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bättre företag
are i skogen:

Del 1

Tänkmer före
tagsmässigt i s

kogen,

uppmanarHu
shållningssälls

kapets

skogsrådgivar
e Karl Gustafs

son och

SimonHalling
Ekmåne. Det g

er högre

vinst till skogs
ägaren.

I en serie artik
lar ger Gröna A

ffärer

tips för lönsam
mare skog.

Vi börjarmed
hur du föryng

rar din

skog på bästa
sätt.

Bra förädlade p
lantor, uppföl

jning och

god skötsel av
skogen kan ök

a nettot

väsentligt, tipsar skogsrådgivar
na

Karl Gustafsso
n och Simon

Halling Ekmå
ne

på Hushållningss
ällskapet Kalmar-Krono

-

berg-Blekinge
. (Se beräkningskal

kylen här

intill.)
En lyckad föry

ngring börjar
egentligen re-

dan innan skogen slutavverkas.
Det behövs

god planering – en röd tråd under skogen
s

hela omloppst
id.

Enligt de båda
skogsrådgivar

na lämnas så

mycket som omkring en fjärdedel av s
kogs-

marken att självföryng
ras efter det a

tt skog

huggits ned. D
essutomhar en stor del

av plan-

teringarna gjo
rts på fel sorts

mark. I dag st
år

granpå tallma
rkpågrundav

många skogsä
ga-

res rädsla för v
iltskador.

– Plantering är
oerhört viktig

där det inte

lämpar sigmed
självföryngrin

g.Rätt plantap
å

rätt mark, gra
n på granmar

k och tall på t
all-

mark, säger Ka
rl Gustafsson

Bästa sortens förädlade granplantor ger

mer än 20 pr
ocent snabbar

e tillväxt jämf
ört

med självsådd
a träd. Det be

tyder att skog
en

kan slutavverk
as vid 60 i stä

llet för 80 års
ål-

der.
Förädlade tallplantor ha

r 10–15 procent

snabbare tillvä
xt. Det finns fö

rädlade planto
r

även av lövträd
.

De bästa p
lantorna

kostar ungefär
20 pro-

cent mer än d
e billigaste alt

ernativen. För
att

få tag i braplan
tormåsteman

varaute i god t
id

ochbeställa re
dan tidigt påh

östenommanska

plantera på vå
ren.

– Det är dums
nålt att köpa s

ämre plantor.

Det är bättre a
tt lägga till lite

extra, säger Ka
rl

Gustafsson.

Plantering kos
tar mellan 9 0

00 och 15 000

kronor per he
ktar inklusive

snytbaggeskyd
d

och eventuellt
viltskydd som

behövs i södr
a

ochmellersta
Sverige. Summ

an beror på vil
ka

plantor man v
äljer. Invester

ingen kan tyck
as

dyr, men lönar
sig enligt skog

srådgivarna.

Den är ett kos
tnadseffektivt

sätt att få mer

för sin skog. U
nder omlopps

tiden kan nett
ot

fördubblas.

– Förädlade plantor föruts
ätter att man

sköter sin skog bra och
röjer. Vid en första

gallring får ma
n större uttag

och kan redan
då

ta klentimmer
, säger SimonH

alling Ekmåne
.

Planteringen s
ka göras relat

ivt snart efter

slutavverkning
en. Annars är

risken att den

grässvål somsnabbt växer ti
ll sighindrarp

lan-

torna, även om
manmarkbere

der. Om det be-

hövs hjälpplan
tering ska ma

n inte vänta in
te

för länge.

MeD Digita
l Mätning

i kartprogram
är det

enkelt att räkn
a ut hur många

plantor man b
e-

höver såattma
n inte sätter för

många ionöda
n.

”It’s all about
themoney”

iderna förändr
as vilket jag ble

v påmind omnär

jag gästade ett
trevligt gillesår

smöte. En trub
adur

underhöll och
berättade omden sjungande

bonden

frånNärke. Be
rtil Boo slog ige

nom i Frukostklubb
en 1946

med ”Violer til
lmor”.

På den tiden va
r lantbruket vik

tigt, produktio
nen

behövde öka o
ch familjejordb

ruket dominer
ade.

Jordbrukets pr
isförhandlinga

r tog sin början
1940, strax

efter det att an
dra världskrige

t brutit ut, och
fortsatte till

1990 då en avr
eglering av jord

bruket inledde
s.

Prisförhandlin
garna skapade

en stabil ekono
misk

grund för lantb
ruket och den s

tora risken för
produktio-

nen var vädret
. En allmänup

pfattning som
lever kvar

från den tiden
är att en bonde

aldrig är nöjd,
vädret kunde

alltid vara bätt
re.

Money, Mo
ney, Money

sjöngAbba i en
låt från 1976.

”Jag arbetar he
la natten, jag a

rbetar hela dag
en, för att

betala räkning
arna jagmåste

betala.Är det i
nte tråkigt”?

Som lantbrukare ka
n vi känna igen

oss i den inleda
nde

texten förutom
att det inte är t

råkigt. Vi har e
tt väldigt

intressant jobb
men för att lyck

as handlar det
ompengar.

Liksommusikbransch
en har lantbru

ket blivitmer

kommersiellt.
Vi har lämnat f

amiljejordbruk
et bakomoss

och specialiser
ingen har ökat

.

Som spannmålsodla
re är vi vana vi

d att leva på

marknadens vi
llkor. Skördeva

riationerna i Sv
erige är i

snitt cirka 10 p
rocentmedan

prisvariationer
na på spann-

mål är 20 proc
ent. När priset

åker hiss upp o
ch ned har vi

fått lära oss att
säkra priset på

råvarubörser. E
n fungeran-

de terminshan
del är av störst

a vikt för attm
an ska kunna

sälja sin skörd
till rätt pris.

Att var kunnig
på växtodling o

ch ekonomi är

nödvändigtme
n ingen kan va

ra bra på allt oc
h därför

behöver de fles
ta hjälp. Rådgi

vningen har gå
tt från att

vara statlig till
rådgivningsbo

lag och från att
vara allmän

till att bli indiv
iduell.

HusHållni
ngssällsk

apenHar v
arit föregång

are

med att utveck
la den oberoen

de rådgivninge
n. På andra

områden letar
sällskapen fort

farande efter s
in roll. Den

marknadsorien
tering som skett i rådgivni

ngsbolagen ha
r

inte fullföljts i
medlemsorgan

isationen.

Detmåste bli n
aturligt att den

som är rådgivnings
kund

också ärmedle
m iHushållnings

sällskapet och
att alla kan

göra sin röst hö
rd på våra stäm

mor.Med ökad
affärsmäs-

sighet ochmer
samarbete finn

s storamöjligh
eter attmöta

de framtida utm
aningarna. Vim

åste gå från all
männytta

till affärsnytta.
Det är somMeja sjunger, i

t´s all about th
e

money.

Per Sandbe
rg

ordförande i

Hushållningss
ällskapet
Örebro

och Spannmålsodlarnaså gör Du en bättre

virkesaffär

näSta nummer

Simon
Halling
ekmåne.

Karl
Gustafsson.

Det lönarsig
att satsa på förädlat

Ikalkylen nedan
har skogsrådg

ivaren

SimonHalling
Ekmåne jämfö

rt kostnader

och intäkter fr
ån två avverkn

ingar.

Den ena skoge
n är en vanlig,

välskött

granskog (G32
)medmarkber

edning, förädl
a-

de plantor (2 2
00/hektar), vi

ltbesprutning
och

röjning i rätt ti
d.

Den andra är e
n granskog (G

32) där det

planterades tv
å år för sentm

ed billigare

icke-förädlade
plantor (2 000

/hektar), inte

gjordesmarkb
eredning eller

viltbesprutnin
g

och det krävde
s hjälpplanteri

ng.

Skogen i exem
pel två får hög

re etablerings-

kostnad på gru
nd av hjälppla

nteringen, blir

glesare och ha
r längre omlop

pstid.

Skogen i exem
pel ett växer sn

abbare och

virkesvolymen
blir därmed st

örre vid slutav
-

verkningen.

