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Läs mer på www.sodra.com

I Södras värld utgår allt från den växande skogen. Den är 
en förutsättning för en lönsam och långsiktig utveckling 
av både skogsgården och den industriella verksamheten.

Låt oss ta  
ett helhetsansvar 
för din skog
Våra kunder tjänar stora pengar på att vi 
samordnar skogsbruket med deras övriga 
ekonomi. Genom planering och helhetssyn 
går det att flerdubbla nettoavkastningen  
– och vem vill inte det? 
 Minst lika viktigt som att avverka är att 
din skogsfastighet ökar sitt värde och att 
den uppfyller de andra önskemål du har  
på din skog. Kontakta oss för ett 
förutsättningslöst möte.
 
Vänd dig till närmaste förvaltare på Skogs-
sällskapet. Ring 0771- 22 00 44 eller gå in på 

www.skogssallskapet.se 

www.skogssallskapet.se
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Ordföranden har ordet
Året som gått

Ännu ett år har passerat.  2016 har varit ett händelserikt år ur många aspekter.
Vår exkursion 2016 gick av stapeln på Remningstorp där Hildur och Sven Wingquist år 1946 grundade 
sin stiftelse för skogsvetenskaplig forskning. Värd för vårt besök var Hans-Jöran Hildingsson och vi 
var ca 60 deltagare. Förra gången förbundet gästade Remningstorp var för 20 år sedan. Inför årets ex-
kursion hade jag tittat igenom fotografier från förra besöket och det jag fascinerades av var framförallt 
klädseln på deltagarna.  De flesta kom i kavaj med matchande slips och lågskor. Inte någon speciellt 
praktisk klädsel om man jämför med årets deltagare som kom i grova skor alt kängor och vädertåliga 
jackor.

 Vi fick en mycket intressant resa genom Remningstorps 1600 ha produktiv skogsmark. Inte min-
dre än 500 ha används idag för olika skogliga försök, och under stiftelsens 70 år har man delat ut ca 40 
miljoner kronor till skoglig forskning.
Vi vill alla rikta ett stort tack till Hans-Jöran Hildingsson för hans stora engagemang och insats som 
exkursionsledare och till Skogssällskapet som var värd för denna härliga dag. 

 Hemma på Vikaryd stod vi i höstas inför en andra gallring på ca 40 hektar. Bestånden skulle för-
röjas och min tanke var att detta var ett jobb som jag själv skulle kunna hinna med. Som sann optimist 
började jag ca två månader innan maskinerna skulle komma. Efter en dags arbete insåg jag att det aldrig 
skulle gå. Det skulle aldrig hinna bli färdigt med den takt som jag presterade i skogen. Öm i hela krop-
pen insåg jag att jag måste ta hjälp. Åldern hade gjort sig påmind, elaka tanke. Min nyinköpta röjsåg 
var bensinsnål vilket innebar att jag kunde köra nästan två timmar på en tank, vilket i sin tur gjorde att 
pausen till vila, fila klinga och en kopp kaffe fick vänta.  

 Ett smärtsamt telefonsamtal till skogsinspektoren på Södra resulterade i att ett röjarlag på fyra per-
soner tog sig an röjningen och efter 7-8 arbetsdagar var förröjningen klar och gallringsmaskinen kunde 
komma. Hösten var torr och fin, inga körskador så långt ögat kunde se. Resultatet blev riktigt bra, och 
kostnaden för röjningen kändes som en bra investering för kropp och själ.

 Årets skogpris tilldelades Sågverksdirektörerna Bernt-Göran Andersson samt Svante Andersson.
De har båda, starkt bidragit till att trygga avsättning för timmer i Västsverige. Detta har gynnat skogs-
ägare, men också haft en stark positiv påverkan på den regionala sysselsättningen inom skogsbruket. 
Det är inte utan anledning som Bernt-Göran och Svante idag representerar de största privata sågverken 
i Västsverige. 

 Ett stort grattis till skogpriset som fr.o.m. i år höjs till 10.000 kronor.

 Jag vill också passa på att tacka samtliga medlemmar i styrelsen för året som gått.  Våra styrelsemö-
ten skapar mycket energi och glädje. Nya idéer kommer upp på bordet och jag upplever att ingen fråga 
är för svår eller jobbig att ta upp. Min övertygelse är att vi kommer att ha en plats även i framtidens 
skogliga frågor. Nya satsningar i forskningsprojekt som SLU bedriver kommer vi att diskutera under 
kommande vår.

Väl mött på nästa exkursion i maj 2017!  
 
Vikaryd  februari 2017

Peter Dickson
Ordförande 
Västra Sveriges Skogsvårds förbund 
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ÅRSREDOGÖRELSE FÖR
VÄSTRA SVERIGES SKOGSVÅRDSFÖRBUND

Verksamhetsåret 2016

Ekonomi
Under året har summan av förbundets sammanlagda tillgångar ökat med 80 539 kr främst beroen-
de på ett positivt år för vårat aktieinnehav.
Resultaträkningen för 2016 visar ett överskott på 52 933 kr.
Nedan följer en sammanställning av förbundets värdepappersinnehav där inga förändringar i 
innehavet är gjorda under de senaste året.

Aktier/fonder Värde 2014-12-31 Värde 2015-12-31 Värde 2016-12-31 Innehav 2016

Industrivärden C 163 320 169 800 203 760 1 200 st.

Kinnevik B 237 429 234 453 203 019 930 st.

Ratos B 56 484 57 360 51 768 1 200 st.

SCA B 239 838 334 694 365 366 1 420 st.

Summa 697 071 796 307 823 913

Medlemmar
Antalet ständiga medlemmar är idag 341 st. vilket är en minskning med 13 personer jämfört med 
föregående år. Antalet har dock ökat historiskt om man jämför med år 2000 då medlemsantalet 
uppgick till 281 st.

Viktigt att vi alla hjälps åt att sprida information om vårt förbund till kollegor, bekanta, grannar 
eller kanske medlemmar i jaktlaget!

Styrelsen är också tacksamma för hjälp kring medlemsförteckningen och eventuellt felaktigheter.
Förändringar meddelas per telefon till Paul Kewenter 0703-664482, eller enklast genom  E-post: 
kopstadso@hotmail.com

Exkursion och årsmötet
Exkursion och årsmötet hölls 2016 på Remningstorp, se referat längre fram i denna årsskrift.

Hemsida
Vi försöker upprätthålla en fräsch och aktuell hemsida med bilder från bl.a. våra exkursioner samt 
arkivering av vår årsskrift m.m. Ta gärna del av vår hemsida som ni hittar på följande adress: 

www.vskogsvardsforbundet.se

Styrelsen har under 2016 haft 5 protokollförda sammanträden
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Gran   Barrot 3 år. Täckrot 2 år.
Tall.  Hybridlärk.  Sitka.
Löv.  Ädellöv.  Jättepoppel.
Hybridasp.  Svenska kloner Ekebo.

Vax.   Snytbaggeskydd FSC på Gran, 
Barrot och Täckrot.

www.granplantor.se

Bolag & Skogsägare:
Leverans till Gården i Jönköpings län,
Västra Götaland och Värmland!

Bohus-Dals Skogsplantor AB   
Roger Gustafsson 070 - 638 69 31.  0526 - 430 54

Vi pratar
gärna skog
och lantbruk
med dig.
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En dag i Sven Wingquists spår 

Varken för varm eller för kall. Alldeles mittemellan med lite lätt duggregn vid lunch. Sådana var de 
vädermässiga inramningarna för årets exkursionsdag för Västra Sveriges Skogsvårdsförbund, den 27 
maj. Och platsen för årets exkursion var Remningstorp, en fastighet om drygt 1 600 ha, ägd av Hil-
dur och Sven Wingquists stiftelse för skogsvetenskaplig forskning och förvaltad av Skogssällskapets 
Förvaltning AB. Förbundets ordförande Peter Dickson och vår exkursionsvärd Hans-Jöran Hildings-
son hälsade dagens skara om 60 deltagare välkomna med en inledande jämförelse av exkursionsbe-
tingelserna när förbundet gästade Remningstorp förra gången, för 20 år sedan. 

