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Gallringsakademin
– för att gallring är vårt adelsmärke
tex t & foto : Annsofie Öhman

Nu går startskottet för Sydveds gallringsakademi! En omfattande framtidssatsning för att vara främst inom
gallring och driva utvecklingen i gallringsskogen. För skogsägarna betyder det trygghet och kvalitet i de gallringsuppdrag där Sydved får förtroendet.

Gallring är grunden för Sydved. När Sydved bildades 1979
gjordes det utifrån ett akut behov i den svenska gallringsskogen. De
gallringsmetoder som fanns på marknaden var så föråldrade att gallring
hade blivit olönsamt. Sydved blev en
drivande kraft bakom maskinutvecklingen och etablerade ett nära samarbete med maskintillverkare, Skogforsk
och Sveriges Lantbruksuniversitet
(slu).
– Gallringen förnyades både tekniskt
och biologiskt. Syftet var att efektivisera skogsbruket och skapa lönsamhet åt enskilda skogsägare och samtidigt ta tillvara natur- och
kulturvärden. Bland annat så introducerades i detta skede engreppsskördaren som var ett stort steg framåt för att få en efektiv och lönsam
gallring, berättar Anders Ehrenström, som är skogsbruksutvecklare
på Sydved.

Kvalificerad gallringsutbildning
Sydved har sedan dess fortsatt att ha stort fokus på att efektivisera
gallringen. Det som händer nu i vår är starten av en ny framtidssyftande
satsning – Sydveds gallringsakademi.
– Vi vill ytterligare förstärka vår
position inom gallring genom att
utveckla teknik, metod och lönsamhet
efter dagens biologiska förutsättningar
och skapa en enhetlig kvalitetsnivå för
Sydveds gallringar. Första steget är en
kvalificerad gallringsutbildning; en grundläggande del och sedan en
specialistutbildning, förklarar Anders.
Samtliga Sydvedsinköpare och alla Sydveds fasta entreprenörslag
kommer att genomgå ett eller flera steg i utbildningen.

«Gallringsakademin ska ge en
gemensam, och hög, kvalitetsnivå
för alla Sydvedsgallringar.»
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En gallring utan netto är ingen Sydvedsgallring, säger skogsbruksutvecklare Anders Ehrenström, som leder
gallringsakademin. En satsning för att vara främst inom gallring och driva utvecklingen i gallringsskogen.

Nära samarbete med slu
I grundnivån ingår en teoretisk webbaserad
utbildning som man gör helt på egen hand och
sedan följer en fältutbildning. Här tas alla delar i gallringen upp; planering, utförande, uppföljning, förröjning
med mera.
– Utbildningen sker i nära samarbete med Sveriges Lantbruksuniversitet, slu, och Ulf Johansson från Tönnersjöhedens försökspark. Vi
kommer vara på platser där slu driver försöksverksamhet för att på
bästa sett kunna dra lärdom av deras forskningsresultat och genomföra
övningar med hjälp av skogliga experter från slu, säger Anders.
Han tillägger att distrikten i ett nästa steg själva kommer att arrangera utbildningsdagar lokalt och fokusera på frågor som är relevanta
just för det distriktets skogliga förutsättningar.

Egna specialistområden
för inköparna
Andra delen är en specialistutbildning för inköpare inom områden de själva väljer att specialisera sig
inom; till exempel tallgallring, uttag av skogsbränsle, bokgallring eller ekonomiskt optimal gallring.
Först ut i gallringsakademin är distrikt Halmstad som startar nu i
maj, därefter följer Sydveds övriga distrikt.
– Gallringsakademin ska ge en gemensam, och hög, kvalitetsnivå för
alla Sydvedsgallringar, vilket i sin tur gynnar alla Sydveds leverantörer
som kan räkna med riktigt bra resultat i sin skog, sammanfattar Anders
Ehrenström. 
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