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Skogsdag 12/11 på Tiraholm - Plockhugget 
Till skogsägare och skogsentreprenörer. Hjälp oss sprida denna inbjudan. Tack! 

Hur rustar jag min skog för framtiden? Med större biologisk mångfald och en tåligare skog som 
bättre står emot framtidens klimatförändringar med brand, torka och skadeinsekter. Och hur 
påverkas ekonomin nu och i framtiden? 

Martin Jantzen berättar om hur plockhuggning i skog går till. En av de metoder som finns för att 
undvika trakthyggesbruk. 

Paneldebatt med skogsägare, entreprenörer, sågverk och virkesuppköpare. Hur kan vi få hela 
kedjan att fungera, från skog till konsument? 

Anmälan senast 7/11 till Anders Tullander anders@tullander.se eller sms:a 070-3740014 
Först till kvarn. Max 70 personer. Ange namn och ev. matallergier.  
Lunchen består av fisk. Kostnad 200 kr/person, fm. kaffe och lunch ingår. Betala med Swish 
1232032571 eller Bg 5868-9092. 

Program lö 12 november 

9.30 kaffe, smörgås och introduktion 

10.00 Info om Plockhugget, hur fungerar det, vilka krav ställs på skogsägarna, kontroll, 
entreprenörer. Martin Jentzen  

11.00 Paneldebatt, Vad är det i dag som gör det svårt att få kedjan från skogsägare, 
entreprenör, såg och lagerhållning fram till kunden att fungera. (kunskap, attityder, maskiner, 
logistik, pengar och intresse och märkning) 

Deltagare i paneldiskussionen; Martin Jentzen, Anders Ekstrand, skogsskötselexpert, Södra skog, 
Christian Persson, ansvarig hyggesfria metoder Skogsstyrelsen, Johannes Kabell, timmerman, 
Kroksöns Trähantverk tillsammans med flera kunniga i publiken. 

12.00 Lunch med fisk från Bolmen 

13.00 Uteaktivitet där vi besöker 3 stationer i skogen på Tiraholms gård. Vid många deltagare 
delar vi upp oss i 2-3 grupper. 

Frågan – Hur gör jag här? Martin föreläser, men här hoppas vi på en livlig diskussion.  

Vi besöker Gudrunhygge där delar med framröjd björk, Granbestånd dags för gallring och 
Äldre blandskog orörd sen 70-talet. Det finns även en röjning nyligen gjord av Bengt-Åke 
Alriksson. 

15.00 Avslutning 

Vi önskar dig välkommen Hylte Naturskyddsfförening och Tiraholms gård 

Ordf. Anders Tullander markvärd Nils Ekvall 

Vid frågor Anders Tullander 070-3740014 anders@tullander.se  
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Dokument för den som vill förkovra sig innan eller efter mötet 

Plockhuggets skogsbruksstandard https://plockhugget.se/ 

Plockhugget jobbar med virkesförmedling, kurser, rådgivning skogsbruksplaner och förvaltning. 

 

Skogsstyrelsen artikel ”Bättre ekonomi i hyggesfritt skogsbruk?” Skogseko nr1 2022 s24-26 

Skogsstyrelsens temanummer ”Hyggesfritt” från 2021 

https://e-tidning.skogseko.se/ 

 

14 föreläsningar om skog genom Naturskyddsföreningens skogsnätverk Väst 

https://vast.naturskyddsforeningen.se/skog/  

Naturnära skogsbruk, föreläsning 60 minuter med Martin Jantzen / 
https://www.youtube.com/watch?v=Xs9Z0urHKK4  

 

Naturskyddsföreningens policy för skog https://www.naturskyddsforeningen.se/artiklar/policy-for-
skog/  

Naturskyddsföreningens skogsrapport, ”Från mångfald till enfald” 
https://www.naturskyddsforeningen.se/artiklar/fran-mangfald-till-enfald-ny-skogsrapport-fran-
naturskyddsforeningen/  

 

Naturskyddsföreningen Mariestad genomför nu sin sjunde skogskurs i hållbart skogsbruk, med 
inriktning på praktisk tillämpning. Digital studiecirkel 
https://mariestad.naturskyddsforeningen.se/projekt/hallbart-skogsbruk/  

 

Hyggesfritt Skogsbruk, Broschyr 36 sidor från Skogsstyrelsen 2020. (pdf) 

Hyggesfria skötselmetoder, Broschyr 12 sidor från Södra (pdf) 

 
Guide: Hyggesfria skötselmetoder 
https://www.skogssallskapet.se/kunskapsbank/artiklar/2020-09-23-guide-hyggesfria-
skotselmetoder.html  