 Remningstorp ligger naturskönt i Valle härad, mitt i det skaraborgska ”Kamelandskapet”. In-
landsisen skapade detta speciella landskap med mjuka oregelbundna kullar och många sjöar mot Bil-
lingens västra slutt-
ning för ca 10 000 
år sedan. Hans-Jöran 
Hildingsson gav oss 
en snabb introduk-
tion till Skaraborgs 
geologi, lagerföljden 
i platåbergen och ge-
nomgång av alla Väs-
tergötlands platåberg. 
I denna vackra miljö 
köpte Sven Wing-
quist Remningstorp 
för dryga 100 år se-
dan, ett Remnings-
torp som bara var en 
tiondel stort av da-
gens areal. Nämnde 
Sven är just den Sven 
som 1907 uppfann 
kullagret efter att ha 
varit maskiningenjör 
vid Gamlestadens 
Fabriker där vävstolarna drabbades av ständiga driftsstörningar på grund av undermåliga kullager. 
Samma år grundade han också SKF, som kom att få en rekordtillväxt och utveckling.

 Sven Wingquist var tidigt intresserad av skoglig forskning och kom själv att utföra egna försök på 
sin fastighet. Bland annat organiserade han det mödosamma arbetet att med skottkärra forsla morän 
från moränkullar ut på magrare torvmarker för att sedan plantera i moränhögarna. På Wingquists 
initiativ kom Remningstorp att bli den först flygfotograferade fastigheten i Sverige, en tanke väckt 
av dåvarande rektorn vid Skogshögskolan för att bättre kunna planera skogsinnehavet. För att Rem-
ningstorp skulle förbli ett skogsvetenskapligt forskningscentrum, och för att paret Wingquist inte 
hade några barn, donerade de hela fastigheten till den då nyinrättade stiftelsen ”Hildur och Sven 
Wingquists stiftelse för skogsvetenskaplig forskning” 1946. Därmed har stiftelsen 70-årsjubileum i 
år och detta uppmärksammade exkursionsdeltagarna med en bubblande skål vid minnesmärket över 
makarna Wingquist beläget i en vacker ekhage invid Flämsjöns strand. 
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 Medverkande denna dag var även Lars Kardell, professor emeritus på SLU och med en mycket 
lång och aktiv forskarbakgrund där Wingquists stiftelse och Remningstorp haft stor betydelse. Lars 
Kardell berättade bland annat i anslutning till gårdsmiljön med huvudbyggnad och flyglar på sitt 
sedvanliga mycket intresseväckande sätt om Remningstorps historia under Sven Wingquists tid, sin 
forskargärning på Remningstorp och vad det avkastat. Deltagarna kunde förse sig med några av hans 
forskningsrapporter. Så till exempel berättade han en del om de vegetationsförändringar som skett 
med utgångspunkt från det närliggande mycket natursköna Ea hage, skyddat sen lång tid tillbaka.  

 Därefter vandrade vi vidare för att beskåda de kvarvarande groparna i närliggande moränbacke. 
Efter promenad genom Remningstorps välkända och intressanta arboretum intogs lunch och av-
handlades förbundets årsmöte i den vackra miljön vid Bockön. Under eftermiddagen tittade vi sedan 
närmare på några av de många försök som finns på Remningstorp. Lars Kardell visade tillsammans 
med Ulf Johansson, från SLUs försökspark Tönnersjöheden ett trädslagsförsök med vårtbjörk (Asa-
rum) och gran (Emmaboda) på tidigare odlingsmark vid Stockebacken. Försöket anlades 1994 och 
gallrades 2012. Redan vid gallringstillfället var uttaget av gran nästan 3 gånger större än den utgall-
rade björkvolymen och fyra år efter gallring uppskattades den kvarvarande beståndsvolymen för gran 
till den dubbla jämfört med vårtbjörkens. Fördel gran med andra ord.

 Även SkogForsk har många försök på Remningstorp. Karl-Anders Högberg, SkogForsk i Eke-
bo, visade ett hägnat etableringsförsök av hybridasp och poppel anlagt 2012. Efter fyra år kunde vi 
konstatera att överlevnaden varit god för samtliga testade hybridaspkloner. Dock hade mer än hälften 
av poppelplantorna gått ut. Avgångsorsak: Huvudsakligen sork. Plantornas höjd hade också mätts 
efter 4 års ålder, vilket visade att finsk hybridasp och poppel vuxit något sämre, drygt fyra meter höga 
på fyra år (!), medan övriga hybridaspkloner var ytterligare ca 1 meter högre.

 Vid Kullsjö tittade vi på ett förbands- och avkommeförsök för tall, anlagt 1990 av SLU. Främsta 
slutsats från detta var att genetiskt ursprung och förband samvarierade för volymstillväxten, men inte 
för kvalitetsutvecklingen. Mest slående när man vandrar genom så många olika parceller med tall i 
olika förband är annars hur eländigt ful och kvistig tallen faktiskt blir vid stora förband. Men det 
visste vi ju sedan tidigare. Vackrast är ändå den naturligt föryngrade tallen!

 Värt att uppmärksamma så här i referatets slutmeningar är att av Remningstorps 1 600 ha pro-
duktiv skogsmark används inte mindre än 500 ha idag för olika pågående skogliga försök och att 
stiftelsen under sina 70 år delat ut närmare 40 miljoner kronor till skoglig forskning. Jag tror att 
Sven Wingquist hade varit nöjd om han hade haft möjlighet att från sin himmel blicka ner på dagens 
Remningstorp!

Ett stort tack till Hans-Jöran Hildingsson,som gjorde en fantastisk insats som exkursionsledare 
och till Skogssällskapets Förvaltning AB som var värd för dagen.



VÄLKOMMEN TILL HÖSTEXKURSION 2017
Föreningen Skogen har i över 100 år arrangerat den  

uppskattade Höstexkursionen. 
 

Årets värd tillsammans med Föreningen Skogen är en av 
landets större skogsägare - Svenska kyrkan. Vi utlovar 

en spännande och framåtblickande exkursion inom 
mångbruk, skogsetik, modern teknik, trädslagsförsök, 

tallskötsel och viltproblematik.

Årets Höstexkursion går av stapeln i Skövde med om-
nejd och vi vill speciellt inbjuda dig som är medlem i 

Västra Sveriges Skogsvårdsförbund.  
 

Läs mer om Höstexkursionen och ditt erbjudande som 
medlem i VSSF på www.skogen.se/exkursion17vssf

Fotograf: Stefan Örtenblad/SKOGENbild
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RÄKENSKAPSSAMMANDRAG ÅR 2016

Resultaträkning 2014 2015 2016 

Intäkter: Medlemsavgifter 3 000 4 300 1 800  
 Räntor 156 12 0  
 Utdelningar 23 455 25 598 42 013  
 Annonser 56 250 81 250 87 500  
 Delsumma 82 861 111 160 131 313 

Kostnader: Årsskrift 24 931 14 950 14 003  
 Exkursion 30 798 36 564 2 500  
 Skogspriset 5 000 5 000 10 000  
 Bank 2 085 1 065 1 306  
 Styrelse & Revision 22 742 26 217 29 468  
 Hemsida 2 312 795 795  
 Bohusläns Föreningsarkiv 930 960 1 060  
 Marknadsföring   19 248  
 Delsumma 88 798 85 551 78 380

Resultat  -5 937 25 609 52 933  

Balansräkning    
 
Tillgångar:     
 Kassa 0 0 0  
 Nordea  38 862 49 919 73 517  
 Swedbank 55 065 69 617 98 952  
 Aktier 697 071 796 307 823 913  
  
 Summa tillgångar 790 998 915 843 996 382 

     

Skulder och eget kapital    
 
 Eget kapital 790 998 915 843 996 382  
  
 SUMMA 790 998 915 843 996 382  
   
Paul Kewenter 2017-02-15
Kassör Västra Sveriges Skogsvårdsförbund    
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Bengt Linge avtackas av styrelseledamot Karin Öhman.
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danskebank.se

Pekar skogen 
åt rätt håll?
Att investera i en skogsgård kräver erfarenhet 
och kompetens. Våra Skogs- & Lantbruks-
specialister hjälper dig att hitta rätt skärnings-
punkt mellan gårdens och din privata ekonomi. 

