
 

 

 

EcoTall – en ny och 
innovativ produkt för 
skogsnäringen från 
småländska Anderstorp.  
 
 
I främst södra och mellersta Sverige är det stor risk att klövvilt som rådjur och älg orsakar betesskador på 
tall- och granplantor. Tallen är särskilt utsatt. Det gör att skogsägaren vid nyplantering många gånger väljer 
att plantera gran i stället för tall, även om markförhållandena är mest lämpliga för odling av tall. 
 
Nu lanserar företaget Skogstoppen Innovation AB i Anderstorp en helt ny produkt på marknaden: EcoTall. Ett 
effektivt betesskydd som appliceras vid ett tillfälle och som sedan har full funktionalitet tills plantan växt sig 
tillräckligt hög för att vara onåbar eller ointressant för klövviltet. 
 
Fredrik Hjalmarsson arbetar till vardags med verktygsteknik på en plastindustri. En stor hobby är jakt och en 
oktoberlördag är han på älgjakt och det är fikapaus i jaktlaget. Några som är skogsägare pratar med varandra: 
– Vad ska du plantera nu när du tagit ner alla de fina tallarna. Bli det tall igen? 
– Nej för fan, det blir bara mat till viltet det blir gran så klart. 
– Ok, men du kan viltbehandla dem? 
– Tror du jag tänker gå där och spruta minst en gång per år? 
Där och då föddes idén till EcoTall, som nu har börjat levereras till svenska skogsägare från företaget som har 
sin produktion i Anderstorp, Småland. 
 
Andra typer av betesskydd bygger oftast på årlig besprutning med kemi. Med EcoTall får man ett skydd som 
varar i många år. EcoTall appliceras med ett enkelt verktyg och handgrepp, det tar bara några sekunder att få 
EcoTall på plats.  
 
EcoTall är en ren naturprodukt. All råvara kommer från förnyelsebara källor. Materialet är en bioplast, alltså ett 
material med plastegenskaper men tillverkade av biologiskt material. Innehåll ingen fossil råvara som 
traditionell plast – vid nedbrytning lämnas bara naturliga ämnen: koldioxid, vatten och biomassa. 
 
EcoTall är utvecklad för applicering på tallplantor, men kan också användas på granplantor. 
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