Så räknar du hem dyrare plantor
G32 välskött G32 eftersatt skötsel

Kostnad/planta
6,30 kr 12,80 kr

Omloppstid
60 år 75 år

Produktion, volym/
år 11 m3sk 9 m3sk

Slutavverkning, ne
tto 240 000 kr 182 400 kr

■Vill du veta
mer omberäkningsk

alkyler?Kont
akta skogsrådg

ivarna:

simon.halling@
hushallningss

allskapet.se

karl.gustafsso
n@hushallnin

gssallskapet.se

Bergknallar so
m kommer fram

efter av-

verkningen, bl
öta hål och hä

nsynsträd gör

attman kan hå
lla ned på anta

let plantor.

En bra föryng
ring ger inte b

ara snabb-

are tillväxt. De
n ökar ocksåm

arkens värde

om fastigheten säl
js.

– Med plantering ökar markvärdet

mångdubbelt,
säger Simon H

alling Ekmå-

ne.■

Förädlade plantor ger

snabbare tillväxt och större

netto i skogen.

ett av de viktigaste besluten för

skogsägare som vill öka lön-

samheten är hur planter
ingen

görs på bästa sätt.

text: HelenaWennström

förynGra

skoGen?
tänk på det Här!

1Plantera eller

självföryngra?

2 markberedning

behövs oftast.

3 Köp bra, förädla-

de plantor.

4 Plantera smart,

sätt inga plantor i

onödan, exempelvis

under hänsyn
sträd

och på blöta fläckar.

5Var noga med

uppföljningen
.

Förädlade plantor

växer mer, skotten

blir stora. Den
här

granen är cirka

sex år. Foto: Karl

GuStaFSSon
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BÄTTRE FÖRETAGARE I SKOGEN: DEL 4

Röjning i rätt tid förbättrar eko-
nomin i skogen. I den avslutan-
de delen av vår serie om hur du 
får en bättre skogsaffär tipsar vi 
om röjning.

Röjer du för bättre produktion? 
Eller vill du underlätta för vilt, 
ha rekreation eller idka natur-
vård?
Text & foto: HELENA WENNSTRÖM

Skogsprogrammet, som 
ska ge en bättre helhets-
syn på den svenska sko-

gen, är försenat. Det lanserades 
redan av alliansregeringen un-
der förra mandatperioden.

I september i år var fyra 
arbetsgrupper klara med un-
derlag till programmet. Deras 
rapporter omfattar bland annat 
virkesproduktion, ekosystem-
tjänster, tillväxt, mångbruk, 
bioenergi, skogsindustrin, 
transporter och internationella 
skogsfrågor. I grupperna fanns 
representanter för många in-
tressen kring skogen.

Regeringen ska arbeta vidare 
med detta och landsbygdsmi-

nistern planerar en proposition 
till våren, fast han lovar inget. 
Först ska det förhandlas med 
andra partier.

– Till våren, jag kan inte 
vara mer precis än så, säger 
SvenErik Bucht.

Han ser hellre att det tar tid 
och att det blir en bred över-
enskommelse. Han jämför med 
den kraftigt försenade livsmed-
elsstrategin och påpekar att det 
är en styrka att många står bak-
om den.

– Inget parti röstade mot 
i riksdagen, säger SvenEr-
ik Bucht som framträdde vid 
Skogsindustriernas årliga möte 
Virkesforum.

Livsmedelsstrategin, natio-
nella skogsprogrammet och en 
sammanhållen politik för hela 
landet är SvenErik Buchts 
flaggskepp. Det är meningen 
att skogsprogrammet, liksom 
livsmedelsstrategin, ska följas 
av handlingsplaner från reger-
ingen. ■

re nationellt och in-
ternationellt kända 
rådgivare vid hus-

hållningssällskapen och deras 
bolag utnämndes nyligen till 
seniorkonsulter.

Karin Ahlberg Eliasson, 
Rikard Andersson och Line 
Strand är alla frontfigurer inom 
sina respektive områden.

Seniorkonsulter nomineras 
och utses av hushållningssäll-
skapens vd:ar. Här är deras 
motiveringar till utnämning-
arna:

Karin Ahlberg Eliasson, 
Hushållningssäll-
skapet Sjuhärad: 
”Med orubblig en-
tusiasm för ener-
gifrågor och biogas i 
synnerhet, arbetar hon vidare 
mot en fossilfri värld. Genom 
sin kompetens, sitt kontaktnät 
och personlighet har hon gjort 

Hushållningssällskapet till den 
självklara partnern för utveck-
ling och rådgivning inom bio-
gas.”

Rikard Andersson, HIR 
Skåne: ”En synner-
ligen trevlig, kom-
petent och aktad 
rådgivare. En profil 
som verkar både na-
tionellt och interna-
tionellt. Kung över ogräs!”

Line Strand, HS Konsult: 
”En sann inspiratör 
och naturlig rådgi-
vare som på båda 
sidor av Östersjön 
förflyttar sig gradvis 
och galant mellan partikelnivå 
och makroklimat. Med gedigen 
kunskap, hundraprocentigt en-
gagemang, skarpa frågor och 
insiktsfulla analyser ligger hon 
alltid steget före. Idésprutan ni 
hittar utanför boxen.” ■

Kalle  
Ödén.

Tobias 
Nilsson.
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bättre företagare i skogen: Del 2l Pimpa din skog innan du ska sälja.l Låt köparna konkurrera om skogen,det ger bäst pris.Hushållningssällskapets skogsråd

givareTobiasNilsson ochMatsÅkerman ger tips om hur du görbättre virkesaffärer.Text & foto: HelenaWennström

Många skogsägare ringer till denvirkesköpare de anlitade förragången och beställer ett avverk
ningsuppdrag. Det är enkelt och kan kännastryggt. Men det går oftast att få betydligtbättre betalt.
Att konkurrensutsätta skogen är det vikti

gaste, menar Tobias Nilsson, skogsrådgivare
i Ingelstad.
–Det gäller att kolla runt. Vill man konkur

rensutsätta skogen är rotposter i regel bästa
sättet att sälja. Det är det vi rekommenderar,
säger han.

RotpostföRsäljningen föRsvann näs
tan från Sverige när Skogsstyrelsen inte fick
fortsätta med stämplingen för snart tio år
sedan. Hushållningssällskapen har utvecklat
tjänsten och stämplar inte bara skogen utan
hjälper också till med försäljningen. Det finns
ävenandraprivataaktörer somstämplarskog.Försäljningsmetoden är vanligast i Ble
kinge, Småland och Sjuhärad, men totalt är
det bara en liten del av den svenska skogen
som säljs i form av rotposter. Att det inte är
fler som säljer på rot förklarar Tobias Nilsson
med att vi är vanemänniskor. Vi gör som vi
brukar.

– om man säljeR ett hus eller en lägenhet
förutsätter man att mäklaren optimerar pri
set. Omman köper en bil prisförhandlarman.
Men många skogsägare ringer bara upp och
skriver sedan avtal när köparen kommer ututan att veta vilket netto de

får. De kanske inte ens frågar om priset, säger
Tobias Nilsson.

näR utbudet äR lågt och sågverken behöver
råvara blir det stor vinst med rotpostförsälj
ning.Men även undermer normala förhållan
den brukar rotposter ge bättre betalt.– Vi kan inte garantera att man får mer
betalt, men oftast är det så. Man vet i alla fall

alltid vilken affär man gör och vilket nettopris
man får, sägerMatsÅkerman.För att locka köpare gäller det också för
skogsägaren att ha så fin skog som möjligt att
erbjuda.Helst ska köparen kunna sitta i sin bil
och redan från vägen lockas av den fina sko
gen, tycker TobiasNilsson.Han jämför pånytt
med bostadsförsäljningar.– Det är som homestyling. Man ska städa

bättre Diken och vägarlönar sig

näsTa nummermats
Åkerman.

Tobias
nilsson.

