exk. punkt 3 ägnade vi oss åt skogsentreprenader och entreprenörernas 

framtida roll vilkas roll blir allt viktigare för att klara optimalt virkesvärde, 

naturvårdshänsyn, markägarkrav m.m. På plats visades skördarmätning 

med kontrollfunktioner för kvalitetssäkring. Medverkande entreprenör var 

Håkan Dunberg, en större entreprenör med 7 avverkningsmaskiner.  

 

Den 3 mars hölls vintermötet på Linneuniversitetet i Växjö med ett 50 tal 

deltagare. Temat för vintermötet var ”Trähusproduktion arkitekt till färdigt 

hus ”. Under kvällen presenterade ett antal föreläsare trä som miljövänligt, 

miljösmart, förnyelsebart, formbart material för en bra boendemiljö. Erland 

Ullstad processledare gav Växjö kommuns och sin egen syn på trähus och 

träbyggande. Växjö satsar stort på flerfamiljhus i trä. Åsa Bolsvik, doktorand 

berättade om ljud i trähus och hur man mäter det. Leif Simby, VD, HEM 

Scandinavia i Västervik pratade om sitt företag som producerar elementhus i 

massivt trä. Marie Johansson Linneuniversitetet beskrev hur man bygger ett 

modernt flervåningshus i trä. Harald Säll presenterade det nybildade 

Linneuniversitetet som är en sammanslagning av Kalmar Högskola och 

Växjö universitet.  

    

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. 
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