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Extremt väder sätter käppar i hjulen för vårens 

plantering – höstplantering kan vara utväg 

Maj månad har bjudit på rekordvärme och brist på nederbörd över hela landet. Som en följd 

råder hög till extremt hög brandrisk och det är en problematisk situation för hela 

skogsnäringen. 

- Först hade vi en lång vinter med snötäcke långt fram på våren i nästan alla delar av 

Sverige vilket gav en sen start för markberedning och plantering. Nu har vi fått en omvänd 

situation där värmen och brandrisken blivit så stor att markberedarna tvingas stå still i de 

flesta geografier, säger Roger Johansson, affärsområdeschef vid Svenska Skogsplantor. 

Våren och försommaren är vanligtvis intensiv då Svenska Skogsplantor levererar 100 

miljoner plantor för plantering. Att det nu är torrt och stopp för skogsmaskinerna försvårar 

ytterligare. 

- Vi gör vårt bästa för att genomföra uppdragen men säkerheten går först och vi samråder 

hela tiden med entreprenörerna. Finns det någon som helst tvekan så ställer vi in, säger 

Michael Wallberg, affärs- och verksamhetsutvecklare skogsvård vid Svenska Skogsplantor. 

- De plantor som inte kan planteras nu under våren kommer att behöva kastas, eftersom de 

förvarats infrusna under vintern och måste få uppleva en naturlig sommar för att överleva. 

Därför kan det vara svårt för skogsägare att få ”backa från” beställda plantor om 

markberedningen inte hunnit bli gjord. Men vi gör allt som är möjligt för att omplacera 

beställningar som inte kan hämtas ut, säger Roger Johansson. 

- Den torra försommaren har varit extrem och påverkar möjligheten att plantera för många. 

Det finns goda skäl att fundera på höstplantering som en möjlighet i stället för att vänta ett 

helt år. Det ger en möjlighet att hinna få markberett, och de plantor som sätts tidigt i höst får 

en bra rotetablering och kommer igång snabbt nästa vår, avslutar Roger Johansson. 

 

För mer information, kontakta  
Michael Wallberg affärs och verksamhetsutvecklare skogsvård Svenska Skogsplantor. 
036-34 19 97, michael.wallberg@skogsplantor.se 
Roger Johansson, affärsområdeschef Svenska Skogsplantor 
010-544 97 57, roger.johansson@skogsplantor.se 
 

Om Svenska Skogsplantor: 

Svenska Skogsplantor är ett affärsområde inom Sveaskog. Svenska Skogsplantor är Sveriges största och 

ledande leverantör av skogsfröer, skogsplantor och skogsföryngringar. Kunderna utgör stora delar av 

skogsnäringen i Sverige, och även skogsägare i Finland och Norge. Svenska Skogsplantor omsätter runt 

325 mkr. Läs mer på www.skogsplantor.se  
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