På Boda brukar vi skonsamt för framtiden

På det småländska höglandet, ungefär fyra mil nordost
om Jönköping, bor familjen Bergqvist på Boda gård,
en skogsfastighet på ca. 700 hektar, varav 550 hektar är
skog. På gården bedrivs, utöver jord- och skogsbruk,
hästuppfödning, hovslageri, jakt och andra närliggande verksamheter. Gården har varit i familjens ägo i tre
generationer.
– Min farmor kom, med spark över isen på Bohultasjön,
till Boda gård när hon var fem år gammal. Hennes mor
hade gått bort i fostersäng. Paret som erbjöd farmor
fosterhem hade inga barn själva, därför hamnade så
småningom gården i hennes ägo berättar Sandra.
Efter år av arrendeskiften, där jord- och skogsbruk
drivits av olika förvaltare, köpte Sandras pappa gården
av sina föräldrar. Jordbruket arrenderades fortsatt ut
till olika brukare. Efter en tids övertalning tog Sandra
och maken Magnus, på den tiden bosatta i Tranås, över

arrendet av jordbruket 2008. Året efter gick flyttlasset
och sex år senare, 2014, köpte dem ut gården helt. Under
2017 förvärvades ytterligare en fastighet i närområdet på
ca. 100 hektar.

Mycket gallringsskog
– Min pappa har ett skogligt intresse, men har själv
inte gjort någon insats i skogen på flera år utan har haft
förvaltare till sin hjälp. Vi var dock på det klara ganska
tidigt att vi inte var intresserade av att ha någon helhetsförvaltning, vi ville själva planera och delvis också bruka
skogen men med rätt redskap och viss hjälp.
Kollar man åldersklassfördelningen har vi en stadig
portion skog som ligger just i gallringsnivå. Det beror
på att man för snart 40 år sedan skövlade hårt, så till den
grad att det blev avverkningsförbud. Det var under en
period som bruket låg utanför farmor och farfars kontroll. Det är den återplanterade skogen som växer idag.
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”Det fanns gott om slutavverkningsmaskiner häromkring, men gallring med mindre
skördare var det ingen entreprenör som kunde erbjuda”
Under den förvaltning som varit på gården sedan
min farmor och farfars, och senare under min pappas
tid, har det genomgående funnits en vedertagen syn
på att det är små maskiner som ska gå i skogen och
göra jobbet. Skogen har därför blivit skött på det
sättet och nästan blivit ”bortskämd” med den sortens
behandling. Hade någon annan kunnat erbjuda den
tjänsten fortsatt, hade vi gladeligen köpt den. Problemet var att vi inte hade någon entreprenör i närheten

som kunde det. Generationen som körde med små
skördare försvann utan att någon annan tog vid. Det
fanns gott om slutavverkningsmaskiner här omkring,
men mindre skördare var det ingen som kunde erbjuda. Vi såg ett utrymme på marknaden, det i kombination med bl.a. stigande massavedspriser, gjorde
vårt beslut att köpa en Malwa lite enklare.

Blickade bakåt för att komma framåt
– Det var Sandra som sa ”ska vi någon gång köpa
en Malwaskördare är det nog läge just nu” berättar
Magnus Bergqvist, hovslagare sedan 35 år tillbaka.
Utan formell skoglig skolning, men med ett brinnande intresse och engagemang. Det är även han som
sköter större delen av gårdens verksamheter operativt
då Sandra jobbar heltid utanför gården.
– Jag försökte blicka bakåt i tiden och förstå hur
man skapat och skött skog som är 120 år, 90 år, 60 år
osv, och kom fram till slutsatsen: så som man sköter
skog idag, så vill jag inte sköta den. Vi vill inte ha
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markskador eller 4-5 meter breda vägar. En mindre
maskin är en viktig del av att kunna få den typ av
skog som vi vill ha. Vidare har jag har varit väldigt
noga med att identifiera vår skog och varför just
Boda klarade sig så bra under Gudrun- och Per-stormarna. Min uppfattning är att hälften beror på tur,
andra hälften hur skogen är skött. Jag är helt övertygad om att skog som gallrats med mindre maskiner
har en fördel under den typen av extrema påfrestningar.

