
Lennart Strömberg 

Svenska skogsplantor AB - ett företag med inriktning på framtidens 
skog 

Svenska Skogsplantor AB har varit i drift sedan den l januari 1994 då skogsvårdsorganisationens 
plantskolor och fröstationer bolagiscrades. Bolaget ligger under Näringsdepartementet och ska enligt 
riksdagsbeslut vid lämpligt tillfälle helt eller delvis privatiseras. Bolaget är helt skilt från 
Skogsvårdsorganisationen. styrelseordförande är landshövding Ingemar Ö hm och VD är Sverker Liden. 

Älmfors plantskola utanför Edsbyn. 

ETI FAKTABLAD FRÅN AVD. FÖR SKOGSFÖRNYELSE 
SKOGSHÖGSKOLAN,GARPENBERG 



Vid bolagiseringen övertogs fröplantager, 
fröstationer, plantskolor och terminaler från 
skogsvårdsorganisationen liksom uppgiften an 
producera och distribuera plantor. Vi satsar på 
en rikstäckande nät av fröplantager och 
plantskolor med inriktning på an klara även 
specialiserade krav från såväl små, som stora 
skogsägare. K v alltet på produkter och tjänster 
tror vi blir allt mer betydelsefullt som en led i an 
både sänka kostnaderna och höja intäkterna för 
skogsägaren i framtiden. 

Affärsområden 

Frö och Anläggning Park och Grönsaker 
plantor av skog trädgård och 

blommor 

Frö- och plantproduktion är företagets 
traditionella och helt dominerande verksamhet. 
Genom engagemang i anläggning av skog ska 
kunderna kunna välja servicenivå från att köpa 
frö till an köpa en planterad planta. 

Svenska Skogsplantor ABs plantskolor är sedan 
många år etablerade inool park och 
trädgårdsområdet genom leveranser av alleträd 
och landskapsväxter. Denna verksamhet ska 
utvecklas bl a i samarbete med Svensk 
Markservice AB/Farmartjänst. 

Efter den kraftiga nedgången i plantefterfrågan 
har ledig kapacitet uppstått i flera av 
täckrotsplantskolorna. För närvarande prövas 
nya grödor för an få upp kapacitetsutnyttjandet 
igen. I samarbete med Swegro prövas olika 
möjligheter an utveckla affärsområdet grönsaker 
och blommor. I utvecklingsarbetet ingår an 
utnyttja ledig kapacitet dels på sommaren, dels 
vintertid då de flesta växthusen står tomma. 

Brett sortiment ger rätt planta på rätt 
plats 

Lövträd och landskapsväxter 
Svenska Skogsplantor AB arbetar långsiktigt 
med an bygga upp en produktion av lövträd och 
landskapsväxter med svensk härkomst. Ett 
problem i sammanhanget är den oregelbundna 
tillgången på frö från vissa ädla lövträd. Denna 
leder till ojämn tillgång på lövplantor från arter 
vars frö är svåra att lagra. Våren 1995 har vi 
emellertid det största och bästa utbudet av 
lövplantor med svensk härkomst som någonsin 
funnits. 

Högkvalitativ planterad ek. 

Barrträd 
Fröförsöljningen sköts av fröstationerna i Lagan 
och Piparböle. Fröcheferna ansvarar för 
anläggning, skörd och skötsel av plantager 
liksom skörd i bestånd. 

Svenska Skogsplantor AB har landets största 
utbud av barrträdssorter (provenienser, 
plantager). I södra Sverige dominerar för 
närvarande vitryska granprovenienser med 60-
70% av marknaden. Nästan allt tallfrö kommer 
från egna plantager. Vi räknar med an kunna 
ersätta en del av det vitryska materialet med 
plantager med svensk härkomst efterhand som 
fröskördarna nu ökar i södra Sverige. Klonerna 
(föräldraträden) kommer från de bästa träden i ~ 
bästa bestånden med svensk härkomst och är 
utvalda med tanke på var fröet i framtiden ska 
användas. 

I norra Sverige dominerar plantagefröet för såväl 
tall som gran. 