Förra
numreT:
så föryngrardu din skog.

sätt
att sälja
skogen

1Fundera på och prioriteravad som ska avverkas underhösten och vintern. Kolla lägetpå marknaden.
2Planera ute i skogen föreavverkningsanmälan. Vadska du ta för naturvårdshänsyn?Titta efter hur virket ska körasut. se till att det finns välplane-rade basvägar för att undvikamarkskador. Det är viktigt attdet finns bilväg ända fram.3Anmäl avverkningentill skogsstyrelsen. Låt de sexveckorna som krävs gå innandu gör något.

4 Fundera på och bestämvilken försäljningsform sompassar dig.

5Förröj beståndet så attskogen ser fin ut när potentiellaköpare kommer ut.Grusavägar, se till att det finnsvändplats för lastbil med släpoch bra avlägg för skotaren.

Lantbruk 4.0och biologiskrenässans
antbruket är utsatt för ett omvandlingstryck av
sällan skådat slag. De bakomliggande faktorerna
är exempelvis hårdare regleringar, internationell

konkurrens, teknikutveckling och ständiga anspråk på
lantbruksmarken från intressenter somvill använda den
till något annat än lantbruk.Om lantbrukaren vill vara kvar i branschen och
säkerställa en god affärsverksamhet ställs krav på affärs
utveckling – och det kostar.Här finns ett dilemma: sam
tidigt sombehovet av investeringar ökar så harmånga
lantbruksföretags ekonomi urlakats genom förändringar
som startade redan under ”omställning 90”.
att lantbRuket måste utvecklas ska inte bara ses
från lantbrukarens perspektiv. Landsbygden somhelhet
är under hot. FN talar i termer av ”urban expansion”. En
positiv bild av lantbruket– lönsamheten inkluderad– är
viktigt för att locka den nya generationen att ge sig in i
den gröna sektorn.
Flera utmaningar finns också på samhälletsmakro

nivå. Bland dessa kan nämnas förändrade konsum
tionsmönster somgör att världen enligt FAObehöver
uppnå en årsproduktion av livsmedelmotsvarande 13,5
miljarder ton år 2050 (från dagens 8,4).Ovanpå detta har vimiljöaspekten: å ena sidan kan
lantbruket absorbera kol, producera substitut till fossil
relaterade produkter och förbättra biologiskmångfald.
Åandra sidan kan lantbruket också ha negativa effekter
påmiljön.
Inteminstmatkonsumenterna har genom sitt köp

beteende ansvar för att livsmedelsproduktionens kvali
tet ochmängd ökar samtidigt somhänsyn tas tillmiljön.föRbättRingaR äR inte tillräckligt för attmöta det
totala omvandlingstrycket. Nej, lösningen är nog inno
vation. Så frågan är: vart är vi på väg?Ett svar somhörts är ”lantbruk 4.0”. Det handlar om
sensorer, digital teknik, flygfarkoster och robotik. Till
det bör vi nog lägga uppdaterad biologisk kunskap om
allt somberör lantbruk och växtförädling.Lantbrukare somvill in i det nya har ett ofantligt
behov av omvärldsanalys, att lära sig ny teknik och
biologi – och att blimer affärsorienterade. Kanskemåste
vi också vara öppna för att återuppliva en del gamla
metoder, somatt köra ut gödselmedmindre ekipage så
attmarkpackningenminimeras.Hur somhelst: en nyckelfaktor för framgång är att
skapa teamav lantbrukare, rådgivare och till exempel
maskinleverantörer.

Per FrankeliusForskare vidLinköpings universitet

krönika:

Enligt Skogsbarometern 2016står avverkningsuppdrag för42 procent, rotpost/LRK för 24procent och leveransvirke för20 procent av virkesförsäljning-en. Resten såldes på annat sätteller också vet man inte hur.Jämfört med 2014 ökar rotpost/LRK medan avverkningsupp-drag och leveransvirke minskar.

Fakta:

näsTa nummer

bättre företagare i skogen: Del 1
Tänkmer företagsmässigt i skogen,

uppmanarHushållningssällskapets

skogsrådgivare Karl Gustafsson och

SimonHalling Ekmåne. Det ger högre

vinst till skogsägaren.

I en serie artiklar ger Gröna Affärer

tips för lönsammare skog.
Vi börjarmed hur du föryngrar din

skog på bästa sätt.

B ra förädlade plantor, uppföljning och

god skötsel av skogen kan öka nettot

väsentligt, tipsar skogsrådgivarna

Karl Gustafsson och Simon Halling Ekmåne

på Hushållningssällskapet Kalmar-Krono-

berg-Blekinge. (Se beräkningskalkylen här

intill.)
En lyckad föryngring börjar egentligen re-

dan innan skogen slutavverkas. Det behövs

god planering – en röd tråd under skogens

hela omloppstid.Enligt de båda skogsrådgivarna lämnas så

mycket som omkring en fjärdedel av skogs-

marken att självföryngras efter det att skog

huggits ned. Dessutomhar en stor del av plan-

teringarna gjorts på fel sorts mark. I dag står

granpå tallmarkpågrundavmånga skogsäga-

res rädsla för viltskador.

– Plantering är oerhört viktig där det inte

lämpar sigmed självföryngring.Rätt plantapå

rätt mark, gran på granmark och tall på tall-

mark, säger Karl Gustafsson
Bästa sortens förädlade granplantor ger

mer än 20 procent snabbare tillväxt jämfört

med självsådda träd. Det betyder att skogen

kan slutavverkas vid 60 i stället för 80 års ål-

der.
Förädlade tallplantor har 10–15 procent

snabbare tillväxt. Det finns förädlade plantor

även av lövträd.
De bästa plantorna kostar ungefär 20 pro-

cent mer än de billigaste alternativen. För att

få tag i braplantormåstemanvaraute i god tid

ochbeställa redan tidigt påhöstenommanska

plantera på våren.– Det är dumsnålt att köpa sämre plantor.

Det är bättre att lägga till lite extra, säger Karl

Gustafsson.Plantering kostar mellan 9 000 och 15 000

kronor per hektar inklusive snytbaggeskydd

och eventuellt viltskydd som behövs i södra

ochmellersta Sverige. Summan beror på vilka

plantor man väljer. Investeringen kan tyckas

dyr, men lönar sig enligt skogsrådgivarna.

Den är ett kostnadseffektivt sätt att få mer

för sin skog. Under omloppstiden kan nettot

fördubblas.– Förädlade plantor förutsätter att man

sköter sin skog bra och röjer. Vid en första

gallring får man större uttag och kan redan då

ta klentimmer, säger SimonHalling Ekmåne.

slutavverkningen. Annars är risken att den

grässvål somsnabbt växer till sighindrarplan-

torna, även ommanmarkbereder. Om det be-

hövs hjälpplantering ska man inte vänta inte

för länge.

MeD Digital Mätning i kartprogram är det

enkelt att räkna ut hur många plantor man be-
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frånNärke. Bertil Boo slog igenom i Frukostklubben 1946

med ”Violer tiPå den tiden var lantbruket v
behövde öka och familjejordbruket dominerade.

Jordbrukets prisförhandlingar tog sin början 1940,

efter det att and1990då en avreglPrisförhandlingarna skapade en stabil

grund för lantbruket och den stora risken för produktio

nen var vädret. En allmänuppfattning som lev

från den tiden är att en bonde aldrig är nöjd

alltid vara bättre.
Money, Money, M”Jag arbetar hela natten,betala räkningarna jagmåste betala.
Som lantbrukare kan vi känna igen oss i den inledande

texten förutomatt det inte är tråkigt.

intressant jobbmen för att lyckas handlar det ompengar.

Liksommusikbranschen har lantbruket blivitmer

kommersiellt. Vi har lämnat familjejordbruket bakomoss

och specialiseringen har ökat.
Som spannmålsodlare är vi vana v

marknadens villkor. Skördevariationerna i Sv

snitt cirka 10 procentmedan prisvariationerna på spann

mål är 20 procent. När priset åker hiss upp och ned har vi

fått lära oss att säkra priset på råvarubörser.

de terminshandel är av största vikt för attman ska kunna

sälja sin skörd till rätt pris.Att var kunnig på växtodling och ekonomi är

nödvändigtmen ingen kan v

så gör Du en bättre
virkesaffär

näSta nummer

SimonHallingekmåne.

