
Vårbrev till Grenverkets medlemmar och intresseanmälda! 

När jag skrev senast så var vi nog alla mer optimistiska beträffande smittläget, men nu ser 
det ut att vara omöjligt att ha ett årsmöte utomhus den 18 april. Vid senaste styrelsemötet 
beslutade vi därför att flytta årsmötet till juli på ännu obestämd dag. Vi vill så väldigt gärna 
ha ett riktigt årsmöte och känna oss aktiva. Det blir ju inte samma delaktighet när man sitter 
var och en framför sin skärm. Vi avvaktar pandemiläget innan vi fastställer datum.

Under tiden fram till årsmötet är vi tacksamma om ni snarast betalar årsavgiften. Om ni 
använder det bifogade inbetalningskortet nedan så är avsändarnamnet jätteviktigt!

Men det är så långt till juli och därför dristar vi oss att ändå ha två fältvandringar i maj/juni 
där vi om nödvändigt kommer att vandra i 8-kvinnorsgrupper. 

19 maj kl 18-20.30 ses vi i Halens naturreservat i Olofström, där Daniel Ottosson kommer att 
berätta om kommunens skötsel för att gynna friluftslivet och de biologiska värdena. 

25 maj kl 18-20.30 ses vi i Färskesjöns naturreservat i Jämjö, där Ingela Johansson på 
Länsstyrelsen (och Grenverket) berättar om naturvärdena och om skötsel för att gynna 
områdets sociala och biologiska värden.

Det kommer mer information när vi närmar oss mitten av maj. Under sommaren tänker vi 
oss att ha fler träffar på olika platser i länet. 

Förra året hade vi tänkt ha en aktivitet på Nässelfrossan i Olofström, men hela 
arrangemanget blev inställt. Nu har vi fått frågan igen och i samråd med markvärdinnan 
Margaretha Svensson i Vilshult har vi bestämt att vi försöker igen. Grenverkets dagar är 29 
juni och 1 juli kl 13-16. Några av våra medlemmar i NV Blekingen kommer att berätta om sin
skogsskötsel. Temat är: Träd oss nära-kommer en kvinnlig skogsägare närmare träden? 
Mer info kommer när det närmar sig och om det går att genomföra.

Till hösten kommer vi att ha Grenverkets skogsdag söndagen den 12 september. 

En planerad skogsträff om den nya FSC-standarden flyttar vi fram till sista veckan i augusti, 
eller till senare på hösten.

Det är 30 år sedan de första studiecirklarna startade och vi kom i gång med Grenverket. Det 
ska vi fira under senhösten!



I förra brevet skickade jag några länkar till digitala träffar, här kommer en lista på fler 
aktiviteter. Till någon av dem är det lite bråttom att anmäla sig till.

Skogsstyrelsen har en föreläsning i skötsel av bokskog den 23 mars: https://skogsstyrelsen-
kunskap.sabacloud.com/Saba/Web_spf/EU2PRD0205/guest/guestlearningcatalog  . På 
samma plats hittar du andra kurser, tex barkborrekvällar och Hyggesfritt skogsbruk.

SLU, Skogforsk och Linnéuniversitetet har 2 intressanta träffar kvar i en serie om skötsel i 
Södra Sverige  https://www.skogforsk.se/produkter-och-evenemang/evenemang/fras-
webbinarier/   

Länsstyrelsen och Blekinge Arkipelag har tillsammans en pågående serie med föreläsningar 
om biologisk mångfald och djurproduktion på våra betesmarker. De som är kvar ser du på 
denna länk: http://blekingearkipelag.se/lant-skogsbruk/f%C3%B6rel%C3%A4sningsserie 

Är du nyfiken på vilka andra skogliga nätverk som finns så kommer här länkar till de som har 
en hemsida: http://dryaderna.se/  https://www.nyks.se/                           

https://spillkrakan.se/  http://skogskallingar.se/?page_id=6 

https://skogskvinns.com/index.html https://www.skogskvinnorna.se/ 

Idag har jag sett blåsippor, därför skickar jag en Vårhälsning 
från mig och styrelsen!

Helene Reiter
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