Kontakta oss på danskebank.se/lantbruk eller 
Johan Rådberg i Göteborg på 073-867 45 84, 
johan.radberg@danskebank.se 

Välkommen!

Stora Enso erbjuder lösningar som ger kunderna en enkel vardag 
med låga totalkostnader i hela kedjan och med fokus på hållbarhet 
och säkerhet. Våra produkter är restprodukter från skog och skog-
sindustri. 

www.storaenso.com/bioenergi

Störst i Sverige 
på trädbränsle
Stora Enso erbjuder lösningar som ger leverantören och kunderna  
en enkel vardag med fokus på hållbarhet och säkerhet. Våra produkter 
är skogsflis, vedflis och biprodukter från skogsindustrin samt pellets.

www.storaenso.com/bioenergi 
www.storaenso.com/pellets
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Det råder nog inget tvivel på att granen dominerar skogsbruket starkt i Västsverige (Hallands och 
Västra Götalands län). Frågan är om tallen håller på att minska kraftigt och om denna minskning 
kommer att innebära produktionsförluster för skogsbruket. Om vi tittar lite i riksskogstaxeringens 
uppgifter så ser vi att sedan 1950 har andelen tall minskat från 36,6% till 26,7% av virkesförrådet.  
 Sett till den totala volymen tall så har faktiskt tallvolymen ökat under denna tid från 51,2 till 
81,5 miljoner kubikmeter, den totala virkesvolymen har ju ökat kraftigt. Siffrorna för tall är ganska 
likartade för de län som ingick 1951 och 2014, med något mindre värden för Hallands län. Vi kan 
inte utifrån dessa siffror säga att vi har något stort tallproblem. Volymsiffror ändras vanligen ganska 
långsamt och det är framför allt de äldre skogarna som ingår i volymjämförelser. Föryngringarna är 
ju ännu virkesfattiga.  

Andel tall i Västsveriges skogar

 Volym tall milj. m3 Total volym milj. m3 Andel tall %

Skogsstatistisk årsbok 1951 51,2 139,9 36,6
Skogsstatistisk årsbok 2014 81,5 305,1 26,7

 Skogsägarna anger själva att det viktigaste skälet till att de undviker att föryngra med tall är risken 
för viltskador. I Skogsstyrelsen återväxtuppföljning 2011-2014, var andelen tallplantor av huvud-
plantorna 15,8% i Västra Götalands län och blott 1,3% i Hallands län. Detta är dock inte samma sak 
som att de framtida skogarna i Västsverige kommer att hålla dessa nivåer av tall. De tallplantor som 
man räknar i återväxtuppföljningen kan ingår som naturlig föryngring i ett granbestånd och riskerar 
då att försvinna i röjningar och gallringar framöver.  
 Ett kanske bättre sätt att bedöma skogsägarnas trädslagsval är att studera vilket trädslag som man 
avsett att föryngra med. Sannolikt kommer ju den framtida skötseln att inriktas mot att gynna det 
trädslaget. I Äbin (älgbetesinventeringen) som numera görs i alla typer av ungskogar bedömer man 
vilket trädslag som skogsägarna har föryngrat med. Andelen mark som föryngrades med tall i mät-
ningen 2016 var ca 4% i Västra Götalands län och ca 0,7 % i Hallands län. 
 Vilket öde kommer då dessa få tallföryngringar att möta? Skadenivån enligt Äbin var 2016 ca 
16 % (försommarbete inräknat) som ett genomsnitt i båda länen. Med en sådan skadenivå kommer 
endast ca en fjärdedel av tallarna att utvecklas till någorlunda felfria träd. Tallandelen kommer så-
lunda att minska ytterligare innan tallarna har växt förbi skador av älgar och andra hjortdjur.  Andra 
trädslag som gran och björk kommer att fylla ut i dessa föryngringar.
 Andelen tall kommer att fortsatt minska i Västsverige. Det är svårt att uttala sig om hastigheten 
eftersom det finns marker med låg bonitet där tallen håller sig kvar t.ex. mossar och bergbundna 
marker. På den vanliga skogsmarken kommer dock tallen successivt att försvinna. Innebär detta 
då några större problem för skogsbruket? Det blir huvudsakligen gran som ersätter tallen och vad 
händer med de granar som växer på olämplig eller tveksam mark? Enligt Äbin 2016 så föryngrades i 

Ståndortsanpassning, viltskador och tallförekomst
i Västsverige 1950-2017
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Västra Götalands län 28 % av den magra marken främst lämplig för tall med just tall. I Hallands län 
var det endast 8 % av de magra markerna som föryngrades med tall. På mellanmarker där både gran 
och tall kan fungera hittar vi i princip inga tallföryngringar alls. 
 Klimatförändringarna kommer att innebära stora påfrestningar för skogsbruket framöver. Risken 
för både kraftig nederbörd och torka kommer att öka. Det kan låta som en klassisk helgardering 
men det handlar om olika år. Risken för väderextremer ökar helt enkelt. Vid svåra torrår i framtiden, 
särskilt om dessa har föregåtts av en större stormskada, kommer påfrestningarna på granskogarna 
att öka genom svåra granbarkborreskador. De granskogar som står på olämplig och tveksam mark 
kommer att vara avsevärt mer stressade och utsatta. Den investering som skogsägarna har gjort i 
dessa granbestånd kan snabbt visa sig vara helt bortkastad. Dessa granskogar kan t.o.m. visa sig bli 
infektionshärdar som ökar skadorna på granskogar som står på lämplig mark. 
 Det är svårt att se någon vinnare på minskningen av tall inom skogsbruket. Vi kommer att över-
lämna ensartade skogar med förhöjd skaderisk till våra efterkommande att kämpa med. 

Jonas Bergquist
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Torr och delvis bergbunden mark i södra Sverige. Den äldre skogen domineras av tall medan det avverkade 
området har planterats med gran ända upp på bergkammarna.



Medlem av Västra Sveriges Skogsvårdsförbund

äger deltaga i av förbundets anordnade
exkursioner samt erhålla förbundets årsskrift.

Avgiften är enligt årsmötets beslut 50 kr, per år
eller 300 kr, för ständigt medlemskap.

Ange namn och adress vid
inbetalning till postgirokonto 4 57 50-7. 

Västra Sveriges Skogsvårdsförbund
Paul Kewenter

Pinntorpsvägen 46, 438 38 Landvetter
Mobil: 0703-66 44 82

E-post: kopstadso@hotmail.com

Mottagare av Skogspriset 1998-2016
2016 Bernt Göran Andersson Derome
2016 Svante Andersson Borgstena
2015 Monica & Jonas Brandström Öijared
2014 Jan Pettersson Svanesund
2013 Örjan Hill Hökerum
2012 Ewa Alfredsson Munkedal
2011 Mathilda Clausén Laholm
2010 Joakim Gustavsson Dals Ed
2009 Sven-Olof Andersson Bollebygd
2008 Sven-Erik Holmgren Haverdal
2007 Martin Niklasson Tästeröd
2006 Olle Svensson Borås
2005 Erling Dymén Västerlanda
2004 Anders Söderlund Anfasteröd
2003 Jan Werner Fristad
2002 Erland Hansson Hedekas
2001 Patrik Alströmer Östad
2000 A & J Eriksson Hyssna
1999 Elis Qvick Järpås
1998 Gunilla Hållander Ulricehamn
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Motivering av 
Västra Sveriges Skogsvårdsförbund Skogssköld 2016

