årets skogsvårdare

Det handlar om engagemang, nyfikenhet och vetskapen att
syssla med något viktigt. Annakarin Bergström menar att det
är en speciell anda och känsla för skogen som karaktäriserar
människorna i branschen. Som aktiv skogsägare borde hon
veta, 2008 utsågs hon till Årets Skogsvårdare.
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Skogen
inspirerar
mig

att skaffa
mer kunskap!

et ligger snö i luften och utsikten över
Idaforsdammen är magnifik. Annakarin ger sig ut i vedboden för att fylla på
korgen. Soppan kokar på vedspisen och hennes man Kjell dukar fram tallrikar och glas och
snart är samtalet i full gång. Det handlar om utboparets stora intresse för skog och skogsskötsel. Något som även lett till utmärkelsen Årets
skogsvårdare 2008.
Det började i Idafors
Annakarin Bergström bor på Lidingö i Stockholm, men har fortfarande en stor del av hjärtat i Idafors, i Ödmårdens skogar väster om
Lingbo i Ockelbo kommun.
– Jag fick ta över Idafors efter mina föräldrar.
Det började med 200 hektar på skogsskiftet ”Fallet”, berättar hon och sedan gjordes några mindre tillköp. Mot slutet av 90-talet köpte vi två
fastigheter i södra Hälsingland tillsammans. I
dessa är våra döttrar Cecilia och Helena också
med på ett hörn, vilket känns bra. Skogen och
småföretagandet har alltid funnits med som en
naturlig del av mitt liv, berättar Annakarin.
Kjell har en annan ingång till skogsägandet
och berättar:
– Jag är uppvuxen på ett familjejordbruk i

Skåne, men var aldrig intresserad av att köra
maskiner och arbeta med djur. Mitt stora intresse var skogen och när jag fick möjlighet att
köpa skog tillsammans med Annakarin, så kändes det väldigt bra.
Ni har en skogsbruksplan som bas för era
skogliga beslut, berätta!
– Vi har Excellent Skogsbruksplan och vi
skulle aldrig klara oss utan den, säger de unisont. Sammanlagt har skogen närmare 300 avdelningar och att hålla alla dessa i huvudet går
inte. Överhuvudtaget gäller det att ha ögonen
på skaft för att upptäcka allt som behöver utföras. Vi är här för att ta tillvara skogens produktionsförmåga och då måste man ligga i, ler
Annakarin. Men det finns eftersatta områden;
våra rågångar är inte alls i det skick som de borde vara, säger de båda självkritiskt.
Ni driver skogen som ett företag, varför?
– Ett så pass stort skogsinnehav medför alltid
behov av investeringar och det kostar på. Vi
återinvesterar alla skogsinkomster i skogsvård,
vägar och dikesrensning och dessutom mycket
i gödsling. Att vi satsar så pass mycket på det
beror på att vi vill öka tillväxten i de medelålders bestånden. Virkesförrådet ska öka genom
tillväxt, förklarar Kjell med glimten i ögat.
Annakarin, varför är det viktigt för dig att
äga skog?
– Den kanske starkaste drivkraften är att ha
något viktigt att göra som pensionär och det
gäller även Kjell. Det känns bra att ha något att
engagera sig i och något att besluta över. Det
inspirerar mig att skaffa mer kunskap. Att vara
aktiv skogsägare fordrar nyfikenhet och en lust
att ha en social roll som inte enbart går ut på
att vara mormor, även om det förstås också är
jätteviktigt. Men jag skulle också vilja nämna
något annat som vi verkligen gillar och det är
den speciella anda och känsla för skogen som
finns hos människorna i branschen.
Ni är båda väldigt insatta och engagerade
skogsägare, finns det fler drivande faktorer?

– Skogen engagerar oss mer och mer. Det är ett
halvtidsjobb att bara titta på skogen, skojar
Kjell. När vi inventerar skötselbehovet brukar
vi kontrollera 4–5 avdelningar per dag. Då ser vi
om det finns behov av röjning, dikesrensning
och så vidare. Vi utför också återväxtkontroller för att se om det finns anledning att stödplantera.
Kjell, du berättade att ni gödslar era unga
skogar, varför?
– Under de senaste två åren har vi gödslat
omkring åttio hektar i sammanhängande områden. Gödslingen kommer att öka tillväxten och då ökar även virkesförrådet. Nu är det
slutavverkningsbestånd som är mest aktuella.
Även dikesrensning planeras för att öka tillväxten.
Grattis Annakarin till priset Årets Skogsvårdare!
– Jag blev enormt glad när jag fick veta att
jag hade blivit utsedd till Årets Skogsvårdare.
Hela familjen var med på den högtidliga prisutdelningen i Falun. Prischecken gick till en resa, minns Annakarin och går iväg för att lägga
på ännu en vedpinne i brasan
som värmer det lilla huset i
Idafors djupa skogar.

Vad betyder skogen för dig?
Har du någon intressant händelse eller erfarenhet att dela med dig av. Skriv till oss och berätta
på excellent@storaenso.com.
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Skogen 300 avdelningar går inte att hålla i huvudet.
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