Ett med maskinen
Kvarstod gjorde dock situationen att det behövdes
någon bakom spakarna på skördaren.
– Det krävs ju inte bara en maskin, utan även
någon som sitter i den. Som tur är hade vi en kontakt
som dels kände sig hemmastadd i Boda skogar från
tidigare förvaltning, men som också delar vår uppfattning om hur skog bör skötas berättar Magnus.
– Vi hade varken kunskapen, tiden eller möjligheten att heltidsansälla någon, utan var i behov av att
hitta en person som kunde varva detta med annan
verksamhet tillägger Sandra.
Åke Särnå har jobbat med motorsåg i 35 år, uppskattar det hantverksmässiga i manuellhuggning, och
har aldrig känt något behov av att sätta sig i en större
skogsmaskin.
– Möjligheten att få arbeta med ett redskap som
man kan använda på ungefär samma sätt som en
motorsåg var det jag kände skulle kunna funka med
Malwan. Att kunna få jobben utförda utan att slita
på kroppen, men ändå få till ett resultat som påminner om gallring utförd med motorsåg, det tycker
jag är helt otroligt. Ibland blir resultatet ännu bättre
faktiskt. Ju mer jag kör Malwa, desto mer blir jag ett
med maskinen.
Utöver Åke har makarna god hjälp av sönerna Jacob
och Manne, i synnerhet när det kommer till den
tekniska biten och i de fall Malwa behöver kopplas in
för support.
– Maskinen går i en hård miljö och då är det oundvikligt att det händer saker ibland. Då är det Jacob
som sitter uppkopplad mot gänget nere i Skene. Det
är en stor trygghet att veta att supporten fungerar så

”Att kunna få jobben utförda utan
att slita på kroppen, men ändå få
till ett resultat som påminner om
gallring utförd med motorsåg,
det tycker jag är helt otroligt”
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Både Sandra och Magnus har ett livslångt hästintresse, något som tydligt präglar gården.
Uppfödning, unghästutbildning och hovslageri är några av de verksamheter som bedrivs.

Äldsta sonen Jacob ser till att maskinen
är servad och förflyttar den mellan olika
jobb tillsammans med sin bror Manne.

bra och att det aldrig är några problem att få snabba
svar säger Magnus.

Ett koncept som smittar av sig
– I samband med att vi fick skördaren levererad
passade vi också på att köpa en vagn för att smidigt
kunna transportera maskinen – det blir ju en del körning åt andra i närområdet. Senaste säsongen har den
nog varit ute på jobb utanför gården mer än hälften
av tiden. Det är ju bara positivt att det finns mycket
jobb häromkring, men nästa säsong får vi nog starta
några veckor tidigare än tänkt för att inte hamna efter
här på Boda berättar Magnus.
– Jag tror att konceptet smittar av sig. Är man
skogsintresserad och ser hur fint resultat grannen har
fått, då vill man inte ha in en större maskin på sin
mark flikar maskinföraren Åke in.
Magnus fortsätter: – Skillnaden är helt otrolig. Jag
tror att många markägare blundar för resultatet eftersom de ser till nettot redan i förstagallringen. Virkesköpande företag trycker på hela ledet och försöker
diktera villkoren, men vi hävdar att, oavsett lönsamhet, så är det faktiskt slutprodukten man är ute efter.

Läs mer om Boda gård på www.bodagardar.se

När det kommer till skogsfastigheter pratar man inte
bara om de likvida medlen utan även om det kapital
som finns i skogen. Och finns det fler träd kvar p.g.a.
att man kunnat arbeta fram skogen på ett visst sätt, så
har man en större kassa där.

Siktet inställt på en komplett gallringsgrupp
Med mycket egen skog och ett efterfrågat gallringskoncept ser familjen Bergqvist att det finns det
utrymme för ytterligare investeringar på Boda.
– Alla i vår omgivning är övertygade om att jag redan
skrivit på för en Malwaskotare, och så kanske det
också blir framöver. Det är väl det vi känner att vi
saknar för att programmet ska bli precis så som vi vill
ha det, avslutar Magnus med framtidstro i rösten. •

