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Naturvirdsdiplom till greve med okonventionella

Naturvdrdsdiplom

skogsbruksmetoder

Sv e ri ge s Entomolo giska F drenin g s markiigardiplom fr;r I 99 5 tilldela-
des vid drsstcimman i Linkdping greve Nils Mdrner pd Bjdrksund,
Tystberga i Sridermanland. Nils Mdrner fick utmcirkelsen fdr att han pd
ett fdredcimligt sritt tagit intryck av argumenteringen fc)r ett faunavdrds-
inriktat sko g sb ruk. Trots ett grundltig gande mycket produktionsinriktat
synscitt pd skogsbruket har han pd stora arealer tilliimpat och genom-

fci rt mycket okonv entione lla sko g s bruksdt giirde r s om bevarat, gynnat
och nyskapat gynnsamma miljoer fcir den vedberoende insektsfaunan.

Fig. l. Greve Nils Mdrner (t.v.) med SEF:s marktigardiplomframfdr Bjdrksunds slolt tillsammans med ordf. i Fdre'
ningen Sdrmlandsentomologerna Ingemar Struwe (i mitten) och Rolf Pettersson frdn Skogsvdrdsstyrelsen (t.h.),

12.11 1995. Foto: Lasse Skog, Nltkdpings Bildtjiinst AB.

Distribution of the Swedish Entomologicol Societ\'s Nature Conservation-diploma to count Nils Morner, Bidrksund

Castle, province ofstidermanland. By practicing unconventionalforestry methods, he has preserved,favoured and

recreated suitable habitats for a wood dependent insect fauna.



Naturvdrdsdiplom

Fig. 2. Representanter for Skogsvdrdsstyrelsen och
S d rmla ndse ntomolo ge rna s amt ma rkd gare n sj cilv s t ude -

rar och beundrar resultatet av annorlunda skogsbruks-
Arydrder, hdr vid en tillkapad hdgstubbe. Frv.: Rolf Pet-
tersson, Lars Holmberg, Nils Morner Ingemar Struwe.

Studies of a pine stump which has been cut several me-
ters above the ground, in order to create suitable habitat
for wood living insects.
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Det "nya" landskapet har fdranlett minga hcijda

dgonbryn hos kolleger inom skogsbruket - men

ockse lett till en ling rad av studiebescik frin hela

Mellansverige. Arkitekt bakom itgiirderna har va-

rit skogsvirdskonsulent Rolf Pettersson som

ocksi hedras. Han har genom uppfinningsrika ltis-
ningar visat att den nya skogsvirdslagens dubbla
milsiittning - naturverd och produktion - kan ge-

nomfciras i stdrre skala och med stort utbyte fcir

naturvirdspengarna. Det gamla valet infcir en vzir-

defull gammalskog, slutavverkning eller reser-
vatsbildning, har faktiskt alternativ. Genom kon-
trakt pi 50 ir har markdgaren frintriitt sin bru-
kanderdtt av skogen till SkogsvArdsstyrelsen un-
der denna tid. Hiir kan Skogsvirdsstyrelsen be-
driva ett rent flora- och faunavirdsinriktat skogs-
bruk och genomfcira sidana frtgiirder som liknar
eller framkal lar brand, stormfiillning, hcigstubbar,
solexponering etc. Men markdgaren stir inte hel-
ler lottl<is eftersom itg?irderna ger avkastning.
Den ftjrsta itgarden i ett sidant gammalt "bort-
gl6mt" skogsskifte kan ge en ordentlig virkesav-
kastning men resultatet Ar ett helt annat iin det
gamla kalhygget. For den konventionelle skogs-
brukaren ter sig restskogen anskrdmlig med sina
kapade hrigstubbar, vdltor och liimnade mogna
triid i mzingd, men ftir entomologen gryr hiir ldften
fcir framtiden. Hlir finns och vdxer fram refugier
frir de hotade arterna i skogsbruket. Hiir finns
pkitsligt en successionsfas som annars saknas i det
gamla "antingen-eller"-systemet.

Atgarder enligt denna modell har genomfcirts
pfl flera platser i Scidermanland men Nils Mrjrner
har litit gcira det i stor skala och med ett siirskilt
engagemang. "Grevens fula skog" har blivit ett
alltmer uppmdrksammat exkursionsmfll fcir allt-
mer intresserade skogsbrukare frin allt fler delar
av landet. Och det ar vart ett markiigardiplom!
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