Västra Sveriges Skogsvårdsförbund utdelar 2016 års Skogspris till

Sågverksdirektörerna Bengt-Göran Andersson samt Svante Andersson

Bernt Göran, delägare till den expansiva Deromegruppen, samt Svante Andersson, f.d. delägare till 
Vidas sågverk i Borgstena, har genom sitt entreprenörskap bidragit till stark sysselsättning där skogs-
tjänstemän, skogsentreprenörer, skogsåkare samt anställda vid industrin, getts sysselsättning genom 
industrins råvarukonsumtion.
 De har båda, på var sitt håll, 
starkt bidragit till att trygga av-
sättning av timmer i Västsverige.
 De har tillsammans vidare-
utvecklat sågverksindustrin och 
förädlat vår skogsråvara till att 
bli ledande i konstruktionsända-
mål i Sverige och övriga Europa.
 De representerar bägge de 
största privata sågverken i Väst-
sverige och har på ett positivt 
sätt inneburit ett alternativ och 
motpol till Södra skogsägareför-
eningens sågverk i Värö.
 Att driva sågverksverksamhet 
har genom åren inneburit en 
hård och tuff konkurrens om 
råvaran som varit till gagn för 
skogsägarna, men trots detta 
har det i grunden funnits stor 
respekt för varandra och sina respektives livsverk.
 Det är därför en stor ära för styrelsen för Västra Sveriges Skogsvårdsförbund att tilldela 2016 års 
Skogssköld till dessa två färgstarka och driva skogspatroner, Bernt Göran Andersson, Derome samt 
Svante Andersson, Borgstena.

Styrelsen för Västra Sveriges Skogsvårdsförbund

19



9 experter på din skog
Skatter, finansiering och generationsskifte. Som skogsbrukare ställs  

du inför många olika frågor. Då är det bra att kunna vända sig till erfarna  
specialister som själva är väl förtrogna med praktiskt jord- och skogsbruk  

– rådgivare som lätt kan sätta sig in i just din situation.
Varmt välkommen att höra av dig till någon av oss specialister  

på jord- och skogsbruk. Läs mer på nordea.se/jord&skog 
PS. Du behöver inte vara kund för att ta del av våra expertråd.

Hitta din tjänst...

 mrsjuhärad.se

NÄR DU BEHÖVER KRAFT UTIFRÅN.

VI HAR 

MER ÄN 1500 

UNIKA MASKINER OCH 

TJÄNSTER 

ATT ERBJUDA!

ÄR DU DELÄGARE I EN 
ENSKILD VÄG?
Vi erbjuder del- eller helhetslösningar för skötsel 
av enskilda vägar. Ring oss när du har behov 
av grusning, hyvling, dammbindning, sopning, 
dikning, kantskärning, kantslåtter, stenpackning, 
trumbyten samt snö- och halkbekämpning 
med mera. 

HAR DU BEHOV ATT 
TÄCKA UPP VID 
PERSONALBRIST?
Vi erbjuder kompetent bemanning för industri, 
lager, fastighetsskötsel, arbete på väg, maskin-
förare och mycket annat. 

ÄGER DU NÅGRA 
TRÄD ELLER EN HEL 
SKOG?
Vi erbjuder allt inom skogsförvaltning, från att 
ta ner enskilda träd, fräsa bort stubbar till mark-
beredning, plantor, plantering, flisning, röjning, 
virkestransport eller återföring av aska.

RING OSS PÅ 033-12 51 00
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Västra Sveriges Skogsvårdsförbund
inbjuder till årsmöte och exkursion 2017

Tid och plats: Fredagen den 12 maj, kl. 09.30-15.30
Derome, Halland

Derome är idag Sveriges största privata trävaruföretag med över 1600 anställda.
 Man har under senare år genomgått en makalös expansion där en mängd byggvaruhus ingår förutom fyra 
moderna sågverk.
 Hur har man lyckats att bli så stora och samtidigt bibehålla känslan av ett familjeföretag?  Västra Sveriges 
Skogsvårdsförbund försöker få svar på detta och mycket annat !
 Vi får en guidning genom hela området där vi följer hela kedjan från skog till färdigt hus från att sågstocken 
passerar världens mest moderna såglinje till att den lämnar området som en del i ett färdigt hus.
 Det finns ingen motsvarighet i Sverige där man gör så mycket av skogens produkter som inom Deromeanlägg-
ningens grindar – Så passa på och missa inte detta unika tillfälle!

Program:
 9.30 Kaffe och registrering (styrelsen tar emot på den stora parkeringen till väster om vägen)
10.00 Information om Deromegruppen
11.00 Rundvandring inom området.
12.30 Lunch.
13.30 Förflyttning med bilar till Derome Trä och Nostalgimuseum.
14.00 Frågestund.
14.15 Årsmötesförhandlingar.
14.30 Rundvandring på museet.
15.30 Avslut med kaffe.

Anmälan görs till: Förbundets ordförande Peter Dickson via e-post: peter@vikaryd.com eller på telefon
070-521 61 82 senast 2 maj. Max 64 deltagare så först till kvarn gäller!

OBS! Ta med bekväma promenadskor!

Vägbeskrivning (Bjurumsvägen 14, Veddige)
Från Göteborg: Kör söderut på E6/E20 och ta avfart 56 mot 
Bua, Veddige, Ringhals. Sväng vänster mot Veddige och fort-
sätt drygt 7 km. I rondellen ta första avfarten till höger och 
kör 2,5 km. Sväng höger in på Bjurumsvägen och fortsätt ca 
900 m.
Från Borås: Kör riksväg 41  mot Varberg. När du passerat 
Veddige fortsätter du ytterligare 2,5 km. Sväng höger in på 
Bjurumsvägen och fortsätt ca 900 m.
Från Malmö: Kör norrut på E6/E20 och ta avfart 55 mot Var-
berg N, Borås. Ta första avfarten till höger i rondellen till riks-
väg 41. Kör drygt 7 km och sväng vänster in på Bjurumsvägen. 
Fortsätt ca 900 m.
Besöksparkering: Besöksparkeringsplatser finns på den stora 
grusparkeringen på vänster sida av Bjurumsvägen.

Hjärtligt Välkomna önskar Styrelsen
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Lyckas skogsägare med ekonomiskt intresse bättre 
med biologisk mångfald?

- En uppföljning av landsbygdsprogrammets ädellövsplanteringar
Erika Olofsson och Monika Vallin Rosell

Bakgrund
Genom landsbygdsprogrammet (LBP) var det under perioden 2007 – 2013 möjligt för skogsägare 
att söka bidrag för nyplantering av ädellövskog. Totalt beviljades stöd om maximalt 30 000 kr per ha 
till 3 700 ha ny ädellövskog. Frågan är hur dessa ädellövplanteringar ser ut idag? Blev föryngringarna 
lyckade och hur ser skogsägarna på sina ädellövbestånd? Monika Vallin Rosell gjorde, genom ett 
examensarbete vid Linnéuniversitetet 2015, en uppföljning av detta genom en fältinventering av 31 
planteringar som beviljats stöd 2009 – 2011 i Västra Götaland och Halland samt genom intervjuer 
med berörda skogsägare. Majoriteten av de inventerade planteringarna låg på skogsmark, 74 % klas-
sades som ekplanteringar, 20 % bok och resterande klassades som blandbestånd av ek och bok. Plan-
terinsobjekten varierande i storlek mellan 0,3 och 10,5 ha. Vid föryngring planterades även amträd; 
vanligtvis björk tillsammans med ek och lärk tillsammans med bok. 

71 % godkända planteringar
Totalt bedömdes 71 % av planteringarna vara godkända. Av alla godkända hade samtliga passerat sista 
tidpunkten för hjälpplantering och bestod av minst 1000 huvudplantor per ha, varav minst 500 ädel-
lövplantor. Relativt fler ekplanteringar än bokplanteringar bedömdes godkända. Totalt bedömdes 16 
% av planteringarna vara lyckade. I dessa fall var plantöverlevnaden över 80 % i jämförelse med det 
angivna antalet i rådgivningskvittot och minst 90 % av de inventerade provytorna hade förekomst 
av ädellövsplantor. För de olika planteringarna varierade antalet levande ädellövplantor stort mellan 
170 och 2 160 per ha och medelhöjden varierade mellan 0,64 och 1,95 m. Utöver ädellövet fanns 
amträdsplantor om 250 – 4200 per ha och dessutom tillkom, i varierande omfattning, självföryng-
ring av gran, tall, björk, asp, rönn, sälg, hassel och apel. Många inventerade plantor var dock skadade, 
vanligast av viltbete.

