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Gallring får inte se ut hur som helst.
Därför köpte jag en Malwa
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Torbjörn Nilsson, ja vännerna kallar honom
Tobbe, bor tillsammans med sin fru Irene på
Husby Gård

Husby Gård ligger i Vendel drygt fyra mil nordost
om Uppsala. En föräldragård i tredje generation
med mer än tredubblad areal under Torbjörns tid.
”Skog är mitt stora intresse och jag vill absolut
inte att gallring skall se ut som den kan göra ibland.
Därför köpte jag 2018 en Malwa Kombi för att gallra
i egen skog. Och det har väckt intresse och gått så
bra att många grannar nu vill att jag skall gallra hos
dom också.
Så under vinterhalvåret till och med mars, när det
blir dags för sommarhalvårets ’bonderi’, är det fullt
upp. Men bara 3–4 veckor i min egen skog och minst
20 veckor på uppdrag. Det var oväntat och samtidigt
väldigt positivt”.
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Skog och åker
Husby Gård är nu på 225 hektar produktiv skogs
mark plus ytterligare 225 hektar skog och 60 hektar
myrmark på en skogsgård i Jämtland. Bestånden
omfattar allt från ungskog till slutavverkning och
gallringsbehovet enligt den tioåriga Skogsplanen
är 4 000 kubikmeter i Husby och lika mycket i
Jämtland.
Till Husby Gård hör också 200 hektar åker där
höstvete, foderärtor, raps och maltkorn odlas.
”På sommarhalvåret är vi lantbrukare och har en
klar arbetsfördelning:
Det är Irene som harvar och jag som sår. Och
när det är dags för skörd är det Irene som kör
skördetröskan och jag kärrorna. Totalt handlar det
cirka 1 000 ton på ett år”.
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Torbjörn och hans Malwa 560c Kombi med Log Max 928a aggregat.

Vägen till egen Malwa
”Vid motorvägsbygget förbi Uppsala och norrut
fastighetsreglerades mycket åker och skogsmark,
däribland ett av mina skiften. På västra sidan
av motorvägen fick jag då (2007) en 17-årig
granplantering på tidigare åkermark, medan
jag släppte skog till grannen på östra sidan. Den
fastigheten köpte jag tillbaka 2015 och då var
granplanteringen gallrad med en stickvägsbredd på
5 till 5,5 meter och 12–14 meter mellan stickvägarna.
Med det uttaget så gallrades inget mellan
stickvägarna och när jag såg detta bestämde jag mig
för att så ska det inte bli på västra sidan.
Detta skyndade på mitt beslut att sköta min egen
skog. (Västra sidan är nu gallrad med Malwan med
stickvägsbredd på 3 meter och 12 meter mellan
stickvägarna och gallrat däremellan).

Det andra var och är att jag alltid velat köra i
skogen och dessutom tog jag starkt inryck av en 90åring som undrade vart livet tagit vägen.
Det uttalandet fick mig snabba på beslutet – inte
skall jag en dag sitta på hemmet utan att ha haft en
skördare och fått köra i min egen skog. Man skall
förverkliga sina drömmar.

Vindfällen utmed stickvägarna
Förutom, som jag tycker, ofta alltför hård gallring i
ungskog med stora maskiner kunde jag med egna
ögon se effekterna av breda stickvägar vid hård blåst.
Förra året, 2019, var jag och min Malwa i
Östhammars kommun för att hjälpa till efter
stormen Alfrida, som fällt många träd under sin
framfart i början av januari.
De flesta vindfällena låg utmed stickvägarna.
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Lastad för nya uppdrag.

Timpris eller volym?
Prissättning grundat på volym tycker jag i grunden
är fel eftersom det inte handlar om att i gallring
ta så mycket volym som möjligt, utan lämna kvar
ett livskraftigt och rikt bestånd. Det kan självklart
betyda ett sämre gallringsnetto, men gallring
handlar om att investera i framtiden.
Jag säger så här: Är man i behov av pengar är det
fel att ta det i form av gallring.
Jag fakturerar mitt arbete direkt till markägaren,
även om virket köpts till exempel av Mellanskog.
För specialkörningar i känslig skog, svår terräng och
sanka marker gäller alltid timpris.

Det är 35 mil till skogsgården i Jämtland.
Vem gallrar där?
Det blir jag och min Malwa. Det är lite långt att köra
men jag får lasta Malwan på trailern och kanske
också hänga på en bil eller husvagn och dra hela
ekipaget med traktorn på en nattlig tur.
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Det går också en del lastbilar som är tomma på
returen och det är ju också en möjlighet.
Det viktigaste är att jag får köra i min egen skog.