KarlGustafsson.

Det lönarsigatt satsa på förädlat

Bergknallar som kommer fram efter av-

verkningen, blöta hål och hänsynsträd gör

attman kan hålla ned på antalet plantor.

En bra föryngring ger inte bara snabb-

are tillväxt. Den ökar ocksåmarkens värde

om fastigheten säljs.– Med plantering ökar markvärdet

mångdubbelt, säger Simon Halling Ekmå-

Förädlade plantor ger
snabbare tillväxt och större
netto i skogen.ett av de viktigaste besluten för

skogsägare som vill öka lön-
samheten är hur planteringen
görs på bästa sätt.text: HelenaWennström

förynGraskoGen?tänk på det Här!1Plantera ellersjälvföryngra?2 markberedningbehövs oftast.3 Köp bra, förädla-
de plantor.4 Plantera smart,sätt inga plantor ionödan, exempelvisunder hänsynsträdoch på blöta fläckar.5Var noga meduppföljningen.

Förädlade plantorväxer mer, skottenblir stora. Den här
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steg till en lyckad försäljning

upp och göra det så attraktivt som möjligtför att få bra bud. Grusa upp vägar, fixavändplaner och förröj, säger han.Hushållningssällskapen har intern kontroll för att hålla god kvalitet på stämplingen. Virkesmätningen ska bli så exakt sommöjligt.
– Våra skogsrådgivare kalibrerar sig regelbundet, sägerMatsÅkerman. ■

5

5

skogsstyling lönar sig. Förröjd skoglockar köpare – och konkurrensutsattskog ger bättre pris.

■ Avverkningsuppdrag. Köparenfår i uppdrag att avverka ett beståndoch säljaren får betalt efter det attvirkesvolymen har mätts in vid industrin. Priset bestäms efter en prislistaoch nettobetalningen är priset medavdrag för köparens kostnader.Betalningen kan dröja och komplicerade prislistor gör att det kan varasvårt att jämföra med andra aktörer.

Det är enkelt att beställa ett avverkningsuppdrag, men man vet inte påförhand vad nettobetalningen blir.■ Rotpost. Skogen säljs på rot. Entredje part (Hushållningssällskapeteller någon annan privat aktör)mäter på säljarens bekostnad uppskogen och upprättar bland annatstämplingslängd och karta som underlag för en anbudsförfrågan. Den

skickas till köpare som lämnar anbudi ett totalt nettopris för hela avverkningen. Säljaren kan enkelt jämförabuden och får betalt enligt de villkorman bestämt i anbudsförfrågan.Köparen avverkar och tar risken.■ Leveransrotköp (LRK).En anbudsförfrågan med kartunderlag över den aktuella avverkningentas fram av säljaren. Anbudsförfrå

gan skickas ut till köpare som lämnaranbud. Köparen får nyttjanderätt tillskogsråvaran. Priset kan vara fast perkubikmeter för hela objektet men ärvanligen uppdelat på sortiment. Totalavärdet beror på antalet faktiskt avverkade kubikmeter, det som mäts in vidindustrin.
■ Leveransvirke. Skogsägaren avverkar själv eller genom eget avtal med

en entreprenör och säljer sedan virketliggande vid en bilväg. Det finns riskför lägre betalning om man använderfel prislista och därigenom gör sämreaptering.
■ Stampris. Ett nytt system medbetalning per träd som provats av exempelvis Södra ochSveaskog.

l
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bättre företagare i skogen: Del 1Tänkmer företagsmässigt i skogen,uppmanarHushållningssällskapetsskogsrådgivare Karl Gustafsson ochSimonHalling Ekmåne. Det ger högrevinst till skogsägaren.

I en serie artiklar ger Gröna Affärertips för lönsammare skog.Vi börjarmed hur du föryngrar dinskog på bästa sätt.

Bra förädlade plantor, uppföljning ochgod skötsel av skogen kan öka nettotväsentligt, tipsar skogsrådgivarnaKarl Gustafsson och Simon Halling Ekmånepå Hushållningssällskapet Kalmar-Krono-berg-Blekinge. (Se beräkningskalkylen härintill.)
En lyckad föryngring börjar egentligen re-dan innan skogen slutavverkas. Det behövsgod planering – en röd tråd under skogenshela omloppstid.Enligt de båda skogsrådgivarna lämnas såmycket som omkring en fjärdedel av skogs-marken att självföryngras efter det att skoghuggits ned. Dessutomhar en stor del av plan-teringarna gjorts på fel sorts mark. I dag stårgranpå tallmarkpågrundavmånga skogsäga-res rädsla för viltskador.

– Plantering är oerhört viktig där det intelämpar sigmed självföryngring.Rätt plantapårätt mark, gran på granmark och tall på tall-mark, säger Karl GustafssonBästa sortens förädlade granplantor germer än 20 procent snabbare tillväxt jämförtmed självsådda träd. Det betyder att skogenkan slutavverkas vid 60 i stället för 80 års ål-der.
Förädlade tallplantor har 10–15 procentsnabbare tillväxt. Det finns förädlade plantoräven av lövträd.

De bästa plantorna kostar ungefär 20 pro-cent mer än de billigaste alternativen. För attfå tag i braplantormåstemanvaraute i god tidochbeställa redan tidigt påhöstenommanskaplantera på våren.– Det är dumsnålt att köpa sämre plantor.Det är bättre att lägga till lite extra, säger KarlGustafsson.
Plantering kostar mellan 9 000 och 15 000kronor per hektar inklusive snytbaggeskyddoch eventuellt viltskydd som behövs i södraochmellersta Sverige. Summan beror på vilkaplantor man väljer. Investeringen kan tyckasdyr, men lönar sig enligt skogsrådgivarna.Den är ett kostnadseffektivt sätt att få merför sin skog. Under omloppstiden kan nettotfördubblas.

– Förädlade plantor förutsätter att mansköter sin skog bra och röjer. Vid en förstagallring får man större uttag och kan redan dåta klentimmer, säger SimonHalling Ekmåne.Planteringen ska göras relativt snart efter

slutavverkningen. Annars är risken att dengrässvål somsnabbt växer till sighindrarplan-torna, även ommanmarkbereder. Om det be-hövs hjälpplantering ska man inte vänta inteför länge.

MeD Digital Mätning i kartprogram är detenkelt att räkna ut hur många plantor man be-höver såattman inte sätter förmånga ionödan.

”It’s all aboutthemoney”
iderna förändras vilket jag blev påmind omnärjag gästade ett trevligt gillesårsmöte. En trubadurunderhöll och berättade omden sjungande bonden

frånNärke. Bertil Boo slog igenom i Frukostklubben 1946
med ”Violer tillmor”.På den tiden var lantbruket viktigt, produktionenbehövde öka och familjejordbruket dominerade.Jordbrukets prisförhandlingar tog sin början 1940, straxefter det att andra världskriget brutit ut, och fortsatte till1990 då en avreglering av jordbruket inleddes.Prisförhandlingarna skapade en stabil ekonomiskgrund för lantbruket och den stora risken för produktio-nen var vädret. En allmänuppfattning som lever kvarfrån den tiden är att en bonde aldrig är nöjd, vädret kunde

alltid vara bättre.

Money, Money, Money sjöngAbba i en låt från 1976.”Jag arbetar hela natten, jag arbetar hela dagen, för attbetala räkningarna jagmåste betala.Är det inte tråkigt”?Som lantbrukare kan vi känna igen oss i den inledande
texten förutomatt det inte är tråkigt. Vi har ett väldigtintressant jobbmen för att lyckas handlar det ompengar.
Liksommusikbranschen har lantbruket blivitmerkommersiellt. Vi har lämnat familjejordbruket bakomoss
och specialiseringen har ökat.Som spannmålsodlare är vi vana vid att leva påmarknadens villkor. Skördevariationerna i Sverige är isnitt cirka 10 procentmedan prisvariationerna på spann-
mål är 20 procent. När priset åker hiss upp och ned har vi
fått lära oss att säkra priset på råvarubörser. En fungeran-
de terminshandel är av största vikt för attman ska kunna
sälja sin skörd till rätt pris.Att var kunnig på växtodling och ekonomi ärnödvändigtmen ingen kan vara bra på allt och därförbehöver de flesta hjälp. Rådgivningen har gått från attvara statlig till rådgivningsbolag och från att vara allmäntill att bli individuell.