Skogsägarna
Av skogsägarna angav endast 20 % att de hade lövskog sedan tidigare och för många innebar alltså 
ädellövplanteringen ny erfarenhet av lövskogsskötsel. För 80 % av skogsägarna bidrog LBP-stödet i 
stor grad till att det blev en plantering av ädellöv. Vanligaste målsättningarna med ädellövplantering-
en var att öka den biologiska mångfalden och att skapa en vacker skog. Flera nämnde också att de 
önskade lövskog nära bebyggelse. Efter planteringsarbetet har skogsägarna redan hunnit vidta en del 
åtgärder i sina bestånd, bl.a. har de genomfört röjningar, ogräsrensat, lagat hägn och stödplanterat. 
Intresset för ädellövskogsbruk idag angavs av 75 % vara stort och ungefär hälften var positiva till att 
anlägga fler ädellövbestånd.

Summering
Målet med LBP-stödet var att öka arealen ädellövskog och initialt planterades 3 700 ha. Av de in-
venterade objekten inom Västra Götaland och Halland uppnådde 71 % den av studien definierade 
godkänt-nivån. Intressant skulle vara att följa ädellövplanteringarnas utveckling framöver och se hur 
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stor andel av den initialt planterade arealen som även i framtiden utgör ädellövskog, hur ädellövträ-
dens tillväxt och kvalitet utvecklas och hur detta påverkas av olika skötselåtgärder. 

 I studien framkom att fler av markägarna med godkända föryngringar hade breddning av sitt 
produktionsutbud som målsättning och rent generellt ett ekonomiskt intresse med sitt skogsinnehav. 
Ytterligare en drivkraft bland dessa skogsägare var främjandet av en bra miljö. Vidare hade de tidiga-
re aktivt gynnat lövträd/
lövskog och tyckte att 
omfattningen av sköt-
selåtgärderna var som 
förväntad. En utmaning 
i denna studie var bl.a. 
att det i Skogsvårdsla-
gens föreskrifter inte 
finns riktlinjer för nyeta-
blering av ädellövskog, 
vilket försvårade bedöm-
ningen av vad som var 
godkända planteringar 
och inte. I studien an-
vändes de angivna plan-
tantalen som gäller för 
björk. Planteringarna 
uppvisade stor variation 
vad gäller stamantal och 
på flera planteringar hit-
tades både döda och skadade plantor. Av registrerade skador är det tydligt att viltet är den största 
skadeorsaken. Amträdsplantor och självföryngring av olika trädslag utgör här naturligtvis ett viktigt 
tillskott till föryngringen.
 Genom studien kan konstateras att det ekonomiska bidraget var en förutsättning för ädellövsplan-
tering för majoriteten av skogsägarna. En mindre andel av planteringarna bedömdes enligt studiens 
definition som lyckade, men vad som är lyckat är ju egentligen en subjektiv bedömning och beroende 
av den enskilde skogsägarens mål och intresse.

Vill du läsa mer? 
Vallin, M. 2015. Landsbygdsprogrammet för ökad areal ädellövskog – utvärdering av biologiskt resultat 
och märkägares inställning. Linnéuniversitetet, Institutionen för skog och träteknik, Examensarbete 
(kandidat) [http://lnu.diva-portal.org/smash/get/diva2:823059/FULLTEXT01.pdf ]
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Christian Nilsson
Ed 
070-661 67 31

Stefan Lindell 
Färgelanda/Uddevalla
070-290 45 07

Anders Johansson 
Mellerud/Vänersborg
070-542 19 99

Bernt Jansson
Högsäter 

070-342 81 40

Johan Hofström
Bengtsfors
072-736 22 10

Fredrik Karlsson
Bengtsfors 

070-561 14 44

När du säljer din skog kommer ca 70% av nettot från timret. 
Det handlar att du ska få mer timmer i skogen och som ett 
resultat av det mer pengar i plånboken. Det är grundläggande 
för oss att skogen kan och ska ge bra avkastning. 

Men för många skogsägare finns det också ett annat värde:  
Upplevelsen av att på olika sätt leva med och av naturen. Med 
ansvar för kretsloppet och sina barns och barnbarns framtid. 

Satsar du på timmer finns det ytterligare en dimension. 
Timmer är en råvara som i sin förädlade form inte förbrukas, 

utan som kommer att användas och uppskattas under mycket 
lång tid. Om 200 år kommer det fortfarande att finnas 
byggnader, broar, möbler och annat som kan ha tillverkats 
av timmer som i år har avverkats i din skog. Det kan därför 
löna sig att prata med en timmerspecialist. 

Det här är timmermännen. Ring den timmerman som 
finns närmast dig?

www.moelven.se

Om 200 år kommer någon fortfarande vara tacksam för att du kontaktade oss idag.

Daniel Karlsson
Munkedal/Lysekil 
072-500 08 39

Joakim Karlsson 
Ånimskog 

070-600 87 01

Leif Richardson
Tanumshede

070-316 62 25

När du är ute i svampskogen, passa på att planera för gallringar och slutavverkningar!
 

Genom god skötsel ökar timmerandelen och därmed högre avkastning.
 

Våra sågverk går för fullt, så tveka inte att kontakta någon av våra inköpare(Timmermän)

När du är ute i svampskogen, passa på att planera för gallringar och slutavverkningar!
 

Genom god skötsel ökar timmerandelen och därmed högre avkastning.
 

Våra sågverk går för fullt, så tveka inte att kontakta någon av våra inköpare(Timmermän)

Våra sågverk går för fullt, vi har BRA TIMMERPRISER.

Tveka inte att KONTAKTA vår virkesköpare närmast dig.

Vi behöver ditt biobränsle!

020-97 13 00
www.borasem.se
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STADGAR FÖR VÄSTRA SVERIGES SKOGSVÅRDSFÖRBUND
Antagna vid årsmöte 1993-05-27

§1
Förbundet har till ändamål:

1)  att  utgöra ett forum för främjandet av västsvenskt skogsbruk.
2)  att  i egen regi eller i samverkan med olika organisationer eller företag anordna
  exkursioner i fält i aktuella frågor av betydelse för skogsnäringen.
3)  att  utdela det s k ”Västsvenska skogspriset” till inom skogsbruket särskilt förtjänta personer.
4)  att  även i övrigt verka för skogsnäringens utveckling samt förståelse av dess betydelse och värde i 
  samhället.

§2
Förbundets verksamhetsområde omfattar Västra Götalands län och Hallands län; dock är även utom 
verksamhetsområdet boende personer berättigade att vinna medlemskap i förbundet. Medlemsskap 
är antingen årligt mot erläggande av årsavgift eller ständigt mot erläggande av engångsavgift.
 I förbundet kan också intagas stödjande medlemmar, vilka är intresserade av förbundets verksam-
het och som i ekonomiskt avseende är villiga att stödja detsamma.
Stödjande medlem äger rätt att låta sig representeras på förbundets exkursion på samma villkor som 
övriga medlemmar.
 Årsmötet kan på förslag av styrelsen utse hedersledamöter.

