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Lyckat projekt för fler lövträd 
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Länsstyrelsen i Jönköpings län har det senaste året drivit ett projekt 
för att öka antalet lövträd i Östra Vätterbranterna. Intresset från 
skogsägarna har varit så stort att länsstyrelsen nu vill utöka projektet 
till hela länet. 
Enligt Marielle Gustafsson, handläggare på länsstyrelsens landenhet, drog de igång 
projektet eftersom andelen lövskog minskar på många håll i landet. 

– Trenden är att gran ökar. När skogsägarna avverkar lövskog är det vanligt att de 
planterar gran istället, säger hon. 

Hon tror anledningen bland annat är att gran är lättare att sköta och att de inte 
behöver gallras lika mycket som lövträd. 

Påverkar djurlivet 



Men det ökande granbeståndet har en påverkan på djurlivet. Exempelvis finns det 
många fågelarter som inte trivs i granskog. 

– Många vill även ha lövträd där de bor. Det ger ett ljusare och trevligare intryck, 
säger Marielle Gustafsson. 

När projektet drog ingång hösten 2015 började länsstyrelsen med att analysera var 
det saknas lövträd i dag. 

Snart såg de att andelen lövträd behövde förstärkas mellan sjöarna Bunn och Ören. 

Och när länstyrelsen sedan kallade till ett möte kom runt 100 personer och projektet 
har lett till flera konkreta förändringar. 

Ändrade sig 
Enligt Marielle Gustafsson har exempelvis en skogsägare som efter avverkning 
planerade plantera ny gran ändrat sig och kommer istället låta lövträd växa upp. 

Länsstyrelsen vill nu att göra en likadan lövträdsanalys i hela länet. 

– Vi tycker konceptet varit så bra att vi inte vill släppa taget. Vi kommer fortsätta 
träffas och vill söka nya bidrag, säger Marielle Gustafsson. 

Enligt henne handlar inte projektet om att konvertera all mark till lövträd. 

– Vi vill inte konkurrera ut gran utan vill inspirera att satsa, säger Gustafsson. 

DelaDela 

 Philip Naskret 

Publicerad:24 mars 2017 11.20 
Uppdaterad:24 mars 2017 11.25 

 

http://www.svt.se/nyheter/lokalt/jonkoping/lyckat-projekt-for-fler-lovtrad
http://www.svt.se/nyheter/lokalt/jonkoping/lyckat-projekt-for-fler-lovtrad
mailto:philip.naskret@svt.se