HusHållningssällskapenHar varit föregångaremed att utveckla den oberoende rådgivningen. På andraområden letar sällskapen fortfarande efter sin roll. Denmarknadsorientering som skett i rådgivningsbolagen har
inte fullföljts imedlemsorganisationen.Detmåste bli naturligt att den som är rådgivningskund
också ärmedlem iHushållningssällskapet och att alla kan
göra sin röst hörd på våra stämmor.Med ökad affärsmäs-
sighet ochmer samarbete finns storamöjligheter attmöta
de framtida utmaningarna. Vimåste gå från allmännyttatill affärsnytta. Det är somMeja sjunger, it´s all about the
money.

Per Sandbergordförande iHushållningssällskapetÖrebrooch Spannmålsodlarna

så gör Du en bättrevirkesaffär

näSta nummer

SimonHallingekmåne.

KarlGustafsson.Det lönarsigatt satsa på förädlat

Ikalkylen nedan har skogsrådgivarenSimonHalling Ekmåne jämfört kostnaderoch intäkter från två avverkningar.Den ena skogen är en vanlig, välsköttgranskog (G32)medmarkberedning, förädla-de plantor (2 200/hektar), viltbesprutning ochröjning i rätt tid.Den andra är en granskog (G32) där detplanterades två år för sentmed billigare

icke-förädlade plantor (2 000/hektar), integjordesmarkberedning eller viltbesprutningoch det krävdes hjälpplantering.Skogen i exempel två får högre etablerings-kostnad på grund av hjälpplanteringen, blirglesare och har längre omloppstid.Skogen i exempel ett växer snabbare ochvirkesvolymen blir därmed större vid slutav-verkningen.

Så räknar du hem dyrare plantor
G32 välskött G32 eftersatt skötsel

Kostnad/planta 6,30 kr 12,80 kr
Omloppstid 60 år 75 år
Produktion, volym/år 11 m3sk 9 m3skSlutavverkning, netto 240 000 kr 182 400 kr■Vill du vetamer omberäkningskalkyler?Kontakta skogsrådgivarna:

simon.halling@hushallningssallskapet.sekarl.gustafsson@hushallningssallskapet.se

Bergknallar som kommer fram efter av-verkningen, blöta hål och hänsynsträd görattman kan hålla ned på antalet plantor.En bra föryngring ger inte bara snabb-are tillväxt. Den ökar ocksåmarkens värdeom fastigheten säljs.– Med plantering ökar markvärdetmångdubbelt, säger Simon Halling Ekmå-ne.■

Förädlade plantor gersnabbare tillväxt och störrenetto i skogen.ett av de viktigaste besluten förskogsägare som vill öka lön-samheten är hur planteringengörs på bästa sätt.text: HelenaWennström

förynGraskoGen?tänk på det Här!1Plantera ellersjälvföryngra?

2 markberedningbehövs oftast.

3 Köp bra, förädla-de plantor.

4 Plantera smart,sätt inga plantor ionödan, exempelvisunder hänsynsträdoch på blöta fläckar.
5Var noga meduppföljningen.

Förädlade plantorväxer mer, skottenblir stora. Den härgranen är cirkasex år. Foto: KarlGuStaFSSon
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bättre företagare i skogen: Del 3
En bra skogsbilväg gör stor 

miljönytta, men den går också 
ofta att räkna hem ekonomiskt 

ganska fort. 
Att rensa diken lönar sig också. 

Skogsrådgivarna tipsar i tredje 

delen av vår serie.Text & foto: Helena Wennström

S kogsbilvägar och dikesrensning tillhör det 

mest eftersatta hos privata skogsägare i södra 

Sverige. Båda är långsiktiga investeringar, men 

de lönar sig ofta snabbt.– Det är enkelt att räkna hem ett vägbygge. Dikes-

rensning är mer komplicerat att räkna på, men får 

man bort vatten från skogen ökar skogsproduktio-

nen, säger Tobias Nilsson, Hushållningssällskapets 

skogsrådgivare i Ingelstad i Småland.Många av dagens skogsägare är inte ute så ofta i 

sina skogar och kontrollerar dem. Därför kan det vara 

för sent när de upptäcker att en dikesrensning är nöd-

vändig, kanske inte förrän ett bestånd dör på grund 

av försumpning.Både dikesrensning och vägbyggen gör nytta för 

miljön. Tillgängligheten ökar så att skogen kan skötas 

bättre. Ju bättre skogen mår desto lättare står träden 

emot angrepp av insekter, svamp och stormar.

En bra skogsbilväg innebär kortare drivning med 

skotaren, mindre markpåverkan och bättre betalt för 

virket.
– Det är billigare att köra med lastbil än med sko-

tare. Dieselkostanden blir lägre. Dessutom minskar 

körskadorna, säger Tobias Nilsson.
Han och hans kollega Johan Ardegård i Bräk-

ne-Hoby visar ett ovanligt stort vägbygge på en tidi-

gare eftersatt skogsfastighet utanför Ronneby. Här 

byggs sammanlagt 3,2 kilometer skogsbilväg på olika 

ställen. Vägsträckorna är noga planerade så att skot-

ningsvägarna blir så korta som möjligt. En väg bygg-

des i fjol. Där har skog avverkats på båda sidorna.

En annan vägsträcka på cirka en kilometer är just 

färdigställd. Den är delvis byggd på höjdryggar för att 

kostnaderna ska hållas nere.
– Vi har byggt vägen där det är lättast att bygga och 

så att den servar så stor areal som möjligt, säger Jo-

han Ardegård.
Först avverkades skogen där vägen ska gå och 

material grävdes upp. Stubbar lades i botten och hår-

dare, finare material ovanpå. Sedan konstruerades 

vägbanan med grus och kross. Den har fått rätt lut-

ning så att vattnet rinner av och diken vid sidan. Un-

der vägen ligger på vissa ställen trummor så att vatten 

kan rinna undan.

E fter ett års förhandlingar drar samarbetet i gång 

på allvar i höst. Det internationella storbolaget 

Bureau Veritas har stora kunder och HS Certifie-

ring ett stort nätverk med många lantbruks-, livsmedels- 

och restaurangföretag i nästan alla län i Sverige.

Kombinationen gör att alla kunder nu får tillgång till 

betydligt fler certifieringar. Små livsmedelsföretag i Sve-

rige kan snabbt komma ut på den globala marknaden, 

menar HS Certifierings vd Anna Broekman. 

– Det blir lättare och billigare för kunderna att samla 

certifieringarna under ett paraply. Vi blir Nordens störs-

ta allians, säger Anna Broekman.
Partnerskapet innebär att HS Certifiering kan erbjuda 

kombinationer av certifieringar inom livsmedelssäker-

het, spårbarhet, ekologiskt, miljö och arbetsvillkor. Till 

det kommer hållbarhetsdokumentationer och möjlighe-

terna att knyta ihop lokal produktion med den globala 

marknaden.Omkring tusen svenska livsmedelsföretag är nystar-

tade. Livsmedelsmarknaden förändras snabbt och de 

små företagen behöver kunna sälja på export.

– De företagen utvecklas ofta snabbt, är innovativa 

och använder nya kanaler. De behöver stöd för att kun-

na visa sin kvalitet och utveckla sitt utbud, säger Anna 

Broekman.
Avtalet är viktigt för HS Certifiering. Anna Broekman 

siktar på hela den nordiska marknaden och tror på för-

dubblad omsättning om cirka fem år.
– Det är ett paradigmskifte för HS Certifiering. Vi går 

från att vara ett mindre bolag till att växa in i en större 

kostym. Det är viktigt för den svenska livsmedelsindu-

strin där det sker stora förändringar just nu, säger hon. ■

Johan  Ardegård.

Tobias Nilsson.