§3
Förbundets angelägenheter handas av en vid varje ordinarie årsmöte intill tiden för nästföljande 
ordinarie årsmöte vald styrelse, bestående av ordförande, v ordförande och fyra andra ledamöter. 
Styrelsen äger utse sekreterare och kassaförvaltare samt övriga funktionärer. Styrelsen sammanträder 
på kallelse av ordföranden minst en gång årligen och är beslutsmässig, då minst fyra ledamöter är 
närvarande. Såsom styrelsens beslut gäller den mening, om vilken de flesta rösterna förenar sig, samt 
vid lika röstetal den mening, som biträdes av ordföranden vid sammanträdet.
 Styrelsen skall vid ordinarie årsmöte avge berättelse rörande förvaltningen och förbundets verk-
samhet under sistflutna kalenderår. Styrelsen skall årligen låta trycka och tillställa samtliga förbundets 
medlemmar en årsskrift, innehållande styrelse- och revisionsberättelser, mötesprotokoll m.m. och om 
möjligt uppsatser i ämnen, som berör föreningens verksamhet. Årsskriften redigeras av sekreteraren 
efter av styrelsen lämnade anvisningar.

§4
Räkenskaperna skall omfatta kalenderår och vara avslutade och till revisorerna för granskning över-
lämnade före mars månads utgång. Styrelsens räkenskaper och förvaltning granskas av två därtill 
av årsmötet valda revisorer, vilka i före årsmötet avgiven revisionsberättelse skall antingen till- eller 
avstyrka ansvarsfrihet för styrelsen.

§5
Förbundet håller sitt ordinarie årsmöte under sommarhalvåret å dag och plats, som av styrelsenbe-
stämmes.
 Styrelsen äger dock att anordna extra möten, då förbundets angelägenheter sådant kräver, eller 
minst tio medlemmar framställt skriftligt begäran därom.
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§6
Ordinarie årsmöte öppnas av ordföranden, som leder förhandlingarna.

Vid årsmötet skall följande behandlas:
1)  Val av sekreterare för årsmötet.
2)  Val av justeringsman att jämte ordf.  justera mötesprotokollet.
3)  Föredragning av styrelsens och revisorernas berättelser.
4)  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
5)  Val av  - ordförande, vice ordförande
  - fyra styrelseledamöter
  - två revisorer och två revisorssuppleanter
  - valberedning (tre personer varav en sammanfattande)
6)  Fastställande av årsavgifter respektive avgift för ständigt medlemsskap.
7)  Övriga frågor.

§7
Kallelse med program för årsmötet skall av sekreteraren sändas till varje medlem per post under upp-
given adress minst fjorton dagar före mötet.

§8
Begärs omröstning vid val av styrelse och revisor skall, om någon så påyrkar, omröstning ska med 
slutna sedlar. Vid olika röstetal skiljer lotten. Andra frågor avgörs genom öppen omröstning och 
enkelt pluralitet; vid lika röstetal är ordförandens röst utslagsgivande.

§9
För ändring av dessa stadgar erfordras att beslut därom fattas vid ordinarie årsmöte av minst två 
tredjedelar av de i omröstningen deltagande. Ändringsförslag skall ingivas till styrelsen före april 
månads utgång.
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Tillsammans med oss och våra erfarna 
entreprenörer får du ett garanterat bra 
resultat. Både i skogen och plånboken.

Dags att gallra 
eller avverka?
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Körskador måste undvikas

Vattnet i skogen är en viktig resurs – på gott och ont. Utan vatten kan som bekant inget växa men 
för mycket vatten skapar andra problem. Problem för människor ska förtydligas. Det finns nämligen 
alltid andra organismer som är redo att ta vid när mängden vatten ökar. I det nedanstående koncen-
trerar vi oss dock främst på människor, och ännu snävare, människor som skogsbrukare.
 I Västra Götaland med hög nederbörd och ett relativt milt vinterklimat är tillväxten i skogen 
hög. Många marker där vattenöverskott längre tillbaka i historien medförde låga boniteter för våra 
kommersiella trädslag, håller idag, efter dikning, höga virkesförråd. Avverknings-moget virket från 
dessa dikade marker är både grovt och tungt. 

 Dagens kraftfulla maskiner klarar att ta ut virke även på relativt obäriga marker - men ofta med 
förödande markskador. För att få ut tunga virkeslass ur skogen är planeringen av bas- och stickvägar 
viktig. Kör på hårdbacken! När marken är mjukare och, som i sydvästra Sverige, ofta blötare på grund 
av en kombination av brist på tjäle och hög nederbörd får man ta till mängder av ris och massaved 
och ofta även specialtillverkade markskonare för att öka bärigheten.  

 En ofta förbisedd ytterligare möjlighet i sammanhanget är att i förebyggande syfte rensa de di-
ken som finns i beståndet. Kan man sänka den grundvattennivå som höjts genom att gamla di-

ken slammat igen är 
mycket vunnet. En 
kostsam åtgärd – ja, 
men då ska man be-
tänka vilka irrepara-
bla markskador med 
kvicksilverutlakning 
som riskeras vid fort-
satt framfart. Efter 
avverkningen måste 
som regel objektets 
diken rensas vilket 
underlättas av att det 
mesta av slam och 
rötter redan avlägs-
nats.  
 I fall när omfat-
tande dikesrensning 
behövs bör samråd 
ske med Skogsstyrel-
sen. Det viktigaste är 

att man inte fördjupar de gamla dikena. Skulle så ske, eller kanske vara önskvärt, är det fråga om 
markavvattning vilket är förbjudet i större delen av södra Sverige. Dispens krävs i sådana fall och 
sådan söks hos Länsstyrelsen. 

 Dikesrensning är en åtgärd som kräver stor kunskap, skicklighet och erfarenhet. All verksam-
het i vatten medför konsekvenser för nedströms liggande bottnar och stränder. Slamtransport måste 
minimeras för att inte spoliera lekbottnar för öring och biotoper för t.ex. flodpärlmussla. Den senare 
har flera förekomster i vårt område men har förlorat de flesta av sina lämpliga föryngringsområden. 
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Den entreprenör som anlitas för dikesrensningsuppdrag bör ha avlagt prov och skaffat kompetens-
bevis för dikesrensning/skyddsdikning, något som tidigare kallades blått kort. Kurser anordnas av 
Skogsstyrelsen, Södra m fl och utfärdare av kompetensbevisen är Skogsbrukets yrkesnämnd, SYN. Är 
skogsägaren certifierad är det ett krav att en anlitad entreprenör har kompetensbevis.

 Själva provet är teoretiskt och innebär att man måste behärska de delar av såväl miljöbalken 
som skogsvårdslagen som behandlar verksamhet i vatten. Viktigt är att kunna skilja på rensning och 
markavvattning och 
regler för skyddsdik-
ning men även att 
kunna redogöra för 
de biologiska konse-
kvenserna av vatten-
verksamheten. Nå-
got som sällan finns 
i gamla dikningstrak-
ter är slamgropar vid 
slutet av ett dike. 
Vid rensningar är 
en viktig åtgärd där-
för att gräva en stor 
slamgrop strax före 
mottagande vatten-
drag så att, kvarva-
rande slam i vattnet 
stannar och inte förs 
med strömmen ut i 
ån eller bäcken. För att genomföra själva rensningen är en smal gripskopa bäst lämpad. För att gräva 
slamgropen behövs en rejälare och bredare skopa.

 Mycket är vunnet om alla åtgärder utförs med senast vunna kompetens och efter god plan-
läggning. Kan man undvika vattenfyllda körspår efter virkestransport minimerar man den mycket 
farliga omvandlingen av markens fasta kvicksilver till lättlösligt s.k. metylkvicksilver som riskerar 
att läcka ut i vattendragen för att sedan komma i omlopp i fisk och vidare till människor. Genom 
sin kompetens kan maskinföraren nu inte bara välja bästa väg utan också anförtros mandat att helt 
enkelt stoppa maskinen och därmed hela arbetet om markskadorna är på väg att bli alltför omfattan-
de. Alternativet till stoppat arbete är att skaffa fram fler markskonare eller att invänta torrare väder! 
 Genom att kombinera kompetens, förutseende och planering finns goda förutsättningar för både 
fortsatt hög skogstillväxt och trivsamma upplevelser för människor på skogspromenad.

