Motion till Södra 2022
F.

Sbo 981
Södra Halland

Södras plantverksamhet
Vi medlemmar i Södra månar om våra skogar. Vi får i olika sammanhang bekräftat att det är bra att
vara aktiv medlem och att plantering är det mest lönsamma aktiviteten om vi vill/kan göra något
själva. Vi medlemmar vill välja trädslag, planttyp och planteringstidpunkt efter våra unika
förutsättningar när vi skall föryngra våra skogar.
Vår förenings produktion och leverans av plantor lever inte upp till förväntningarna och de behov
som finns.
· Möjligheten till tidig vårleverans tar slut redan tidigt på hösten innan. Det hänvisas av Södra till
begränsad transportkapacitet. Det duger inte. Självplanterande skogsägare måste få plantorna
levererade i önskad leveransvecka.
· Alla talar om mera tall. Intresset för tall ökar. Produktionen av tallplantor ökar. Däremot lyckas vi
inte öka tallplantsproduktionen i den takt som behövs för att komma ikapp marknadens önskemål. I
november fanns inga tallplantor att beställa på Södras plantwebb. Förklaringen då var att Södras
egna planteringslag först hade tillgång till tallplantorna. Eventuella överstående volymer kom senare
ut till medlemmarna.
Vår plantproduktion behöver snabbt öka produktionen av tallplantor.
Plantbeställningar fram till sista februari måste få önskad leveransvecka.
Jag yrkar:
Att önskad leveransvecka tillmötesgås på beställningar lagda före sista februari
Att Södras produktion av tallplantor är på en nivå som harmonierar med marknadens önskemål

Laholm 26 januari 2022

Mathilda Clausén Wingårdh
S:t Clemens gränd 6, Laholm
Medlem 819093
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F.

Styrelsens svar på motion från sbo 9811, Södra Halland:
Södras plantverksamhet

Motionär
Mathilda Clausén Wingård
Yrkande
Jag yrkar:
• Att önskad leveransvecka tillmötesgås på beställningar lagda före sista februari
• Att Södras produktion av tallplantor är på en nivå som harmonierar med
marknadens önskemål
Svar
Leveranser
För Södra är självverksamheten bland medlemmarna en viktig del. När det gäller avverkning
minskar dock den självverksamma delen succesivt. Plantering är däremot en åtgärd
som medlemmarna gör i stor utsträckning själva fortsatt. Att kunna leverera plantor
av rätt sort vid önskat tillfälle är något Södra ser som en viktig målsättning. I dagsläget
finns det begränsningar i detta men satsningar framåt görs nu för att bättre tillmötesgå
medlemmarnas önskemål.
Södra levererar i dagsläget plantor under hela planteringssäsongen som normalt är veckorna
11-25. Kapaciteten att leverera plantor under en särskild vecka begränsas främst utifrån
möjligheten till utlastning från lagret (ett begränsat antal fordon kan lasta samtidigt under
en viss tid) och utifrån transportkapacitet. Dessa aspekter hänger samman då vi inte är
betjänta av mer transportkapacitet än vad som går att lasta ut plantor till. Vårt nuvarande
lager i Gislaved har klara begränsningar i utlastningskapacitet.
När plantorna läggs ut för försäljning så säljs de i turordning. Såväl plantsorter som
leveransvecka kan bokas så länge de finns tillgängliga inför aktuell säsong. De mest
efterfrågade och populära plantsorterna och leveransveckorna bokas/säljs då först och
andra sorter och leveransveckor finns tillgängliga under en längre tid. Plantor som packats
är färskvara och går inte att lagra till nästkommande säsong. Eventuellt överblivna plantor
kommer att kasseras, varför vi arbetar intensivt med att träffa den efterfrågan som finns.
Att öka transportkapaciteten och ha en kortare och mer komprimerad leveranssäsong
där alla medlemmar får den vecka man önskar skulle ställa mycket höga krav på
utlastningskapacitet och på transportflexibilitet, vilket ger utmaningar med att säkerställa
kvalitet i arbetet, hålla hög säkerhet och kommer att driva kostnaderna uppåt. Detta på
grund av att mycket mer personal då måste anställas. Det finns vidare inga biologiska skäl
för att förkorta säsongen utifrån planta eller plantering. Södra har full förståelse för att man
som självverksam vill få tillgång till sina plantor en viss vecka då familjen eller andra kommer
hem och plantering kan ske.
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Södra har nyligen beslutat om en investering i ett nytt lager för plantor. Detta kommer
att ge mycket bättre, men inte obegränsade möjligheter för utlastning och leverans. Det
nya lagret planeras att stå klart under 2023 så att de första leveranserna härifrån kan ske
våren 2024. I samband med att lagret tas i bruk föreslår styrelsen att en översyn görs av
transportkapaciteten för att bättre möta efterfrågan.
Tallvolymer
Södra ser en ökad efterfrågan på tallplantor vilket är mycket positivt. Ambitionen är att öka
andelen tall i föryngringarna för att bättre ståndortsanpassa skogarna i Götaland. Detta har
dock gått mycket snabbare än vi gjort prognoser för.
Södra tar fram plantor (odlar och köper) till medlemmarna baserat på de prognoser/
bedömningar av kommande plantbehov som görs. Prognoserna görs för volymer fördelade
på trädslag och planttyp.
Södra har tagit fram tallplantor i linje med eller t.o.m. över de prognoser som gjorts. Från
2018 till 2021 har Södra fördubblat antal tallplantor och till 2023 har vi nu planerat att
tredubbla volymen (med 2018 som jämförelse år). Eftersom sådd sker minst 1,5 år innan
leverans (vintern 2022 sår vi plantor som är leveransklara tidigast våren 2023) är det viktigt
att vi lyckas med bedömningarna och det finns stora svårigheter med att snabbt korrigera
tillgången och balansen mellan trädslagen om och när efterfrågan ändras - så som det gjort
vad avser tallplantor.
Södra kommer fortsätta öka insåningen av tall för att möta efterfrågan.
Hemställan
Föreningsstyrelsen hemställer
att

motionen är besvarad.
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