
PRODUK TIONSTEK N/K OCH 
liR BETSMILJÖ. VID PLIINTPRODUK T/ON 

FIILLSTUDIE VID EKBIICKENS SKOGSPLIINTSKOLII 
Vid institutionen för skogsteknik pågår sedan 1983 en kartläggning av 
arbetsmiljön vi d plantproduktion. Inom projektets ram genomförs fallstudier 
på ett flertal plantskolor av varierande storlek . Ekbackens skogsplantskola 
är den minsta plantskola, som ingår i projektet. 

Ekbackens plantskola 

PLANTSKOLAN 

Ekbacken är en privat skogsplant
s kola . Den startades 198 1 och drivs 
i form av ett handelsbolag . De två 
~elägarna, tillika makar, producerar 
tillsammans med 5-9 säsongsanställda 
ungefär 500 000 plantor per ~r . 
Förutom plantproduktion utför man 
s kogsplanteringar på entreprenad. 
Den verksamheten syssel sätte r ytter
ligare 6-7 personer, men berörs inte 
i denna studie . 

UTRUSTNING OCH LOKALER 

Kontor och personalrum finns inrymda 
i boningshuset. De anställda har 
tillgång till familj ens kylskåp och 
ugn f"ör förvaring och tillagning av 
mat . 

Sådden sker i ett såddrum som är in
rymt i de t som tidigare var garag e . 

ETT FAKTABLAD PRODUCERAT AV AVD. FÖR SKOGSFÖRNYELSE 

SKOGSHÖGSKOLAN, GARPENBERG 



Plantorna odlas i krukset av typ 
HIKO V- 50 . Fr&n s&dden fram till 
leverans p& hygget hanteras plant
kassetterna i ramar, som tillverkats 
av vinkeljärn . En ram rymmer 24 st 
kassetter. 
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HIKO V-50 kassett 

Vinkelj~rn som plantkassetterna 
"löper" pA 

Anneri ngsjärn som "ändstopp" 

Handtag 

Odlingsramen frAn sidan 

Fig 1 • Ram, som används vid sÄd d, 
tillväxtperioden och leverans till 
hygget . 

Efter sÄdd placeras odlingsramarna 
ut pÄ friland. Frilandet bestÄr av 
tv& odlingsbäddar - en för Arss&dden 
och en för fjolÄrssÄdden. Odlings
bäddarna är ca 70 m lAnga och rymmer 
ungefär 500 000 plantor vardera. 

Bevattningsutrustningen bestAr dels 
av en handdusch i anslutning till 
s&ddrummet och dels av en automatisk 
bevattningsanläggning pÄ friland. 
Spridarna, en till varje odlings
bädd, går på skenor ca 50 cm ovan 
marken: Vattnet till bevattningen 
tas ur den näraliggande SJon med 
hjälp av en pump, som ger mellan 300 
och 400 minutliter. 

För besprutningsändamÄl finns tvÄ 
ryggburna besprutningsaggregat och 
en ryggburen fläktspruta . 

För interna och externa 
har plantskolan dels en 
dels en släpvagn med 
ställning som rymmer 8 
totalt 12 864 plantor. 

KEMIKALIER 

transporter 
traktor och 
tillhörande 

ramar, eller 

Inom modern plantproduktion före
kommer en mängd olika bekämpnings
medel och tillsatsämnen. Ekbacken 
utgör här inget undantag , även om 
man fÖrsöker hålla nere förbrukning
en sA långt som möjligt . 

Man sprutar mot ogräs och lövsly 1-3 
gAnger per säsong. Vidare appliceras 
tre olika fungicider mot mögel, snö
mögel och knäckesjuka . Före s&dden 
betas fröet . 

Gödsling med flytande fullgödsel 
medel sker dagligen genom den auto
matiska bevattningsanläggningen. 

Även utanför plantskolans gränser 
kan kemikaliebehandling av plantorna 
förekomma . Efter plantering är beho
vet av skydd mot insekter ofta 
stort . För detta ·åndam&l har ägaren 
till Ekbacken konstruerat och paten
tera t en ryggburen fläktspruta, som 
har en gummistos över dysorna för 
att minska riskerna vid spridningen . 

Bild 1. Besprutningsutrustning mot 
snytbaggeangrepp, som används i sam
band med plantering . 



PERSON AL 

Två personer arbetar heltid på plant
skolan , delägarna. Därtill kommer 
säsongsanställd personal. 

Ägarparets son är anställd 5-6 måna
der per år och ansvarar främst för 
planteringsverksamheten. Till sin 
hjälp har han 6-7 personer, även de 
säsongsanställda. Parets dotter där
emot arbetar 5-6 månader per år i 
plantskolan. Därutöver tas extra 
personal in vid arbetstoppar i maj 
resp juli-augusti. 

UTBILDNING 

De kunskaper och färdigheter, som 
behövs för att driva en plantskola, 
har ägarna förvärvat dels från s kogs
s tyrelsens kompendier om skogsod
l ing , dels via konsultation hos 
Kopparfors plantskola i Brattfors 
och dels utifrån egna erfarenheter 
och misstag. 

PRODUKTIONSUPPLÅGGNING 

Momenten i plantproduktionen ar 
fÖljande: 
- sådd 
- utplacering på friland 

enkelställnig, ogräsrensning 
- övervintring 
- ogräsrensning, komplettering 
- leverans . 