Lennart Rudqvist
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www.susab.se

Vi vill göra det så enkelt som möjligt för dig som skogsägare. Därför 
erbjuder vi en helhetslösning där vi tar hand om allt från planering 
och redovisning till skogsvård och avverkning. Du får en personlig 
skogsförvaltare som blir expert på just din skog. Tillsammans med 
dig tar vi sedan fram en långsiktig plan för hur vi på bästa sätt tar hand 
om din skog och skapar god lönsamhet. 

www.susab.se

Vi tänker helhet 
för din enkelhet
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MEDLEMSFÖRTECKNING
VÄSTRA SVERIGES SKOGSVÅRDSFÖRBUND

Ständiga medlemmar år 2017

August Abrahmssons Stiftelse FLODA
Jan Adielson GÖTEBORG
Gunnar Ahlfjorden STENKULLEN
Tommy Ahlström ALINGSÅS
Arne Alfredsson MUNKEDAL
Ewa Alfredsson HEDEKAS
Lennart Alfredsson HEDEKAS
Lars Alfredsson KAREBY
Ragnar Alfredsson HÄLLEVADSHOLM
Bengt Algotsson SUNNE
Sture Alriksson KUNGSBACKA
Patrik Alströmer ALINGSÅS
Tore Alströmer ALINGSÅS
Anneli Andelén FALKENBERG
Gunnar Ander MOCKFJÄRD
Anders Andersson ALINGSÅS
Anita o Evert Andersson ULRICEHAMN
Christina Andersson MÖLNDAL
Svante Andersson BORGSTENA
Bernt-Göran Andersson VEDDIGE
Per Andersson VEDDIGE
Johan Andersson GÖTEBORG
Rolf Andersson SKARA
Nils Andersson HÄLLEVADSHOLM
Göran Andersson ULLARED
Kjell Andersson GREBBESTAD
Roger Andersson VÄXJÖ
Sven-Olof Andersson BOLLEBYGD
Jan Andersson BENGTSFORS
Björn Andreasson PARTILLE
Monica Andersson SKÖVDE
Arctic Paper AB MUNKEDAL
Sven H Arnell HYSSNA
Sven Arnell RÄVLANDA
Thore Aronsson FÄRGELANDA
Åke Arvidsson LJUNG

Sebastian Backlund BORÅS
Mats Bende TIDAHOLM
Assar Bengtsson HALMSTAD
Bengt Bengtsson UDDEVALLA
Maria Bengtsson FJÄRÅS
Susanne Bennegård ALINGSÅS
Stig Berg KARLSTAD
Per Bergenheim LIDKÖPING

Henry Björkheim FALKENBERG
Anders Björsell BORÅS
Jan Blad HAMBURGSUND
Urban Blomster ÅSA
Bohlins Träexport AB TANUMSHEDE
Bohusbanken GÖTEBORG
Jonas Bodenheim BORÅS
Lars-Åke Bohm KULLAVIK
Sten Boman ÖREBRO
Jonas Brandström FLODA
Bo Bräutigam LJUNGSKILE
Lars-Olov & Ulla Buhr STILLINGSÖN
Kjell-Inge Mörk
Bullarens Skogsvårdsf. ED
Olle Bäckström ALINGSÅS
Håkan Börjesson HÄRRYDA
Jörgen Blakstad ARVIKA

Gustav Cagner ALINGSÅS
Göte Carlsson UNNARYD
Larsåke Carlzon BERGHEM
Bo Carlsson TROLLHÄTTAN
Mats Carlsson TROLLHÄTTAN
Orvar Carlsson MARIESTAD
Per-Olof Carlsson HYSSNA
Rolf Carlsson TROLLHÄTTAN
Arne Cederlund VÄNERSBORG
Paul Christensson BRASTAD
Ove Claesson MUNKEDAL
Berit Claesson MUNKEDAL
Mathilda Clausén Wingård LAHOLM

Eskil Dahlberg GÅNGHESTER
Bengt Dahlén HJÄRTUM   
Anders Dicander OLLEBRUNN
Carl Dicander NOSSEBRO
Peter Dickson ALINGSÅS
Erling Dymén VÄSTERLANDA
Bengt Dåverhög BENGTSFORS

Einar Edvardsson ENEBYBERG
Börje Einarsson HYSSNA
Tom Ekwall SÄVEDALEN
Bengt Eliasson UDDEVALLA
David Emanuelsson BOLLEYGD
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Karl-Göran Enander JÖNKÖPING
Anders Eriksson HYSSNA
Carl-Erik Eriksson ED
Johannes Eriksson HAJOM
Lennart Eriksson KAREBY
Magnus Eriksson FJÄRÅS
Sture Eriksson KÅLLERED
Sven Eriksson VARGÖN
Kjell Erlandsson HAVERDAL
Fredrik von Essen TIDAHOLM

Morgan Fast MUNKEDAL
Ronny Fihn LÄNGHEM
Göran Fransson UDDEVALLA
Jan Fransson HÖKERUM
Anders Fredriksson LIDKÖPING
Peter Forsell ELLÖS
Reimer Franksson KUNGÄLV
Hans Frej HYLTEBRUK
Anders Friberg UDDEVALLA
Fryxell – Langenskiöldska DALS- ROSTOC
Stiftelsen
 
Johan Gezelius VEDUM
Stefan von Geijer ÄNGELHOLM
Johan Gradén ALINGSÅS
Andreas Gradén ALINGSÅS
Lennart Grenestedt GREBBESTAD
Lars Grindemark VARBERG
Gustav Gunnarsson SPEKERÖD
Gustafsbergsstiftelsen UDDEVALLA
Joakim Gustavsson ED
Olle Gustafsson SKARA
Sven Erik Gustavsson FRÄNDEFORS
Roger Gustavsson STRÖMSTAD

Lennart Hagberg ELLÖS
Marie Hallén SOLLBRUNN
Ulf Hallén SOLLBRUNN
Per Hallerstig JÖNKÖPING
Anders Hansson KODE
Doris Hansson KODE
Erland Hansson MUNKEDAL
Martin Hansson KODE
Per Hansson VALLDA
Svante Hansson FRITSLA
Stig Hansson RABBALSHEDE
Oscar Hartzell LJUNGSBRO
Christer Hasslebäck UDDEVALLA
Filip Hedeving BORÅS
Claes Hedlund HÄLLEVADSHOLM
Lars–George Hedlund UDDEVALLA

Sune Hedlund SKÅPAFORS
Bertil Henkow MARIESTAD
Lars Henningson UDDEVALLA
Hans Henriksson LUR
Börje Olsson Herrestad- UDDEVALLA
Högås Skogsvf. UDDEVALLA
Odd Herud SÄFFLE
Per-Gunnar Hesslén UPPHÄRAD
Jan Hilding FOTÖ
Hans-Jöran Hildingsson LERUM
Bertil Hilmersson LYSEKIL
Hjulebergs Egendom AB FALKENBERG
Krister Holm ARVIKA
Sven Erik Holmgren STENINGE
Kjell Holmsten GREBBESTAD
Hylte Bruk AB HYLTEBRUK
Peter Håkanson ÅMÅL
Karl-Henrik Höckerfelt SKARA
Hulta Gård / Ann Hagemann BOLLEBYGD
Inge Höjer LERUM
Olof Hökfur BRÅLANDA

Lars Ingelmark HALMSTAD
Eva Ivarsson BORÅS

Bertil Jansson KUNGÄLV
Mikael Jedenberg FLODA
Jan Johannesson BULLAREN
Jan-Ove Johansson KUNGSÄTER
Bertil Johansson HÖÖR
Bo Johansson HÄRRYDA
Göran Johansson ULLARED
Holger Johansson HÖKERUM
Jörgen Johansson AMBJÖRNARP
Karl-Erik Johansson TANUMSHEDE
Kjell Johansson LILLA EDET
Oskar Johansson BRASTAD
Oskar Johansson SJUNTORP
Ove Johansson GÖTEBORG
Sven Johansson UDDEVALLA
Ulf Johansson VESSIGEBRO
Ulf Johansson SIMLÅNGSDALEN
Ulf Jonasson UDDEVALLA
Andreas Johnsson ALINGSÅS
Håkan Johnsson ALINGSÅS
Sten Jonsson KARLSTAD
Anders Josefsson SOLLEBRUNN

