
 

 
 

 
    

 

 

Verksamhetsberättelse för Smålands Skogsvårdförbund   
verksamhetsåret 2015-09-23 till 2016-09-29. 
 
 
Detta är Smålands Skogsvårdsförbunds 117:e verksamhetsår. Förbundet 
har f n 257 medlemmar. Styrelsen har under året haft tre styrelsemöten och 
därtill överläggningar per telefon och via e-post. 

 
Höstexkursion och årsmöte i Karryd och Näshult 2015-09-23. 
 

Årets höstexkursion genomfördes med ca 75 deltagare i trakterna av 
Klavreström och Näshult.   

Dagen inleddes kl 9.00 med samling och kaffe hemma hos Harald Säll i 
Karryd. Temat för förmiddagen var Värdeskapande skogsbruk på gården 
Karryd Bokelund. Efter samling och presentation av gården presenterades 

gårdens olika typer av experiment och tester med olika arter. Första punkten 
var en förevisning av altangolv där trallvirket bestod av grankärna som 

behandlats med kiselsilikat. Därefter visades olika bestånd och odlingar som 
hade en ålder mellan 10 till 30 år. Bland annat förevisades 
masurbjörksodling, pyntegrönt och julgransodling, hybridlärk, douglasgran. 

Avlutningsvis visades ett hägn med hybridasp och poppel med 
självföryngring av 17 svenska trädslag och övrigt rik biologisk mångfald.  

Därefter vidaretransport för en välsmakande lunch på Näshult Butik & 
Restaurang i Näshult norr om Åseda. 
 

Efter lunchen förflyttades vi oss ett par kilometer till Erik Hjärtfors företag 
Lövsjö Loghouse strax söder om Näshult där vi också hade årsmöte. 
Efter årsmötet presenterade Erik Hjärtfors verksamheten och företaget 

Lövsjö Loghouse. Företagets produkter kännetecknas av enkel och rustik 
form där inspirationen till möbler och inredning är sprungen ur torpmiljö 

och urskog. Erik berättade om företagets utveckling från upplevelse 
verksamhet för olika grupper i skogen, tillverkning av timmerhus till dagens 
produkter som mestadels är rustika möbler. Företaget har tre anställda. 

Kunderna till företaget är både privatpersoner och företag. I stort sett 
samtliga möbler och produkter är unika och gjorda av tillvarataget och 

grånat äldre byggnadsvirke eller grovt okantat virke som i vissa fall legat ute 
och vädergrånat.  
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Vintermöte den 7 mars 2016 hos Södra, Skogsudden, Växjö 
 
Vintermötet avhölls 7:e mars på Södras huvudkontor, skogsudden, i Växjö 

med ca 80 deltagare. Temat på årets vintermöte var aktuella frågor som 
berör äganderätten, skogspolitik och Södras nya skötselinstruktioner. 
Frågorna belystes av Södras ordförande Lena Ek, Monica Haider 

riksdagsledamot och ledamot i miljö- och jordbruksutskottet samt Göran 
Örlander strateg hållbart skogsbruk vid Södra. 

Vintermötet inleddes med kaffe i Södras matsal och därefter en kort 
presentation av Södra. 
Lena Ek föredrog och informerade på temat äganderätten under ständig 

förändring. Södra och LRF arbetar intensivt med frågorna som berör 
äganderätten och dess koppling till ett ansvarsfullt och hållbart biobaserat 

samhälle. Lena berörde frågor om EU:s artskyddsförordning, fågeldirektivet 
och Århuskonventionen. Lena informerade om att Svenskt skogsbruk är ett 
föredöme för många länder. Vi har lyckats bygga upp skogarna i vårt land 

samtidigt med en framgångsrik skogsindustri på drygt 100 år. Vi har i dag 
frivilligt avsatt skogsmark inom privatskogsbruket för ett värde av 130 
miljarder kr. I Sverige är i dag 17% av skogsmarksarealen avsatt som 

reservat, frivilliga avsättningar eller som generell hänsyn. Södra är i dag en 
stor energiproducent vars totala energiproduktion är 18TWh varav man 

säljer 5TWh.  
Monica Haider informerade om hennes arbete med skogsfrågor inom 
politiken såväl på lokalplanet/kommunnivå som i riksdagen i miljö och 

jordbruksutskottet. Man ser skogen och skogsindustrin som en mycket 
viktig del, vårt gröna guld, i ett framtida och hållbart samhälle. Utredningen 

”Nationella skogsprogrammet” är mycket viktigt. Monica poängterade att 
ansvar och frivillighet är mycket viktigt men samtidigt vill man få mer 
klarhet om vem som bär ansvaret vid felaktiga åtgärder och vilka ska har 

rätt att överklaga exempelvis en hyggesanmälan. Regeringen har tillsatt 
Charlotta Riberdahl som enmansutredare till omarbetad skogsvårdslag. 
 
Göran Örlander informerade om Södras nya skötselinstruktioner ˗ för 

minskade skogsskador och bättre klimatanpassning. Göran poängterade hur 

viktigt och nödvändigt det är att vi har ett effektivt och långsiktigt skogbruk 
och att veden/koldioxid fixeras i träbyggnader mm. Debatten om 
kalhyggesfritt skogsbruk kan definieras på olika sätt. Ett Södrahygge är i 

dag 2,3 ha i medel. Med tyska definitioner är 70% av avverkningsvolymen 
hyggesfri. Göran redovisade relativa skillnaden för klimatnyttan mellan 
trakthyggesbruk med eller utan grotuttag och kontinuitetsskogsbruk med 

blädningsmetoden. Om trakthyggesbruk utan grotuttag sätts till 100 blir 
relativa klimatnyttan för blädning 81 och för trakthygge med grotuttag 122.  

 
 
Efter föredragen avtackades förbundets tidigare ordförande Adolf-Fredrik 

Rappe av Rune Ahlander. Rune berättade bland annat att Adolf Fredrik varit 



förbundets ordförande hela i 39 år och att Adolf Fredriks far tidigare varit 

ordförande i 34 år. Vilket är en ansenlig tid i förbundets 117 åriga historia. 
 

Föredragshållarna tackades med enkel present och applåd. 
 
Efter föreläsningarna och frågestund intogs förtäring som Södra också bjöd 

på. 
     ----- 
 

Styrelsen tackar för intresset för förbundets arrangemang och hoppas på 
fortsatt god uppslutning vid kommande möten och exkursioner! 

 
För Smålands Skogsvårdsförbunds styrelse 
 

 
 

 
 
 

Rune Ahlander  /  Ordförande     Harald Säll   /  Sekreterare 


