Oktoberbrev till Grenverket
Skogens dag
Vår skogshöst startade med medverkan på Skogens dag, anordnad som vanligt av
Skogsstyrelsen. Tre pigga Grenverksdamer mötte trettio halvpigga Kungsmarksbor och
ungefär lika många arrangörer. Det var ett annorlunda arrangemang, med ett fåtal men väldigt
intressanta möten med exempelvis invandrare från Kurdistan, Greenpeace-entusiaster samt en
nyinvandrad sommartorpare från Tyskland.
Bland arrangörerna fanns en välkänd professionell arborist, De Goré Litchfield. Ordföranden
provade klätterselen och blev ännu mer intresserad av trädbeskärning. Mr Litchfield (som bor
i Hässleholm) har stora kunskaper om individuell trädskötsel, och vi hoppas att han kan
medverka vid något Grenverkstillfälle framöver.

Grenverkets skogsdag 14 september
I år hade vi vår skogsdag hos Jessica Fransson i Abborremåla, Ringamåla. Huvudpunkten på
dagen var genomgången av hästkörning och ”prova på körning” med Ardennern Trolle och
Nordsvensken? Hästarna var oerhört väl inkörda, lugna och säkra. Vi blev alla imponerade av
Jessicas hästkunskaper. Hennes man Micke deltog också med sina erfarenheter, och speciellt
roligt var det att en hel flock med snälla barn lekte runt i skogen under skogsdagen.
Från skogsstyrelsen deltog Therese Nilsson, Elisabeth Lindström och Frida Johnsson. De
berättade om de olika skador som just nu bekymrar oss; rotröta, granbarkborre, askskottsjuka
mm. I diskussionen kring rotrötan kom stubbehandling med Urea upp, i efterhand måste
påpekas att Urea sedan några år inte används. Det hade ingen av de skogsutbildade damerna i
minnet denna dag, så vi får be om ursäkt för vilseledningen! På senare tid har användning av
Urea åter blivit aktuell. Vi får följa diskussionerna och återkomma om detta.
Efter en härlig lunch vid sjökanten, återkom vi till det ständiga bekymret med tillräcklig
röjning före första gallring. Vi mätte in den kostsamma 10-centimeterstammen som kostar
cirka 275 kr/m3 att avverka. Det är oerhört viktigt att veta hur en riktigt utförd röjning före
första gallring ser ut, oavsett om man ska beställa tjänsten eller göra den själv. Återigen såg vi
hur viktigt det är att röja tillräckligt hårt i god tid, så att man inte tvingas röja ner olönsamma
stammar som dessutom kan medföra angrepp av den sextandade barkborren.
Till årets skogskvinna utsågs Rosie Svensson i Hallandsboda, Svängsta. Rosie ansvara för en
av länets mest välskötta skogsgårdar.

Jubileumsresa 22 november!
Nästan på 10-årsdagen av vårt första årsmöte gör vi en resa till Christinehof. Där ska vi
studera hur man sköter ett godsskogsbruk med ovanligt stort intresse för hållbart skogsbruk.
Besök på Christinehovs ekopark samt slottsguidning ingår också. Vi kommer att träffa den
nye skogsförvaltaren Matts Karlsson samt godsekologen Charlotte ?
Avfärd med buss från Angöringen Karlskrona kl 7.30 den 22 november.
Om det inte blir tillräckligt många anmälda för en buss (minst 30), så kör vi i egna bilar.
Stopp för påstigande görs vid Galtsjön och Eneholmen (Pukavik)
Kostnad: Självkostnadspris för bussresa (cirka 150 kr), förmiddagsfika i Brösarp samt lunch

Intresseanmälan görs till Britt-Marie Havby, e-post: britt-marie.havby@karlskrona.se, eller
0455-303044, 0455-43015 senast 20 oktober (för att vi ska kunna veta om vi ska beställa
buss). Definitiv anmälan görs 8 november. Därefter kommer avgiften för bussresan att tas ut
för dem som säger återbud.

Dags för studiecirkel igen!
Kraftsamling Skog heter den nya kampanjen som LRF-skog och Södra startat. Den handlar
mycket om hur vi ska utnyttja skogens produktionsförmåga optimalt. Tyngdpunkten ligger på
skogsskötsel, och det känns nog aktuellt att fräscha upp grundkunskaperna igen.
Nu är det verkligen läge för de som inte varit med ett tag eller som är nytillkomna
Grenverksmedlemmar. Cirklarna har ju tidigare varit basen i vår verksamhet. Ett jätteroligt
sätt att träffas och utbyta erfarenheter. Inga förkunskaper krävs!
Grenverket kör två eller tre cirklar.
Vi kör sex kvällar och en utedag.
För att det ska passa så många som möjligt så träffas vi varannan vecka.
Kostnaden blir cirka 500 kr samt kursbok 200 kr.
Vi läser cirkeln i Vuxenskolans regi och cirkelledarna får arvode därifrån.
I väster startar en cirkel med Tommy Svensson som cirkelledare.
Den startar v 47, troligen i Vuxenskolans lokal i Olofström. Intresseanmälan väst: Majvor
0454-770400
Ulla Askblom kommer att vara cirkelledare i Mitt/öst.
Där startar vi i början av 2009. Lokalen beror på om det blir en eller två cirklar. Vi får återkomma
efter intresseanmälningar. Anmälan mitt och öst: Ulla Askblom 0457-400 20
Helene Reiter kommer att medverka på cirklarna två kvällar med avsnitt ståndortfaktorer och
produktionsförmåga samt avsnitt vatten i skogen.

Ta gärna med någon familjemedlem!

Snart är det dags för vårt tionde årsmöte.
Det vill vi fira på något sätt.
Styrelsen vill ha in tankar och idéer om detta.
Extra lång och extra intressant föreläsare?
Årsmöte på eftermiddagen och festmiddag på kvällen?
Någon som har lust att göra en Grenverksrevy?
Nostalgidag på Sjöarp?
Alla förslag mottages. Ring någon i styrelsen innan jul.
Till slut en ”nyhet” som inte är så rolig. Antalet medlemmar har fallit, 2008 har hittills 62
kvinnor betalat medlemsavgift. Styrelsen har diskuterat och funderat och har bland annat tänkt
att vi bör bli mer synliga utåt. Vad anser övriga medlemmar och intresserade att vi ska göra ?
För er som känner för att ”blogga” så har vi plats för det på vår hemsida.
Välkommen också att ringa någon i styrelsen, telefoner nedan.