Bo Karlsson KUNGSBACKA
Daniel Karlsson TÖLLSJÖ
Göran Karlsson VÄRÖBACKA
Ivar Karlsson ED
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Lennart Karlsson LJUNGSKILE
Magnus Karlsson GRÄSTORP
Mikael Karlsson RÄVLANDA
Torbjörn Karlsson KUNGBACKA
Paul Kewenter LANDVETTER
Svante Kling LINDESBERG
Alice & Stig Klerfors MÅLSRYD
Urban Kloberg SJUNTORP
Kobergs Godsförvaltning SOLLEBRUNN
Taisto Koivisto ALINGSÅS
Carl Henric Kuylenstierna MANTORP
Joakim Källman HERRLJUNGA
Bertil Källsmyr BREDARED

Anders Larsson FRÄNDEFORS
Anders Larsson ALINGSÅS
Björn Larsson SEXDREGA
David Larsson SOLLEBRUNN
Gösta Larsson SIMLÅNGSDALEN
Jonas Larsson GRÄSTORP
Magnus Larsson SLUTARP
Ove Larsson ULLARED
Pontus Larsson BRÅLANDA
Hans Letzen TUN
Erik Landström VÄNERSBORG
Richard Lehman c/o Susab ÅHUS
Maria Lennartsson Hökerum
Ulf Lidengren ULLARED
Johan Lilliehöök LÅNGÅS
Lena Lind OLOFSTORP
Lars Lindahl KVÄNUM
Louise Lindahl KVÄNUM
Bengt Linge VÄNERSBORG
Sven-Erik Ljungqvist ALINGSÅS
Ljungskile Skogsvårdsf. SVENSHÖGEN
 Björn Lundqvist TIBRO 
Jan-Åke Lundén VÄXJÖ
Roger Lundberg DALSJÖFORS
Rune Löfving LJUNGSKILE

Claes-Göran Marinder LJUNG
Anders Markenberg HUNNEBOSTRAND
Rune Mellberg BILLINGSFORS
Torbjörn Mellin LJUNGSKILE
Alice Melin SÄRÖ
Erik Melin TROLLHÄTTAN
Sten Melin TROLLHÄTTAN
Mellanskog UPPSALA
Jon Montàn TORUP
Conny Mossberg ED
Munkedals Skog AB MUNKEDAL
Arvid Munther GÖTEBORG

Lars Munther PARTILLE
Görgen Månsson NÖDINGE
Lars Mårtensson VESSIGEBRO
Kjell-Inge Mörk ED

Naturbruksgymnasiet Dingle DINGLE
Martin Nicklasson UCKLUM
David Niklasson UDDEVALLA
Olof Nilsagård BILLINGSFORS
Bengt Nilsson VESSIGEBRO
Birger Nilsson DALS ROSTOCK
K G Nilsson VESSIGEBRO
Sture Nilsson JÖNKÖPING
Urban Nilsson ALNARP
Åke Nilsson VEDDIGE
S.P.G. Nilsson AB HERRLJUNGA
Ingvar Norrby FRISTAD
Hans Nyman HARPLINGE
Arnold Nämberg FJÄRÅS
Finn Odell STRÖMSTAD

Lars Odqvist ULRICEHAMN
Börje Ohlsén GÖTEBORG
Anette Olsson-Molande BOHUS-BJÖRKÖ
Lars Olén KARA
Curt Olsson GÖTEBORG
Hans Olsson FJÄRÅS
Kent Olsson TORSLANDA
Ola Olsson SALTSJÖ BOO
Pål Olsson SPÅNGA
Holger Oscarsson UDDEVALLA

Karl-Olof Persson VÅXTORP
Monika Persson VÅXTORP
Åke Persson FRÄNDEFORS
Jan Pettersson MUNKEDAL
Jan Pettersson SVANESUND
Mats Pettersson ENEBYBERG
Stellan Pettersson GÖTEBORG
Pikenborg Förvaltning AB FlODA

Ingvar Ragnar VÄNERSBORG
Tomas Rahm BOR
Måns Reventberg VÅRGÅRDA
Bengt Rickardsson CHARLOTTENBERG
Gert-Åke Rindebäck TROLLHÄTTAN
Göran Ringels VARGÖN
Torgny Ringmark ÄTRAN
Monika Vallin Rosell OLOFSTORP
Gudula Rudbäck HJÄLTEBY
Hans Rudbäck HJÄLTEBY
Lennart Rudqvist KINNA
Bertil Rydholm FÄRGELAND
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Lennart Salomonsson GÖTEBORG
Mats Sigvant KARLSTAD
Björn Siggelkow VÄNERSBORG
Mattias Siljefjord HAJOM
Carl Silfverschiöld SOLLEBRUNN
Lars Sjöblom MUNKEDAL
Georg Sjödahl FALKÖPING
Skaftö Hembygdsförening FISKEBÄCKSKIL
och Gille 
Skogsbiblioteket UMEÅ
Skogssällskapet GÖTEBORG
Skogsstyrelsen KARLSTAD
Sylvia Oscarsson Skredsviks UDDEVALLA
Patrik Sporre GÖTEBORG
Bengt Stenerås SKARA
Jan Stenerås VÄNERSBORG
Egon Stenseke VÅRGÅRDA
Lennart Strömberg JÖNKÖPING
Oskar Johansson BRASTAD
Stångenäs Skogsvårdsför. 
Britt-Marie Sundblad SKARA
Jan Olof Sundqvist TRANEMO
Christian Sundby KRISTINEHAMN
Olof Svensson TRANEMO
Torgny Svensson LJUNGSKILE
Sydved AB JÖNKÖPING
Sågverksföreningen Såg JÖNKÖPIN
i Syd Ek. För. 
Anders Söderlund LJUNGSKILE
Södra Skogsägarna VÄXJÖ
Gerhard Henriksson HEDEKA
Sörbygdens Skogsvård. 
Lennart Sörkvist FJÄLLBACKA

Peter Tagesson GÄLLSTAD
Annie Sporre Thorburn GÖTEBORG
Berit Thorburn ELLÖS
Jon Thorburn ELLÖS
Jan Johansson KLÖVEDAL
Tossene Skogsvårds HUNNEBOSTRAND
fv / Kjell Mattsson 
Stefan Tollgren KUNGSBACKA
Anders Treschow FALKENBERG
Niels Treschow FALKENBERG
Tomas Trygg HENÅN

Kristoffer Utbult BOVALLSTRAND
Uddevalla Kommun UDDEVALLA
Claes-Adam Wachtmeister UDDEVALLA
Carl Westerberg GRÄSTORP
Martin Widengård MUNKEDAL
Karl Wictorsson ROMELANDA

Ove Wiktorsson ROMELANDA
Lars Olsson Winsarp AB  DALUM
Västkustens Skogs AB GÖTEBORG
Carl Waern VARGÖN
Roland Wentzel SPEKERÖD
Jan Werner FRISTAD
Carl-Fredrik Von Essen TIDAHOLM
VIDA Skog AB BORGSTENA
Sören A Winther ULLARED

Mikael Zachrisson LERUM
Ylva Zetterberg ALINGSÅS

Sten-Erik Ålander GUNNARSKOG

Bernt Berntsson VENSHÖGE
Ödsmål/Norums Skogsvf. 
Kerstin & Ulf Öhman MÅLSRYD
Karin Öhman BORÅS
Arvid Örtengren HÖGSÄTER
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VÄSTRA SVERIGES
SKOGSVÅRDSFÖRBUND

Peter Dickson
Vikaryds Egendom
441 91 ALINGÅS

E-mail: peter@vikaryd.com



Västra Sveriges Skogsvårdsförbund
inbjuder till årsmöte och exkursion 2017

Tid och plats: 
Fredagen den 12 maj, kl. 09.30-15.30

Derome, Halland

Läs mer om årsmötet och hur ni anmäler er på sid 21

Returadress
VSSF/Paul Kewenter
Pinntorpsvägen 46
438 38 Landvetter


