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Är du intresserad av poppel och salix?
En nationell organisation för Poppel- och Salixintressenter har bildats. Syftet är
att främja poppel- och salixodling och sprida kunskap. Nu har du möjlighet att
bli medlem.
”Nationella Poppelkommissionen har
funnits och arbetat i olika form under
många år men har nu aktiverats och
fastställt nya stadgar för en bredare och
mer utåtriktad verksamhet”, säger Lars
Rytter som är ordförande i styrelsen.
Från och med 2015 kan du söka
medlemskap i den Nationella
Poppelkommissionen. Årsavgiften är
100 kr per fysisk person och gäller för
kalenderår. Genom att bli medlem
stödjer man möjligheten att anordna den
årliga sammankomsten med årsmöte,
under vilket olika intressenter har möjlighet att mötas och diskutera aktuella frågor.
”Som forskare har jag nytta av att utbyta erfarenheter med andra forskare”, säger Jannis
Dimitriou som arbetar vid SLU. ”Men det är också viktigt för mig att träffa odlare, och få ta
del av vilka problem de ser som forskningen skulle kunna bidra till att lösa.”
Ett medlemskap innebär också att man stödjer en aktiv och användbar hemsida
(www.npcsweden.se), där såväl mer praktisk information om odling som forskningsrön och
nyheter presenteras.
”Som aktiv odlare vill jag hålla koll på de senaste forskningsrönen”, säger Bo Nilsson på
Häckeberga Säteri. ”Men jag har inte tid att läsa vetenskapliga artiklar. Därför är det bra att

ha informationen samlad på en webbplats och förstås att möta och diskutera med forskarna
direkt”.
Nationella Poppelkommissionen (NPC Sweden) är ansluten till International Poplar
Commission (IPC) som är en del av FAO. IPC:s verksamhet presenterades under senaste
årsmötet, och där framgår att nya snabbväxande lövträdsarter förutom poppel, hybridasp och
salix också kommer att ingå i verksamheten framöver. Kommissionen kommer därför att
bredda sin verksamhet framöver.
”Sedan kan medlemmarna förstås komma att lyfta andra behov, och då får vi diskutera vilka
möjligheter vi har att möta dessa”, säger Lars.
Hur blir man medlem? Jo, genom att sätta in 100 kr på bankgiro 897-4727 (Nationella
Poppelkommissionen) och ange namn och adress. För 2015 är medlemsavgiften rabatterad till
60 kr då en betydande del av året gått. Om du vill veta mer är du välkommen att kontakta
någon i NPC:s styrelse;
Lars Rytter (Lars.Rytter@skogforsk.se),
Jannis Dimitriou (Jannis.Dimitriou@slu.se),
Gabriele Engqvist (Gabriele.Engqvist@lantmannen.com),
Karin Hjerpe (Karin.Hjerpe@jordbruksverket.se),
Mauritz Ramstedt (Moje@scientist.com),
Bo Nilsson (Bo.Nilsson@hackeberga.se)
Vänliga hälsningar, styrelsen NPC (genom Lars Rytter)