Barrotsplantor och T/l plantor (på friland 
omskolade täckrotsplantor) produceras i Tofta, 
Kolleberga, Svartingstorp, Våxtorp, Ed (F-län), 
Filsbäck, Jakobsbyn, Deje, Larslund, Ed (ABC
län) samt VidseL Täckrotsplantor produceras i 
Trekanten, Hejdes, Vibytorp, Deje, Stakheden, 
Älmfors, Bensjö, Piparböle och VidseL Antalet 
planttyper har minskats till i princip två - P80 
eller P90 och olika system med fyrkantiga 
krukor, öppen botten, styrlister och relativt stor 
krukvolym - Svepot, Aexi och Blockplant Vid 
större beställningar kan samtliga planttyper fås 
över hela landet. 



Kvalitetskontroll. 

Service rationalisera skogsvården 
genom rätt nivå på plantservicen 

Svenska Skogsplantor AB har tagit över samtliga 
tenninaler som tidigare drivits av 
Skogsvårdsorganisationen. Plantterminalerna 
drivs vidare som tidigare. Men vi utvidgar 
affärsiden till att omfatta även anläggning av 
skog. 

Svenska skogsplantor AB ska vara öppet för 
olika önskemål om plantor och tillhörande 
service. Den kan vara olika längtgående beroende 
på kundemas storlek och servicebehov. Exempel 
på några tjänster är: 
• leverans genom våra plantskolor och 

tenninaler 
• leverans till hygge 
• leverans till kundterminal 
• anläggning av skog 
• övertagande av en större kunds, t ex 

virlcesköpares, serviceåtagande mot en enskild 
skogsägare. 

Kunden ska kunna välja det mest rationella sättet 
att åstadkomma en framtidsskog till rimlig 
kostnad. Det kan vara att köpa plantor och 
plantera själv eller att köpa planterade plantor 
med garanti. 

Rikstäckande och med lokal förankring 

Svenska Skogsplantor AB är rikstäckande men 
har en lokal förankring genom våra plantskolor, 
fröstationer och terminaler som tagits över från 
Skogsvårdsorganisationen. Vi är organiserade 
med ett huvudkontor, 18 plantskolor. 2 

fröstationer och ett stort antal terminaler. Bolaget 
har även ett stort antal fröplantager. 

Huvudkontor 
• Produktion och 

försäljning 
• Utveckling 
• Ekonomi 
• Personal 

IFröstationer l 
(2 st) 

'Plantskolor l 
( 18 st) 

FRÖPLANTAGER KYL TERMINALER 
(ca 670 ha) (ca 150 st) 

Försäljning och distribution sker genom personal 
vid plantskoloma samt via lokala återförsäljare. 
De har god kunskap om lokala förhållanden, 
vilket är en förutsättning för rådgivning vid valet 
av lämpligt skogsodlingsmaterial. Flertalet av c:E 
anställda har erfarenhet från en mängårig 
verlcsamhet som plantskoleföreständare, 
skogsvårdskonsulent, inspektor, entreprenör eller 
motsvarande. 
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Samtliga plantstationer, fröstationer och 
terminaler. 



Adresser till våra plantskolor och fröstationer 
- Stockholrn-Uppsala-Västmanland 
Ed, Östhammar0173-10202 
-Södermanland, Larslund 0155-591 13 
- Östergötland, Sya O 14 2-122 92 
- Jönköping, Ed, Bor 0370-503 80 
-Kronoberg-Kalmar, Trekanten 0480-506 60 
-Gotland, Hejdes 0498-24 40 66 
- Skåne-Blekinge, Kolleberga 0435-413 10, 
Svartingstorp 0451-163 52, Tofta 0416-101 19 
-Halland, Växtorp 0430-302 80 
- Göteborg-Bohuslän-Älvsborg, Jakobsbyn 0530-
502 00 
- Skaraborg, Filsbäck 0510-460 32 
- V ännland, De je 0552-417 20 
- Örebro, Vibytorp 0582-160 11 
- Kopparberg, Stakheden 0240-405 65 
- Gävleborg, Älmfors 0271-300 74 
- Västemorrland-Järntland, Bensjö 0693-800 85 
- Västerbotten, Piparböle 090-381 19 
- Norrbotten, Vidsel 0929-301 25 
- Södra fröstationen, Lagan 0372-303 80 
-Norra fröstationen, Piparböle 090- 380 50. 

Barrotsodling av gran. 

Författare till artikeln är Lennart Strömberg, 
Svenska Skogsplantor AB, Box 33, 551 12 
JÖNKÖPING. 
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