Sådden inleds i maj och utförs av 
ägarparet . Det är viktigt att den 
klaras inom en begränsad tid , så att 
det kommande plantbeståndet blir så 
jämnt som möjligt. Krukseten place
ras i odlingsramar , som sedan fylls 
med torv, vilken packas i omgångar . 
Fröet sll.s med hjälp av en egenhän
digt konstruerad luftdriven sll.dd
platta, som precis täcker en plant
kassett, dvs 67 såddpunkter . Där
efter täcks slidden och odlingsramar
na vattenbegjuts . 

såddarbetet är inte fysiskt krävan
de, snarare psykiskt. Man är orolig 
att arbetet skall dra ut pli tiden 
med ojämnt plantbestånd som fÖljd . 

Bild 2. sådd. 

Arbetet utförs stående, men på grund 
av arbe tets art och mÄnga avbrott 
blir det ingen långvarig statisk be
lastning på benen. En färdig såddram 
väger ca 20 kilo. Då den hanteras 
manuellt hjälps makarna åt. Däremot 
hanteras torvsäckarna, som också 
väger ca 20 kg, av en person. För 
att minska belastningen borde nll.gon 
lyft- och tippanordning konstrueras. 
Torven dammar ocksll. . Trots att man 
använder partikelfiltermask, upplevs 
torvdammet som besvärande. Det finns 
behov av bättre utformad personlig 
skyddsutrustning . Vid sådden hante
ras beta t frö. Där finns anledning 
till försiktighet vid hanteringen. 

Efter sådden·placeras odlingsramarna 
ut på friland . De vattnas upp och 
täcks därefter med perforerad plast
folie. I olika intervall besprutas 
plantorna sedan med ett antal pesti
cider. 

Den främsta arbetsmiljörisken i 
detta moment är kemikaliehantering
en . Benl ate t ex, som är ett av de 
preparat som används, skulle aldrig 
få inregistreras idag med de kända 
toxikologiska bieffekter, som prepa
ratet har. 

I mitten av juli inleds arbetet med 
enkelställning ......Q.Qh_ ogräsrensning. 
Arbetet tar ca 7 veckor och utförs 
av ägarparet, dottern och 2- 4 till
fälligt anställda . Det tar ungefär 
en halv minut att rensa och enkel
ställa en plantkassett. Arbetsplats
en framgår av följande figur . 



Fig 2. Arbetsplatsen vid ogräsrens
ning och enkelställning. 

Arbetet uppfat tas positivt. Man 
sitter inom "radio- och pratav
stånd". Samtliga påtalar dock prob
lem med den låsta arbetsställningen. 
Den orsakar värk, främst i nacken. 
En bättre utformad arbetsbänk med 
vinklat höj- och sänkbart bord och 
justerbar stol med ryggstöd skulle 
förmodligen fÖrbättra situationen. 

Inför invintringen sprutas plantorna 
mot snömögel. Plantorna övervintrar 
på friland. Alla plantor, som säl js 
har övervintrat. 

Inför leverans måste kassetterna 
plockas igenom och fyllas ut med 
plantor i de fall tompottor finns. I 
alla kassetter som levereras från 
Ekbacken skall det finnas 67 l ivs
kraftiga plantor. Det arbetet utförs 
under 3-4 veckor i maj av två till
fälligt ans tällda kvinnor. 

Vid sorteringen si t ter man grensle 
på en bänk. Trots den dåliga arbets
ställningen , bÖjd rygg , påtalas inga 
problem. Tack vare att det så ofta 
krävs att man reser sig och hämtar 
resp placerar ut plantkassetter , 
blir tiden i dålig arbetsställning 
aldrig så lång att den orsakar 
besvär. 

Fig 3 . Arbetsplatsen vid komplette
ring av fjolårssådden. 

Vid leveransen står plantkassetterna 
kvar i odlingsramen. Ekbacken kör ut 
större partier direkt till hygget. 
Vid mindre leveranser används sta
pelbara leveransramar som rymmer 15 
kassetter vardera. Vid ännu mindre 
leveranser hanteras kassetterna 
manuellt. 2/3 av produktionen an
vänds av plantskolans egna plante
ringslag. Resterande säljs på den 
Öppna marknaden. Marknadsföringen 
består av ett reklamblad, som dist
ribueras till skogsägare i närhe
ten. 

FRAMTIDSVYER 

Ekbacken skulle vilja l ever era stör
re plantor än vad man gör idag. Det 
kan man gÖra dels genom att låta 
plantorna växa två säsonger på 
plantskolan dels genom att använda 
större plantbehållare. Det senare 
sätter dock ekonomin för närvarande 
stopp för. Vidare har man en önskan 
att kapa arbetstoppen under sådd
arbetet på våren. Det kan ske t ex 
genom l agring av sådda behållare. 
För närvarande finns dock inga kon
kreta sådana pl aner . 

AVSLUTNING 

Ekbacken är ett exempel, som v isar 
att det är möjligt att genom en stor 
egen arbetsinsats driva en småskalig 
plantproduktion. Det är inte de 
traditionella arbetsmiljöproblemen, 
som känns mest besvärande utan mera 
en psykisk press och oro för att 
verksamheten skall gå runt och fung
era enligt de föresatser, som ägarna 
satt upp. 
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