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På släktgodset Maltesholm i Skåne driver före detta bankmannen  
Jacob Palmstierna ett högeffektivt skogsbruk. Här planteras och planeras  

för att bevara skogen för nästkommande generation. 
TE X T ocH FoTo JoHn wEricH

På Maltesholm är  
skogen vår ryggrad

ägarruta
ägare: Xxxxxxxxxxxxx
familj: Xxxxxxxx, 66 år, Peter 69 år, 
vuxna döttrarna Anna och charlott 
respektive familj.
BOr: oscarsfarm i Sösdala, söder om 
Hässleholm.
verksamhet: Ägare till familje-
företaget Göinge Bil med ett flertal 
dotterbolag. Bedriver skogsbruk.
huset: Byggår 1861. Storlek 400 
kvadratmeter, 9 rum och kök.
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amcummod do er 
irit wis doloreros et 
ni od do er iri.

»  Skogen är som en aktieportfölj – det gäller att sprida riskerna«
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Jacob Palmstie rna hälsar oss välkomna i 
det ljusa köket på Maltesholms slott. Han 
berättar entusiastiskt om Maltesholms 
framtid och om dess historia. 

Historien går inte att komma förbi på 
en så anrik gård som Maltesholm. Slot-
tet byggdes av Malte Juel, som av danske 
kungen Kristian IV sänts till Skåne för att 
hålla koll på det nyanlagda Kristianstad. 
Sägnen säger att Malte Juel en höstdag 
1634 var ute och jagade änder med en 
god vän på sina marker på Linderödsåsen. 
”Där nästa and faller”, sade han, ”ska jag 
bygga ett slott, ty här finns två unika ting 
– en utsikt över slätten ända ner mot havet 
i öster och dessutom källsprång som kan 
skapa de ytor som himlen speglas i.” 

Och så blev det. Slottet står fortfarande 
stadigt där på sina ekpålar nedslagna i dyn, 
mitt i en damm, precis där anden som Mal-
te Juel sköt föll. 

Idag, fjorton generationer senare, dri-
ver Jacob godset vidare med inriktning på 
högeffektivt skogsbruk och nya alternativa 
inkomstkällor.  

– Skogen är vår ryggrad, säger han. 
Men det finns hot mot denna ryggrad. 

De senaste tio åren har flera stora stormar 
härjat i södra Sverige och ställt till med 
förödande konsekvenser för många skogs-
ägare. Stormen Gudrun 2005 gjorde att 
priset på granmassaved halverades över 
en natt. 

– Maltesholm klarade sig ganska bra, 
men vi behöver en radikalt ny skogspoli-
tik så att vi ska stå starka när nästa storm 
kommer.

Jacob drev länge Maltesholm vid sidan 
av arbetet på SEB och sedan Nordea. Men 
efter pensionen har han tagit mer aktivt 
del i driften. Jacob har de senaste åren 
reviderat och sett över Maltesholms hela 
skogsplan tillsammans med jägmästare 
Esben Möller-Madsen. Skogen bestod då 
mest av gran, bok och al. 

– De flesta av våra rödgransbestånd är 
avverkningsklara och vi håller som bäst på 
att avverka dem nu. Men gran är mycket 
stormkänslig så det tänker vi inte återplan-
tera. 
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Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Planen är att plantera ut flera olika, mer 
stormtåliga trädslag med olika omlopps-
tid.

Tanken skulle kunna beskrivas som en 
aktieportfölj, där det gäller att sprida ris-
kerna. Maltesholm har satsat på tio olika 
trädslag som förhoppningsvis ska kom-
plettera varandra väl. 

– Längst omloppstid har boken med 
120-150 år, här i Skåne har gran en om-
loppstid på ungefär 60 år mellan plante-
ring och avverkning. Kortast tid har våra 
julgranspodlingar med cirka tio år. 

Om detta har Jacob skrivit en bok som 
nyligen kommit ut. I Egendomspraktikan 
avhandlar han inte bara ämnen som skogs-
bruk och klimatförändringar, han tar även 
upp den för många storgodsägare känsliga 
frågan om successionen. Vidare skriver 
han om vindkraft som en ny inkomstkälla 
för större gårdar. På Maltesholm arren-
derar man ut delar av skogen, där en vind-
kraftentreprenör får uppföra vindmöllor. 

– Idén föddes i att vi ville hitta en ny 
inkomstkälla för att komplettera skogs-
bruket sedan vi sålt av jordbruket för ett 
tiotal år sedan. 

Jacob kom i kontakt med några av de 
stora aktörerna på marknaden och diskus-
sionerna startade. På Linderödsåsens höj-
der fanns goda vindförutsättningar och 
här skulle vindkraftverken – eller möllor-
na som Jacob kallar dem – inte ligga nära 
bebyggelse och på så sätt inte störa boende 
med vare sig ljud eller åsyn.  

Naturligtvis har det varit överklagan-



den och diskussioner med de kringboende, men både kommun 
och landsting har ställt sig positiva och det ser nu faktiskt ut som 
om de arton vindkraftverk på 2,3 Mw var kommer att kunna börja 
byggas inom en snar framtid. 

– Vi bygger naturligtvis inte själva, det vore en alldeles för stor 
kostnad. Vi arrenderar ut marken där de ska stå. På detta sätt har 
vi säkrat underhållskostnaderna för våra kulturvärden för de näst-
kommande 25 åren vilket känns fantastiskt. 

En del av intäkterna måste investeras i anläggning av ny skog 
och i andra projekt för att trygga framtiden när vindkraftens in-
täkter upphört. 

– Men det är nästa generations ansvar, avslutar Jacob Palm-
stierna.