TidigAre delAr i serieN:så föryngrar du din 
skog
5 steg till en lyckad 
försäljning
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bättre företagare i skogen: Del 2

l Pimpa din skog innan du ska sälja.

l Låt köparna konkurrera om skogen,

det ger bäst pris.
Hushållningssällskapets skogsråd

givareTobiasNilsson ochMats

Åkerman ger tips om hur du gör

bättre virkesaffärer.
Text & foto: HelenaWennströmM ånga skogsägare ringer till den

virkesköpare de anlitade förra

gången och beställer ett avverk

ningsuppdrag. Det är enkelt och kan kännas

tryggt. Men det går oftast att få betydligt

bättre betalt.Att konkurrensutsätta skogen är det vikti

gaste, menar Tobias Nilsson, skogsrådgivare

i Ingelstad.–Det gäller att kolla runt. Vill man konkur

rensutsätta skogen är rotposter i regel bästa

sättet att sälja. Det är det vi rekommenderar,

säger han.
RotpostföRsäljningen föRsvann näs

tan från Sverige när Skogsstyrelsen inte fick

fortsätta med stämplingen för snart tio år

sedan. Hushållningssällskapen har utvecklat

tjänsten och stämplar inte bara skogen utan

hjälper också till med försäljningen. Det finns

ävenandraprivataaktörer somstämplar skog.

Försäljningsmetoden är vanligast i Ble

kinge, Småland och Sjuhärad, men totalt är

det bara en liten del av den svenska skogen

som säljs i form av rotposter. Att det inte är

fler som säljer på rot förklarar Tobias Nilsson

med att vi är vanemänniskor. Vi gör som vi

brukar.

– om man säljeR ett hus eller en lägenhet

förutsätter man att mäklaren optimerar pri

set. Omman köper en bil prisförhandlarman.

Men många skogsägare ringer bara upp och

skriver sedan avtal när köparen kommer ut

utan att veta vilket netto de

får. De kanske inte ens frågar om priset, säger

Tobias Nilsson.näR utbudet äR lågt och sågverken behöver

råvara blir det stor vinst med rotpostförsälj

ning.Men även undermer normala förhållan

den brukar rotposter ge bättre betalt.

– Vi kan inte garantera att man får mer

betalt, men oftast är det så. Man vet i alla fall

alltid vilken affär man gör och vilket nettopris

man får, sägerMatsÅkerman.

För att locka köpare gäller det också för

skogsägaren att ha så fin skog som möjligt att

erbjuda.Helst ska köparen kunna sitta i sin bil

och redan från vägen lockas av den fina sko

gen, tycker TobiasNilsson.Han jämför pånytt

med bostadsförsäljningar.

– Det är som homestyling. Man ska städa

bättre Diken och vägar

lönar sig

näsTa nummer

matsÅkerman.

Tobiasnilsson.

FörranumreT:så föryngrardu din skog.

sättatt säljaskogen

1Fundera på och prioritera

vad som ska avverkas under

hösten och vintern. Kolla läget

på marknaden.2Planera ute i skogen före

avverkningsanmälan. Vad

ska du ta för naturvårdshänsyn?

Titta efter hur virket ska köras

ut. se till att det finns välplane-

rade basvägar för att undvika

markskador. Det är viktigt att

det finns bilväg ända fram.
3Anmäl avverkningen

till skogsstyrelsen. Låt de sex

veckorna som krävs gå innan

du gör något.4 Fundera på och bestäm

vilken försäljningsform som

passar dig.5Förröj beståndet så att

skogen ser fin ut när potentiella

köpare kommer ut.Grusa

vägar, se till att det finns

vändplats för lastbil med släp

och bra avlägg för skotaren.

Lantbruk 4.0och biologisk
renässansantbruket är utsatt för ett omvandlingstryck av

sällan skådat slag. De bakomliggande faktorerna

är exempelvis hårdare regleringar, internationell

konkurrens, teknikutveckling och ständiga anspråk på

lantbruksmarken från intressenter somvill använda den

till något annat än lantbruk.

Om lantbrukaren vill vara kvar i branschen och

säkerställa en god affärsverksamhet ställs krav på affärs

utveckling – och det kostar.Här finns ett dilemma: sam

tidigt sombehovet av investeringar ökar så harmånga

lantbruksföretags ekonomi urlakats genom förändringar

som startade redan under ”omställning 90”.

att lantbRuket måste utvecklas ska inte bara ses

från lantbrukarens perspektiv. Landsbygden somhelhet

är under hot. FN talar i termer av ”urban expansion”. En

positiv bild av lantbruket– lönsamheten inkluderad– är

viktigt för att locka den nya generationen att ge sig in i

den gröna sektorn.Flera utmaningar finns också på samhälletsmakro

nivå. Bland dessa kan nämnas förändrade konsum

tionsmönster somgör att världen enligt FAObehöver

uppnå en årsproduktion av livsmedelmotsvarande 13,5

miljarder ton år 2050 (från dagens 8,4).

Ovanpå detta har vimiljöaspekten: å ena sidan kan

lantbruket absorbera kol, producera substitut till fossil

relaterade produkter och förbättra biologiskmångfald.

Åandra sidan kan lantbruket också ha negativa effekter

påmiljön.Inteminstmatkonsumenterna har genom sitt köp

beteende ansvar för att livsmedelsproduktionens kvali

tet ochmängd ökar samtidigt somhänsyn tas tillmiljön.

föRbättRingaR äR inte tillräckligt för attmöta det

totala omvandlingstrycket. Nej, lösningen är nog inno

vation. Så frågan är: vart är vi på väg?

Ett svar somhörts är ”lantbruk 4.0”. Det handlar om

sensorer, digital teknik, flygfarkoster och robotik. Till

det bör vi nog lägga uppdaterad biologisk kunskap om

allt somberör lantbruk och växtförädling.

Lantbrukare somvill in i det nya har ett ofantligt

behov av omvärldsanalys, att lära sig ny teknik och

biologi – och att blimer affärsorienterade. Kanskemåste

vi också vara öppna för att återuppliva en del gamla

metoder, somatt köra ut gödselmedmindre ekipage så

attmarkpackningenminimeras.

Hur somhelst: en nyckelfaktor för framgång är att

skapa teamav lantbrukare, rådgivare och till exempel

maskinleverantörer.

Per FrankeliusForskare vid

Linköpings universitet

krönika:

Enligt Skogsbarometern 2016

står avverkningsuppdrag för

42 procent, rotpost/LRK för 24

procent och leveransvirke för

20 procent av virkesförsäljning-

en. Resten såldes på annat sätt

eller också vet man inte hur.

Jämfört med 2014 ökar rotpost/

LRK medan avverkningsupp-

drag och leveransvirke minskar.

Fakta:

näsTa nummer

bättre företagare i skogen: Del 1Tänkmer företagsmässigt i skogen,

uppmanarHushållningssällskapets

skogsrådgivare Karl Gustafsson och

SimonHalling Ekmåne. Det ger högre

vinst till skogsägaren. I en serie artiklar ger Gröna Affärer

tips för lönsammare skog.Vi börjarmed hur du föryngrar din

skog på bästa sätt.

B ra förädlade plantor, uppföljning ochgod skötsel av skogen kan öka nettotväsentligt, tipsar skogsrådgivarnaKarl Gustafsson och Simon Halling Ekmånepå Hushållningssällskapet Kalmar-Krono-berg-Blekinge. (Se beräkningskalkylen härintill.)En lyckad föryngring börjar egentligen re-dan innan skogen slutavverkas. Det behövsgod planering – en röd tråd under skogenshela omloppstid.Enligt de båda skogsrådgivarna lämnas såmycket som omkring en fjärdedel av skogs-marken att självföryngras efter det att skoghuggits ned.Dessutomhar en stor del av plan-teringarna gjorts på fel sorts mark. I dag stårgranpå tallmarkpågrundavmånga skogsäga-res rädsla för viltskador.

