
56 SKOG E N 9/09

FÖR E N I NG E N

Barnbarnen kan få skörda farfars ekar

Värdesätter virket. Kährs golvfabrik i Nybro är
motorn i den svenska ekproduktionen. 

VID KÖLBY GÅRD söder om Kalmar finns ett
paradbestånd med 70-årig ek. Beståndet är
anlagt av skogsägaren Lars Elfvessons farfar.
Kanske blir det hans och hustrun Kajsas barn-
barn som får vara med och skörda frukterna
av 150 års skötsel.  

Föreningen Skogen var där på exkursion
när familjen visade upp ekskogens svindlande
tidsperspektiv. Kalmar län har den största
mängden ek i landet. Det var därför naturligt
att föreningen träffades just där för exkur-
sionen ”Ädellövskog med många värden”.
I samarbete med SLUs forskningsprogram
om ädellöv och Skogsstyrelsen. 

– Den svenska ekstocken passar perfekt
för våra produkter, sade Kenneth Arvidsson,
inköpsansvarig vid Kährs. Vi använder nästan
bara svensk ek.

Kährs golvfabrik i Nybro är motorn i det
svenska ekskogsbruket. Fabriken förbrukar
huvuddelen av de 70 000 kubikmeter sågtim-
mer av ek som avverkas i landet. 

De riktigt stora värdena sitter dock i ”dia-
mantstocken” – grov, jämnvuxen och utan
kvistmärken. Den kan betalas med 5000 kro-
nor per kubikmeter. 

– Tyvärr förlorar skogsägarna en del pengar
på att stockarna är dåligt tillredda. Det kan
handla om fel längder eller för dålig kvistning
som ger vrakavdrag, berättade Kenneth Ar-
vidsson.

Skötseln är idag beroende av statliga stöd
– det ordinarie stödet för föryngring av ädel-
lövskog, landsbygdsprogrammets satsning på
att öka arealen ädellövskog och stöd för om-
läggning till ädellöv efter Gudrunstormen.

– Men vi behöver forska mycket mer kring
anläggningen av ädellövbestånd, menade
Magnus Löf, chef för ädellövprogrammet vid
SLU i Alnarp.

– Se till att kronorna har gott om utrym-
me, då blir det mer kronor för skogsägaren,

tipsade Lars Karls-
son från Skogssty-
relsen (bilden).

Gunnar Isacs-
son, tidigare fors-
kare vid SLU, visa-
de på den mängd
insekter som en

gammal ek kan hysa. Både ekoxe och läder-
baggens spillning kunde ses på exkursionen.

– Det här du visar är häftigt, och vi måste
sprida budskapet att det är häftigt, sa en av
deltagarna, Mats ”på Höjden” Helge.
Text och foto: Mats och Hannerz

PRAKTISK

SKOGSBOK 

har kommit från
tryckeriet i en helt
omarbetad uppla-
ga. Den första
upplagan kom
1924, utgiven i
samarbete med
Länsjägmästarnas
förening. Enligt
förordet då var boken i vissa avseende
ofullständig. Författarna hoppades på gott
mottagande så att man skulle kunna göra
förbättringar i en kommande upplaga. Hit-
tills har det blivit 15 upplagor! BE

MYCKET PÅ GÅNG 

Föreningen Skogens styrelse passade på
att ha möte efter höstexkursionen. Vad ska
vi göra näst år? 
•Höstexkursion hos SCA.
•Rörliga bilder på webben.
•En utlandsresa. Eventuellt Armenien eller
Sydamerika.
•Ökat samarbete med Skogen i Skolan.
•Fortsätta att ge ut böcker, ordna lokala
exkursioner och att arbeta med de globala
skogarna. Tidningen SKOGEN är så klart
en viktig del av verksamheten även 2010. BE

Högt i tak på Höstexkursionen. Riksdagspartierna, Svebio och Naturskyddsföreningen debatte-
rade bioenergi inne i Igelstaverkets nya flissilo. Staffan fördelade ordet. Foto: Bengt Ek
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