
Välkommen till Grenverkets sommarvandringar 2020

På grund av Coronaläget så har vi ju inte vågat oss på några aktiviteter inom Grenverket 
under våren.

Nu tycker vi att vi kan vara ute och träffas under ordnade förhållanden. Så vi bjuder in till tre 
fältvandringar i olika delar av länet enligt nedanstående program.

Gemensamt för alla träffarna är: var och en tar med eget fika och tar ansvar så att man inte 
deltar med minsta symptom. Vi får i stor utsträckning åka i egna bilar och därför har vi satt 
max deltagarantal till 20 personer på varje träff. Vi måste då också ha en anmälan så vi har 
koll på läget. I skogen håller vi avstånd och ha gärna med handsprit el dyl i bilen. 
Vägbeskrivning skickas till de som anmält sig och inte hittar vägen.

Anmälan görs senast två dagar innan respektive aktivitet till Helene, 
helene.reiter@grenverket.se  eller sms till 0708 207 408. Eller till Kerstin Jönsson 
kerstin@grenverket.se 

Tromtö torsdag 2 juli kl 18.30 – 21.00: Vandring i Tromtö naturreservat tillsammans med 
Annika Lydänge som jobbar med hotade arter och Life-projektet på Länsstyrelsen. I fjol 
gjordes restaureringar i ekskogen och vi ska titta vad som gick bra och vad som gick mindre 
bra, det är ett mycket känsligt område att köra i. Annika berättar också om det aktiva 
arbetet med att förbättra läget för de unika arterna i området och vi hoppas på att få se 
några också.

Anmälan senast 30 juni

Pagelsborg torsdagen den 16 juli kl 18.30 – 21.00: Vandring i tre ekbestånd med olika 
åtgärdsbehov. Den ena ytan har följts sedan 1977 och har mätts upp 4 gånger. Här kan vi se 
hur bra eken kan växa när det får rätt skötsel, en bra målbild. Vi ska avsluta med att titta på 
några fina elitekar som är godkända för ekollonplockning och försäljning.

Anmälan senast 14 juli

Tången, Mörrum söndagen 2 augusti kl 16-19: Vi besöker Systrarnas stig, där Gunvor, 
Miriam och Birgit har omvandlat hela sitt skogsskifte till en varierad promenadskog med 
många intressanta kulturlämningar. Här har en naturvårdande gallring gjorts och vi ska 
diskutera svårigheterna när det finns väldigt mycket värden att ta hänsyn till och vädrets 
makter inte är på rätt sida.

Anmälan senast 31 juli  
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