Inget Thailand sedan vi köpte Malwan
Den enda nackdelen jag ser med min Malwa Kombi
är att efterfrågan gör att Irene och jag inte hinner
åka till Thailand två veckor på vintern, som vi
brukat göra. Och en av mina grannar har redan
bokat in mig två månader 2021, så det blir nog ingen
resa då heller. m
Här är intervjun, som gjordes den 23 januari 2020,
slut och Malwas utsände gör sig beredd att tacka för
samtalet, men det bara bubblar av idéer, verksamheter
och intressen. Därför denna extra sida om Torbjörn
och Irene och livet på Husby Gård.
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Torbjörn, Irene och Husby Gård
Hemmansägare före 20

Trav

Torbjörn, som är född 1962, vara bara 18
år när han 1981 arrenderade en gård för
spannmålsodling. Året därpå köpte han
föräldragården, då på 90 hektar skog och 60
hektar åker. Efter köpet arrenderade föräldrarna
åkermarken i ytterligare fem år.
”Men när farsan slutade med djur 1985
ändrades förutsättningarna helt. Vad göra nu?
Jag funderade på en skördare redan då, men
det blev inte så. I stället blev det två jobb – ett på
gården och ett på betongfabrik.

Torbjörn fick amatörlicens som travkusk 1994
och under den tiden fanns ett 10-tal travare i
träning på gården. Fortfarande syns rakbanan
mellan åkrarna. Därutöver fanns ett fölstall.
Idag finns ett konvalescentstall med 12 boxar
plus hagar för långtidsskadade travhästar. Irene
ansvarar för den verksamheten och hon har
också egen ridhäst.

Hjullastare och teleskoplastare
När golfbanan i Örbyhus 1988/89 skulle byggas
slog entreprenören i mig till igen och jag köpte
en hjullastare och fick mycket jobb där.
I Uppsala var två stora byggen på gång och
jag såg möjligheter för en teleskoplastare. Köpte
en sådan med bom på 11,5 meter och 3 tons
lyftkapacitet och hade fullt med jobb på dessa
två byggen under åren 1990–1994.
Både hjullastaren och teleskoplastaren finns
kvar och gör nu nytta främst på gården.
Vi ansvarade också för snöröjning i samhället
tills för två år sedan 2017, men det blev alltför
låst och krävde alltid någon form av jour.

I Vendel skall jag bo
Irene är född 1961 och uppvuxen i Tobo, men
blev tidigt klar över att: I Vendel skall jag bo.
Hon var tandsköterska, började som elev
1979, och hade flyttat till Vendel.
Där från fönstret i sin lägenhet fick hon då
och då syn på Torbjörn, som verkade bo ensam.
Vem som bjöd in vem på fika är lite oklart, men
det var så det började.
1987 gifte de sig och Irene fortsatte som
tandsköterska till 1989. Därefter har också hon
jobbat mer än heltid på gården.
Torbjörn och Irene har två döttrar, Josefin 32
och Emeli 30 år och tre barnbarn.

Jakt och hundar
Utöver skogen är jakten Torbjörns stora intresse.
”Jag började jaga samma dag som jag
blev 18 år. Jag har två västsibiriska Laikor för
vildsvinsjakt, numera med skyddsvästar, och
en ung Jämthund för älg. De är i hundgård på
dagarna, men i boningshuset kvällar och nätter.
Själv har jag 900 hektar att jaga på och
i jaktlaget på Örbyhus gods, där vi är 26
medlemmar, har vi 2 300 hektar.
Förra året sköt jag 20 vildsvin, men bara
någon älg. Vi är noga med att hålla efter älg
häromkring för att undvika betesskador på
nyplanterad skog.
Jag har två studsare. En Tikka 30-06
och svärfars gamla Husqvarna 8.57 JS som
jag använder mest. Den är ombyggd till
”hundförarbössa” bland annat med kortad pipa,
ljuddämpare och rödpunktssikte.

Fastighetsbolag
Som om inte gård och skog vore nog är Torbjörn
också delägare i ett fastighetsbolag tillsammans
med dottern Emelis man Erik.
”Han ägde en tomt inne i Östhammar, som
han ville bygga förråd och garage på, men jag
tyckte det var affärsläge och det ändrade planen
till kommersiell fastighet.
Vi beställde en Lentab-hall och fick den
monterad. Därefter byggde vi själva under flera
år klar fastigheten. Den är i två våningar med
840 kvadratmeter på varje plan för butiker och
kontor. Det blev fint. m
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