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Efter mer än 30 års sökande efter ett 
giftfritt alternativ mot snytbagge har 
skogsbruket nu målet i sikte. 
Conniflex – plantans lilla skyddsväst – 
sprutas nu på i löpande band. Redan 
nästa år kommer Svenska Skogsplan-
tor att ha tre anläggningar i drift. 

PLANTaktuellt besökte i november 
Trekantens plantskola i östra Småland. 
Roy Runmark är chef. Han är nöjd med 
utvecklingen hittills.
 – Det har gått efter planen. I år 
Conniflex-behandlar vi åtta miljoner 
plantor som ska levereras till våren. 
Samtidigt har den nya anläggningen i 
Vibytorp kommit igång, och de hinner 
få fram ytterligare två till fyra miljoner 
plantor, säger han.
 Efter några år med utveckling gjordes 
den första storskaliga behandlingen i 
Trekanten hösten 2008. Då behand-
lades 1,7 miljoner plantor, året därpå 
nådde produktionen 2,7 miljoner plan-
tor. Plantor som kunde levereras våren 
2010.

40 miljoner plantor om några år
– Vi har kapacitet för 10–15 miljoner 
plantor. Lika mycket kan behandlas i 
Vibytorp, och hösten 2011 öppnar vi 
vår tredje anläggning vid Lugnets plant-
skola, berättar Roy Runmark.
 När alla anläggningar är intrimmade 
om 4–5 år kommer företaget att kunna 
behandla 40 miljoner plantor. Totalt 
odlar Svenska Skogsplantor 110 miljo-
ner plantor om året, och knappt hälften 
behandlas idag mot snytbagge med 
kemiska preparat. Den största delen av 

den kemiska behandlingen kommer 
alltså att kunna ersättas med Conniflex.
 – Nästan alla sorters täckrot fungerar 
bra, men fortfarande har vi svårt att 
behandla tall med dubbelbarr, odling-
arna är för täta och det är svårt att få 
täckning på stammen, säger Roy. Vi 
kommer dock att kunna lösa det. 
 Däremot är det svårare för barrotsod-
lade plantor. Där saknas det alternativ 
till kemisk behandling idag.

Stor efterfrågan
Kent Holmqvist är säljare för sydöstra 
Sverige. Han berättar att det är stor 
efterfrågan på Conniflexbehandlade 
plantor.
 – Svenska Kyrkan är ett exempel på 
en kund som vill gå före, men det finns 
också många andra. Vårens plantor är 
mer eller mindre slutsålda. Blir efter-
frågan ännu större kan vi eventuellt 
behandla fler, säger han.
 Plantköparen får betala 99 öre för 
en behandling, vilket är mer än de 35 
öre som en behandling med preparatet 
Merit Forest WG kostar.
 – De kemiska preparaten håller inte 
mer än en säsong, och en ombehand-
ling i fält kostar 65–70 öre, säger Kent 
Holmqvist. Det blir alltså samma kost-
nad som med Conniflex, som har en 
dokumenterad effekt under två år i fält.
 En del skogsägare ryggar för det högre 
plantpriset, erkänner Kent. 
 – Men samtidigt uppskattar många 
att de slipper hantera gifter. De slip-
per handskar, handtvätt och alla risker 
för att preparatet ska spridas i naturen. 

Dessutom är certifieringen genom FSC 
en broms för fortsatt användning av 
kemikalier.
 Intresset har varit stort i omvärlden. 
Plantskolan har fått besök från både 
svenska, finska och baltiska skogsföretag 
och plantodlare.
 – Bara i år har vi haft 15 internatio-
nella besök, berättar Roy. Senast var det 
en delegation från Japan. 
/ Mats Hannerz

Om Conniflex
Conniflex kan liknas vid en skyddsväst för 
plantan. Västen består av lim och sand som 
sprutas på de nedersta 18–20 centimetrarna 
av stammen i slutna kammare. Sanden, som 
kommer från Baskarp utanför Jönköping, 
har sållats fram så att den har exakt den 
storlek som hindrar snytbaggarna från att 
tugga på och emellan mineralkornen. 

Conniflex utvecklades av forskarna Henrik 
Nordenhem och Göran Nordlander vid SLU, 
men varumärket köptes av Svenska Skogs-
plantor AB. 

Utrustningen är utvecklad av BCC i Lands-
krona, och är tillgänglig för andra plantpro-
ducenter som vill bygga egna anläggningar.

Om Trekantens plantskola
Trekanten mellan Kalmar och Nybro är en 
av Svenska Skogsplantors åtta plantskolor i 
landet. Man startade med barrotsodling på 
1960-talet, och övergick till täckrot i början 
av 1980-talet. 

Idag producerar plantskolan årligen cirka 17 
miljoner plantor fördelat på 2 miljoner tall 
och 15 miljoner gran. 

I Trekanten jobbar åtta årsanställda och yt-
terligare åtta under högsäsong.

Kent Holmqvist och Roy Runmark är nöjda med Conniflexanläggningen på Trekanten. Foto: Mats Hannerz

Kampen mot snytbaggen trappas upp 
– stor efterfrågan på Conniflex-behandlade plantor