– Plantering är oerhört viktig där det intelämpar sigmed självföryngring.Rätt plantapårätt mark, gran på granmark och tall på tall-mark, säger Karl GustafssonBästa sortens förädlade granplantor germer än 20 procent snabbare tillväxt jämförtmed självsådda träd. Det betyder att skogenkan slutavverkas vid 60 i stället för 80 års ål-der.Förädlade tallplantor har 10–15 procentsnabbare tillväxt. Det finns förädlade plantoräven av lövträd.De bästa plantorna kostar ungefär 20 pro-cent mer än de billigaste alternativen. För attfå tag i braplantormåstemanvaraute i god tidochbeställa redan tidigt påhöstenommanskaplantera på våren.– Det är dumsnålt att köpa sämre plantor.Det är bättre att lägga till lite extra, säger KarlGustafsson.Plantering kostar mellan 9 000 och 15 000kronor per hektar inklusive snytbaggeskyddoch eventuellt viltskydd som behövs i södraochmellersta Sverige. Summan beror på vilkaplantor man väljer. Investeringen kan tyckasdyr, men lönar sig enligt skogsrådgivarna.Den är ett kostnadseffektivt sätt att få merför sin skog. Under omloppstiden kan nettotfördubblas.– Förädlade plantor förutsätter att mansköter sin skog bra och röjer. Vid en förstagallring får man större uttag och kan redan dåta klentimmer, säger SimonHalling Ekmåne.

slutavverkningen. Annars är risken att dengrässvål somsnabbt växer till sighindrarplan-torna, även ommanmarkbereder. Om det be-hövs hjälpplantering ska man inte vänta inteför länge.MeD Digital Mätning i kartprogram är detenkelt att räkna ut hur många plantor man be-

”It’s all aboutthefrånNärke. Bertil Boo slog igenom i Frukostklubben 1946

med ”Violer tiPå den tiden var lantbruket vbehövde öka och familjejordbruket dominerade.Jordbrukets prisförhandlingar tog sin början 1940,efter det att and1990då en avreglPrisförhandlingarna skapade en stabilgrund för lantbruket och den stora risken för produktio

nen var vädret. En allmänuppfattning som levfrån den tiden är att en bonde aldrig är nöjdalltid vara bättre.Money, Money, M”Jag arbetar hela natten,betala räkningarna jagmåste betala.Som lantbrukare kan vi känna igen oss i den inledande

texten förutomatt det inte är tråkigt.intressant jobbmen för att lyckas handlar det ompengar.

Liksommusikbranschenhar lantbruket blivitmerkommersiellt. Vi har lämnat familjejordbruket bakomoss

och specialiseringen har ökat.Som spannmålsodlare är vi vana vmarknadens villkor. Skördevariationerna i Svsnitt cirka 10 procentmedanprisvariationerna på spann

mål är 20 procent. När priset åker hiss upp och ned har vi

fått lära oss att säkra priset på råvarubörser.de terminshandel är av största vikt för attman ska kunna

sälja sin skörd till rätt pris.Att var kunnig på växtodling och ekonomi ärnödvändigtmen ingen kan v

så gör Du en bättrevirkesaffärnäSta nummerSimonHallingekmåne.KarlGustafsson.

Det lönarsigatt satsa på förädlat

Bergknallar som kommer fram efter av-verkningen, blöta hål och hänsynsträd görattman kanhålla ned på antalet plantor.En bra föryngring ger inte bara snabb-are tillväxt. Den ökar ocksåmarkens värdeom fastigheten säljs.– Med plantering ökar markvärdetmångdubbelt, säger SimonHalling Ekmå-

Förädlade plantor gersnabbare tillväxt och störrenetto i skogen.ett av de viktigaste besluten förskogsägare som vill öka lön-samheten är hur planteringengörs på bästa sätt.text: HelenaWennström

förynGraskoGen?tänk på det Här!1Plantera ellersjälvföryngra?2 markberedningbehövs oftast.3 Köp bra, förädla-de plantor.4 Plantera smart,sätt inga plantor ionödan, exempelvisunder hänsynsträdoch på blöta fläckar.5Var noga meduppföljningen.

Förädlade plantorväxer mer, skottenblir stora. Den här Foto: Simon HallinG e
Kmåne

krönika:

t

steg till en lyckad försäljning

upp och göra det så attraktivt som möjligt

för att få bra bud. Grusa upp vägar, fixa

vändplaner och förröj, säger han.

Hushållningssällskapen har intern kon

troll för att hålla god kvalitet på stämpling

en. Virkesmätningen ska bli så exakt som

möjligt.– Våra skogsrådgivare kalibrerar sig re

gelbundet, sägerMatsÅkerman. ■

5

5
skogsstyling lönar sig. Förröjd skog

lockar köpare – och konkurrensutsatt

skog ger bättre pris.

■ Avverkningsuppdrag. Köparen

får i uppdrag att avverka ett bestånd

och säljaren får betalt efter det att

virkesvolymen har mätts in vid indu

strin. Priset bestäms efter en prislista

och nettobetalningen är priset med

avdrag för köparens kostnader.

Betalningen kan dröja och kompli

cerade prislistor gör att det kan vara

svårt att jämföra med andra aktörer.

Det är enkelt att beställa ett avverk

ningsuppdrag, men man vet inte på

förhand vad nettobetalningen blir.

■ Rotpost. Skogen säljs på rot. En

tredje part (Hushållningssällskapet

eller någon annan privat aktör)

mäter på säljarens bekostnad upp

skogen och upprättar bland annat

stämplingslängd och karta som un

derlag för en anbudsförfrågan. Den

skickas till köpare som lämnar anbud

i ett totalt nettopris för hela avverk

ningen. Säljaren kan enkelt jämföra

buden och får betalt enligt de villkor

man bestämt i anbudsförfrågan.

Köparen avverkar och tar risken.

■ Leveransrotköp (LRK).

En anbudsförfrågan med kartunder

lag över den aktuella avverkningen

tas fram av säljaren. Anbudsförfrå

gan skickas ut till köpare som lämnar

anbud. Köparen får nyttjanderätt till

skogsråvaran. Priset kan vara fast per

kubikmeter för hela objektet men är

vanligen uppdelat på sortiment. Totala

värdet beror på antalet faktiskt avver

kade kubikmeter, det som mäts in vid

industrin.■ Leveransvirke. Skogsägaren av

verkar själv eller genom eget avtal med

en entreprenör och säljer sedan virket

liggande vid en bilväg. Det finns risk

för lägre betalning om man använder

fel prislista och därigenom gör sämre

aptering.■ Stampris. Ett nytt system med

betalning per träd som provats av ex

empelvis Södra och
Sveaskog.

l

Hs Certifiering expanderar inom livsmedels- 

och miljöcertifiering genom ett nytt partner-

skap. Avtalet med världsledande Bureau 

Veritas ger fördelar för både små och stora 

kunder.

Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg-Blekinge 

är huvudägare till Hs Certifiering aB. Östergötland, 

Jämtland, Norrbotten-Västerbotten är också delägare. 

Bolaget har 2 000 kunder, omsätter 12 miljoner kro-

nor och har 13 anställda spridda från Skåne till Luleå.

Bureau Veritas har sitt nordiska huvudkontor i Köpen-

hamn. Bureau Veritas Certification är världens första 

och nu det ledande certifieringsorganet med 80 000 

kunder i mer än 100 länder. Koncernen grundades i 

Frankrike 1828.

Fakta: 

tips för röjning

NäsTA Nummer

När det blir dags är det lätt att ta in maskiner i sko-

gen för att avverka eller ta ut vindfällen. Det är också 

enklare att övervaka skogen. Det kan vara svårt att 

sätta en prislapp på just det, men man sparar tid i för-

valtningen av skogen. Det är enklare att räkna ut vad 

man sparar i diesel.Att bygga vägen kostar mellan 200 och 250 kronor 

per meter. 
Drygt 600 000 kronor för 3,2 kilometer skogsbilväg 

kan verka dyrt. Men hälften av den kostnaden sparar 

man oftast in direkt om vägen byggs före avverkning-

en, påpekar Tobias Nilsson.skotningsväg kostar i snitt tre kronor kubikme-

tern extra per 100 meters drivning. Avverkas 7 000 

kubikmeter med en drivning på 1 000 meter innebär 

det en besparing på drygt 200 000 kronor.

