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Ekfrämjandet är långtifrån ensam spelare på den svenska lövträdsplanen. Svenska
Lövträdföreningen arbetar för att höja de svenska lövträdens status och kunskapen
om deras skötsel. Lövträdföreningen har också aktiviteter kring barrträdslag som
lärk, douglasgran och sitkagran. Här berättar Jan Olsson, sekreterare i Svenska
Lövträdföreningen, om verksamheten.

VART ÄR SVENSKA
LÖVTRÄDFÖRENINGEN PÅ VÄG?
Jan Olsson
Svenska Lövträdföreningen grundades år 2000 i Vindeln, Västerbottens
län, med bakgrunden att intresserade
skogsägare ville få en ändring till stånd
i så motto, att våra lövträds egenskaper
borde komma till sin rätt i större utsträckning som vidareförädlad råvara.
I Norrland saknades initiativ till att vidareförädla de få lövträdarter som finns
naturligt där och då främst björk och
asp. Björk är dock efterfrågad som råvara i massavedshanteringen.
Owe Martinsson fick av norrländska skogsägare i uppdrag att organisera bildandet av
Svenska Lövträdföreningen. Föreningen
är numera en rikstäckande ideell organisation med medlemmar från hela landet.
Exkursioner och kurser
Föreningen har genom åren anordnat exkursioner och skötselkurser om lövträdens
anläggning och skötsel såsom för fågelbär, vårt- och glasbjörk, masurbjörk, lind,
alm, avenbok, ek, bok, poppel, hybridasp
m.fl. Men även barrträd såsom lärk, douglasgran, sitkagran har stått på programmet under heldagsexkursioner.
Lövträdens skötsel är en väldigt viktig
målsättning för föreningens verksamhet.

Exkursion med Lövträdföreningen. Foto
Therese Andersson.

Men vi bör även sätta fokus på, hur vi kan
bidra till att öka efterfrågan av timmersortimenten lövträd? I nutid finns det signaler på, att efterfrågan har gått ner även
i Centraleuropa. Mycket kan det härledas
till modesvängningar vad gäller olika träd31
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slags användning för möbelproduktion
m.m.

Vidareförädling flyttat utomlands
Ett stort dilemma för skogsägare och
skogsbrukare är att vidareförädling av timmerkvalitéer av våra lövträd som björk, ek
och bok m.fl. har minskat till mycket låga
nivåer i vårt land. Vad gäller björk vidareförädlas den idag till totalt ca 45 000 m3
sågad vara i Sverige. En betydligt större
vidareförädling skedde i vårt land för bara
ca 30 – 40 år sedan. Den kvantiteten har
istället flyttas till utlandet och mycket sker
nu i Baltikum med IKEA som aktör.
Omvärlden är i ständig förändring och
moden förändras liksom användning av
lövträdråvara. Med den bakgrunden har
till styrelsen knutits kompetens i just vidareförädling av råvaran lövträdtimmer. Det
känns som nödvändigt att knyta till sig ytterligare någon till kraft i det ämnet.

Ovanstående beskrivna bakgrund är
något deprimerande, men det kan också
utgöra rejäla utmaningar till att förändra
sakernas tillstånd, en stimulans för oss
medlemmar och styrelse att ta sig an detta.
Många aktiviteter på gång
Styrelsens bedömning av föreningens arbetsinriktning i närtid och framtid är:
•

•

•

En arbetsgrupp är under bildande för
ökad användning av svenskt lövträ.
Gruppen bemannas med erfarna personer från t.ex. sågverk, forskning och
arkitektur.

Utdelning av Svenska Lövträdföreningens stipendium, som innevarande
verksamhetsår gäller beskrivning av
25 stycken kloner av masurbjörk och
deras respektive masurmönster.
Påbörja ett samarbete med Ekfrämjandet och Småsågarna.

Exkursion med Lövträdföreningen. Foto Therese Andersson.
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Två stycken exkursioner är planerade
under innevarande verksamhetsår. 11
– 12 maj på Billingen norr om Skövde,
då kommer vi att besöka anlagda lövbestånd och diskutera skötselåtgärder,
produktion och framtida avsättning.
Under augusti planeras ett studiebesök till sågverket Björkträ Timber AB
i Arbrå, Hälsingland.
En skoglig studieresa till Frankrike
planeras till 23 – 29 september.
Årets Lövträdtidning distribueras ut
till föreningens medlemmar.

Se innehållet i föreningens hemsida
med tips om läsvärt, sevärt, plantskolor och sågverk m.m. och häng med
i lövträdsnyheter och diskussioner på
föreningens Facebook-sida.

lemskadern till 500 medlemmar? Därmed
kan det grundläggas en ännu bättre ekonomi och ger förutsättningar för utökade satsningar i aktiviteter för ökad användning av
inhemska lövträd?
Årets årsmöte skedde i samband med
exkursionen på Billingen den 11 maj.
Svenska Lövträdföreningens styrelsen genom Jan Olsson ■
Läs mer
www.lovtradforeningen.se
https://www.facebook.com/lovtradforeningen/

Årsmöte och medlemmar
Vid föreningens årsmöten brukar ca 25
stycken medlemmar delta. Årsmötet år
2017 skedde i Bispgården, sydöstra Jämtland. Föreningen förlägger årsmötet vartannat år i södra respektive norra Sverige.
Under de senaste 5 åren har ytterligare
100 nya medlemmar anslutit sig. Det innebär att vi i dag är 257 stycken betalande
medlemmar plus familjemedlemmar. Det
ökade medlemsantalet har möjliggjort, att
föreningen har instiftat ett Svenska Lövträdföreningens stipendium. Stipendiet
riktar sig till unga studenter inom olika
skogsutbildningar.
Plats för fler medlemmar
Det torde finnas förutsättningar för, att
betydligt flera skogsägare borde känna ett
värde av att bli medlemmar i Svenska Lövträdföreningen. Kan vi gemensamt verka
för, att som ett första steg fördubbla med-

Exkursion på Billingen 2018 där föreningens
ordförande Björn Gustafson går igenom val
av huvudstammar inför gallring i ett 34-årigt
fågelbärsbestånd. Foto Therese Andersson.
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