Här ska tallen frodas

Mera tall!

Infoträff i Älghult
Den 4 april ordnas en träff i
Älghult dit alla som är
intresserade av projektet är
välkomna.
– Vi hoppas kunna engagera så
många jägare och markägare
som möjligt i området. På det
mötet hoppas vi också kunna
fylla på med intresserade i den
lokala arbetsgruppen, säger
Ove Arnesson.

Ett 65 000 hektar stort område i sydöstra Uppvidinge i Småland har utsetts till
demoområde för projektet ”Mera tall!”. Där ska man under fyra år samarbeta
och finna åtgärder för en bättre balans mellan skog och klövvilt.
– Tanken har varit att hitta ett område med både tall och gran, representativt
för södra Sverige, som är stort nog för en egen klövviltsstam. Vi har också
försökt avgränsa området så naturligt som möjligt, det vill säga låta större
vattendrag och vägar vara gräns. Sveaskog äger ungefär 20 procent av marken
och det är en fördel att det finns en större markägare inom området, säger Ove
Arnesson, Skogsstyrelsen.

Mera tall!
Andelen tall i våra skogar minskar. Vi får istället mer gran på
dålig mark, vilket ger sämre virke med låg avkastning. Det blir
också mindre viltfoder samtidigt som floran och faunan utarmas.
Det nationella samverkansprojekt Mera tall vill visa att vi genom
samverkan och goda exempel kan öka tron på tallens möjligheter.
Du som är skogsbrukare, jägare eller bara intresserad har nu en unik
möjlighet att engagera dig i projektet. Kom till vårt informationsmöte i
Älghult och träffa representanter för de samverkande organisationerna.
Medverkar gör bl.a. GD Monika Stridsman, Skogsstyrelsen, VD Leif Olofsson,
Sydved, Skogsvårdschef Marie Larsson-Stern, Sveaskog, Skogsvårdschef
Erik Normark, Holmen, Skogsskötselchef Göran Örlander, Södra, VD Henrik
Asplund, Såg i Syd, Södras ordförande Christer Segerstéen, Hans von Essen,
Svenska Jägareförbundet och Solveig Larsson, Jägarnas Riksförbund.

Älgarna inventeras
Ove Arnesson leder projektet som Skogsstyrelsen driver tillsammans med
Sveaskog, LRF Skogsägarna, Södra, Holmen, Sydved och Såg i Syd. Projektets
syfte är att nå en balans mellan skog och klövvilt så att skogsägarna börjar
plantera tall igen.
Arbetet har dragits i gång med en helikopterinventering av älgarna i området.
Denna inventering ska kalibreras med en betestrycksinventering och en
spillningsinventering nu i vår och försommar. Just inventeringen av skador och
klövvilt är en viktig del för att fylla på med kunskap och faktaunderlag i
projektet.
– Vi ska också göra en attitydundersökning i samarbete med Future Forest om
hur man i det här området ser på skador och klövviltsstam.
Den undersökningen kommer att följas upp senare i projektet.
Det finns inget färdigt koncept. Projektet är det första i sitt slag och man får
pröva sig fram. Men resultatet hoppas man blir en arbetsmetod för samverkan
mellan jägare och markägare som ska kunna spridas i landet.

Plantering av tall och andra viltväxter ökar foderutbudet för viltet. Detta ger bättre
förutsättningar för viltet samtidigt minskas betestrycket på den produktiva skogen. En
följd av detta är att man som viltvårdare ökar den totala upplevelsen i skog och mark.
Som ett led i att öka betesutbudet för viltet erbjuder Svenska Skogsplantor AB tallplantor
till ett starkt rabatterat pris. Tallplantorna det rör sig om är TePlus - plantor med olika
fysiska skador som gör att de inte klarar våra krav som skogsodlingsmaterial, däremot
lämpar sig alldeles utmärkt till framtida viltfoder menar Lars Bengtsson, säljare på Svenska
Skogsplantor AB.
Dessa plantor säljer vi för 1,75 kr exkl. moms om man köper 1000 plantor eller mer.
Vid volymer under 1000 st tillkommer 30 % på priset förklarar Lars.
För att få maximal foderproduktion så bör man på något sätt skydda dessa plantor från
viltbetning under deras första år.
Företaget har också en lång lista med andra bra och intressanta viltvårdsväxter.
För mer information och beställning kontakta Svenska Skogsplantors säljare.
Västra Götaland: Lars Bengtsson 070 – 23 87 614
Östra Götaland: Anders Elling 070 – 17 55 549
Har du fler frågor om viltvård kontakta Svenska Jägareförbundet Syd:
Skåne, Blekinge:
Fredrik Jönsson 070 – 33 00 664
Småland:
Elias Turesson 070 – 33 00 657
Halland, V Götaland:
Karl Komstedt 076 – 77 66 036
V Götaland, Östergötland: Erik-Ludvig Berggren 070 – 33 00 663