Dessutom kan man få bättre betalt för virket. Bero-

ende på hur virket säljs kan man få tillgänglighetspre-

mier eller slippa avdrag för att det inte går att komma 

fram med släp.– Tillgängligheten är A och O när man ska sälja en 

avverkning, säger Johan Ardegård. ■

4 tips För  VägBygge1Planera noga så att du får 

så stor nytta som möjligt av 
vägen.

2Tänk på var i terrängen 
vägen ska ligga, använd om 
möjligt fast mark. 3Bygg innan du avver-

kar så kan du i regel räkna 
hem halva kostnaden direkt 
genom kortare skotningsav-
stånd.

4 underhåll befintliga 
vägar. det är dubbelt så dyrt 
att laga en sönderkörd väg 
som att underhålla den före 
avverkning.

4 tips För dikesrensning1inventera dikena. rensa 
bort sådant som kan orsaka 
försumpning. det kan räcka 
med att göra det för hand 
med en grep. rensa trummor.2lämna inte avverknings-

rester i diken som kan bli till 
proppar. 
3Prata med grannar och 
samordna dikesrensningen.4 dikesrensning kräver inte 

tillstånd om det inte påver-
kar natur- och kulturmiljön. 
samråd med skogsstyrelsen 
om du är osäker, samråd är 
gratis.

en skogsbilväg ska vara minst 

3 meter bred där den är rak, 
bredare om den svänger. Det 
ska vara fritt från grenar på 4 
meters bredd och 4,5 meter 
över vägbanan.På www.vmfsyd.se finns 

information om vilka krav som 
ställs på skogsbilvägar och 
vändplats. 

Fakta: 

samarbetsavtalet skrevs un-

der i juli. Från vänster mikael 

lindström, ackrediteringschef 
på BV, Anna Broekman, vd 
för Hs Certifiering, Jacob 

Faergemand (sittande), vd 
för BV Norden, och majid 

Nodeghan, försäljningschef BV Norden.

det gäller att rensa trum-
mor under vägen.

Här togs material till 
skogsbilvägen på Kalle-
berga. detta förvandlas 
till ett bra viltvatten i 
skogen.

Väg under kon-struktion. Här har material grävts upp och blivit grund för vägen. innan grus kom på plats samlades vatten under sommarens regnväder. När vägen är klar har den rätt  lutning och vatten rinner  i stället bort.

den här vägen blev klar i fjol och nu ligger timmer och grot tillgängligt.

Vägen till bättre miljö    & ekonomi Certifieringenunder ett paraply

Text: Helena Wennström  

skogsrådgivarna Johan Ardegård och 
Tobias Nilsson har 
planerat skogsbil-vägen noga så att den ska göra så stor 

nytta som möjligt.
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UNDVIK 
DYR  
RÖJNING
Röjning kostar i 
snitt 3 500–4 000 
kronor per hektar 
i södra Sverige. 
För varje år 
man dröjer blir 
merkostnaden 
500–1 000 
 kronor per hektar.
De flesta röjer två 
gånger, men det 
kan behövas fler 
eller färre röjning-
ar beroende på 
hur bra marken 
är.

FAKTA: 

Skogsentreprenören Kalle Ödén röjer när björken börjar hämma gra-
narnas tillväxt på naturbruksgymnasiets mark vid Ingelstad i Småland.

Skogsprogram 
klart först i vår

Nya seniorkonsulter

Beroende på vad du vill med din skog bör 
röjningen göras på olika sätt. Men det 
gäller att röja i rätt tid om det inte ska 

kosta för mycket.
I södra Sverige står hälften av stormhyggena 

efter stormen Gudrun 2005 fortfarande oröjda, 
enligt Skogsstyrelsen. Kanske räds markägarna 
kostnaden – trots att det är en investering för 
framtiden.

Det blir i stället allt dyrare ju längre man drö-
jer. Väl planerade röjningar innan det är dags 
för den första gallringen kostar minst och ger 
bäst ekonomi i längden. Man får också en vita-
lare skog som står emot bättre mot stormar.

– Röjer man inte i tid får man längre om-
loppstid. Sköter man skogen bra kan man av-
verka efter 50 år i södra Sverige i stället för efter 
70–80 år. På den tiden kan man få en halv skog, 
säger Tobias Nilsson, skogsrådgivare på Hus-
hållningssällskapet i Ingelstad utanför Växjö.

Röjningen ger bättre tillväxt på huvudstam-
marna och det som lämnas på marken är en 
form av gödsling. Utan röjning kan ett bestånd 
förstöras.

VI FÖLJER MED skogsentreprenören Kalle Ödén 
som har uppdraget att röja i naturbruksgymna-
siets skog vid Ingelstad. Det är dags att ta bort 
björkar som börjar växa för högt över granarna 
som planterades för drygt fem år sedan. På vissa 
ställen är toppskotten inte alls lika stora som i 
de röjda bestånden i närheten.

Här står mellan 40 000 och 50 000 små 
stammar per hektar. När Kalle Ödén är klar har 
antalet minskat till 2 000–2 500.

Det är lätt att det trots allt blir för många 
stammar kvar om man röjer själv. Men med 
hjälp av ett metspö som kortats till 3,98 meter 
uppskattar man enkelt hur tätt det är. Man för 
spöet i en cirkel runt sig och räknar stammarna 

som det krockar med.
Granplantor klarar sig bättre i skuggan 

av björksly än tall. Tall behöver röjas tidiga-
re för att få mer ljus, liksom lövträd. Men när 
toppskotten har blivit bruna på granar är det 
hög tid att gå ut med röjsågen.

Kalle Ödén röjer efter kundernas önskemål. 
En stor snackis just nu är hur man underlättar 
för vilt. Det kan man göra genom att lämna en 
del buskar och små lövträd. Då går rådjur och 
älgar kanske inte så hårt åt tallarna.

I GRANBESTÅND KAN man lämna hänsynsytor 
där det är lite våtare mark som det inte växer så 
bra på. Surhål är det inte lönt att röja i. Det kan 
också vara lämpligt att lämna kantzoner till jord-
bruksmark, mot impediment och sjöar.Vi passe-
rar ett granbestånd där björkar lämnats kvar vid 
kanten. Det är både naturvård och mums för vilt.

– Man behöver inte alltid röja överallt. Ibland 

DETTA ÄR FJÄRDE DELEN I SERIEN OM SKOGEN TIDIGARE DELAR:
Så föryngrar du din skog
5 steg till en lyckad försäljning
Vägen till bättre miljö & ekonomi

Tobias Nilsson kontrollerar med hjälp av ett metspö hur tätt det är efter röjningen. Han för spöet i en cirkel och räknar 
de stammar som ”krockar” med det. Tio stammar innebär cirka 2 000 träd per hektar.

1Rätt plantor.
2Röj i tid. 
3Gallra i tid.
4 Överhåll inte skog som är färdig att slutavverkas.

SÅ BLIR DU  VINNARE  PÅ LÅNG SIKT

är vi för duktiga på att städa i skogen, säger Kalle 
Ödén.

Det kan alltså både spara pengar och vara god 
naturvård att lämna vissa områden. Men det gäl-
ler att räkna så att man vet. Få gör en kassaflöde-
sanalys för sin fastighet.

– Många skogsägare är inte tillräckligt affärs-
mässiga. När man sätter kronor och ören på allt 
blir det efter ett tag glasklart vad som lönar sig, 
säger Kalle Ödén.

På frågan vad röja i tid innebär har de båda 
däremot inget exakt svar. Det beror på markens 
bördighet, trädslagen och syftet.

– Det skiljer från bestånd till bestånd, säger 
skogsrådgivaren Tobias Nilsson.

På tillbakavägen passerar vi en vacker tall-
skog, en sådan man längtar efter att gå i. Röjning-
en där gav inga direkta inkomster, men möjlighet 
till fin rekreation och lovande utsikter för blåbär. 
Ett annat värde. ■

Röj i rätt tid och tjäna   pengar
Till våren ska det natio-
nella skogsprogrammet 
vara klart, hoppas lands-
bygdsminister Sven-Erik 
Bucht. Programmet är ett 
av hans tre flaggskepp.

Text : HELENA WENNSTRÖM
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