
GRENVERKETS SOMMARBREV 2010 
 

Hej på Er alla! 
 

Tänk.. det har redan gått 70 dagar sedan vi hade vårt årsmöte i Bräkne-Hoby 
församlingshem, det lockade 29 st och förutom årsmötesförhandlingar var det en 

upptakt till ”Attraktiv skog”. 
 

Styrelsen: Ordförande: Carina Nilsson, Backaryd, Tel: 0457-450402 
Vice Ordförande: Cecilia Rooth, Fågelmara, Tel: 0455-36 71 42 

Kassör: Pernilla Clemedtson,Trensum, Tel: 0454-600 06 
Sekreterare: Ingela Johansson, Rödeby, Tel: 0455-431 63 

Vice sekreterare: Ingelöw Bruder, Karlskrona, Tel: 0455-190 15 
Ledamot: Christina Harang, Eringsboda, Tel: 0455- 72065 

Ledamot: Britt-Marie Havby, Fridlevstad, Tel: 0455-430 15 
Ledamot: Kerstin Jönsson, Ronneby, Tel: 0457-400 20 

Ersättare: Marlene Sibbesson, Näsum, Tel: 0456-248 93  
Ersättare: Margareta Herbertsson, Ronneby Tel:0457-750 87 

 
Tack till Gunn för denna tiden, och välkommen Christina. 

 
 Nu är vi i en hektisk tid med allt vad vi kan och vill/måste göra, plantering, 

röjning ev. vedhantering, vår/sommarbruk etc. Men ack så ljuvlig tid när 
grönskan och ljuset återkommer efter en lång vinter.  

 
Från Grenverkets sida vill vi slå ett slag för vår hemsida som innehåller 

information om vårt nya projekt ”Attraktiv skog”. Vi har mjukstartat med 
upptakt på årsmötet, samt en aktivitet hos Cecilia Rooth. Men det är inte försent 

att hoppa på, antigen hela programmet eller enstaka tillfällen. En 
sammanfattning av kursprogrammet bifogas detta utskick. 

 
Vi har nu lite mer aktivt använt oss av sms som påminnelse inför aktiviteter. Vet 

Du med Dig att mobilnr. eller övriga kontaktuppgifter ej är korrekta eller inte 
finns med i vårt medlemsregister, så meddela detta till Kerstin Jönsson 0457-

40020 eller kerstin@grenverket.se 
 

Den aktivitet som ligger närmast i tur är en historisk fältvandring. Den är en del 
i kursprogrammet för Attraktiv skog, men är öppen för alla och kostnadsfri. 

 
NÄR:  15 juni i Skillinge, Nättraby. 

Samling 18.30 på Skillinge gård. Avslutning senast 21.00. Vi tar en liten 
fruktpaus eller minifika. 



Tema: Skogen i historisk tid (stenåldern, bronsåldern och järnåldern). Vi ser på 
lämningar från forntiden och funderar över hur skogen var sammansatt samt hur 

vi ska vårda de historiska lämningar som finns i skogen. 
 

Ledare är Tomas Persson från Blekinge läns museum. 
 

Vägbeskrivning: Sväng av från E22 srax efter avfarten mot Grönadal om du 
kommer från väster. Om du kommer från öster så är det säkrast att först svänga 

mot Grönadal och sedan direkt vänster. Vi sätter upp skyltar. 
 

Vi vill gärna ha en anmälan senast 11 juni till Helene Reiter 
helene.reiter@grenverket.se eller tfn 0708-207408 

 
 

Årets skogsdag blir hos Eva J Andersson, 100912   
Torneryd, Ronneby kommun. 

 
En kväll under temat styrelseteknik är planerat till onsdag kväll 101006 i 

Bräkne-Hoby församlingshem. 
 

Sammanfattning av kursprogram Attraktiv skog. 
 
Grenverket har fått stöd från Skogsstyrelsen och landsbygdsprogrammet för att 
genomföra kompetensutveckling för medlemmar med familj under 2010 och 
2011 (och kanske en bit in på 2012). Följande plan är preliminär och kan ändras 
i tid, men samtliga ämnesområden nedan kommer att ingå i minst 10 träffar. 
 
Vi alla tillfällen kommer vi att beröra kommunikation och beställarproblematik 
kring skötsel av attraktiv skog. Vi tar även upp ekonomi, skogsvårdslagen och 
eventuella stödmöjligheter. 
 
Programmet kommer att uppdateras på hemsidan så fort nästa aktivitet är spikad. 
 
9 Maj 2010 i Flakulla hos Cecilia Rooth 
Överföring från granblandskog till ädellöv ek/bok. 
Attraktiv skog längs vägar o andra synliga platser/design 
Övningar i grupper: stamval vid gallring och överföring till ädellöv.  
Möjligheter till stöd från Skogsstyrelsen och landsbygdsprogrammet. 
 
Juni 2010 preliminärt i vecka 24 i Nättrabytrakten. 
Skötsel av skog och vegetation i anslutning till kulturhistoriskt viktiga spår. 



Kunskap om hur värdefulla lämningar ser ut och dateras. Hur vårdar vi vårt 
kulturlandskap så att kommande generationer kan ”läsa landskapet”. 
Restaurering av skogsbetesmark. 
 
Augusti eller september 2010. 
Biodiversitet i skogsbruket: Hur gör vi för att gynna sårbar/hotade växter, fåglar, 
lavar mm 
 
Oktober/november 2011. 
Skötsel av ädellövblandskog och skiktade produktionsbestånd med lövinslag. 
Ek- och bokskötsel, huvudstamsval, föryngring och sådd.  
Blandskogens ekonomi. Lövskogsskötsel allmänt (även udda arter), 
klimatpåverkan, vilt och andra kalamiteter (skador). Ökad lövandel i den 
nemorala zonen., vad krävs för FSC-certifiering? 
 
Våren 2011. 
Skötsel av barrblandskog och möjligheter till successiv beståndsavveckling samt 
självföryngring i produktionsbestånd av barr och löv. Föreläsningar, 
diskussioner och självstudier kring den egna fastighetens möjligheter. 
Föreläsning/seminariedag: Naturnära skogsskötsel och andra kalhyggesfria 
metoder samt skötsel av NS-områden. Vad säger skogsvårdslagen? Vilka 
möjligheter finns på gården? 
Föreläsningar, diskussioner och självstudier kring den egna fastighetens 
möjligheter.  
 
Praktisk skötsel av skyddszoner vid vattendrag, samt miljövänlig dikesrensning 
med slamfällor. Vart rinner vattnet på din fastighet? 
 
 
Hösten 2011 
Skogens sociala värden, hur ser den icke skogsägande omgivningen på hur vi 
använder skogen? Skogens läkande förmåga. Vad är attraktiv skog för andra 
människor? Hur ska vi anpassa skogsbruket till andra intressen. Designad skog 
för olika behov, tex friluftsskog, skolskog, rehabiliteringsskog för att studera 
anpassning till friluftslivets behov. Skötsel av lundar.  
 
Studieresa planeras hösten 2011. 
 
Vinter 20100/2012 
Anpassning av skogsbruksplanen med kompletterande beståndsuppgifter (bl a 
digital ajourhållning). Gör ditt eget traktdirektiv. Hur får jag tjänster utförda på 
det sätt som jag tänkt mig. Vad är genomförbart och realistiskt. 
 



 
 
 

Avgiften blir (för minst 10 aktiviteter) 1000 kr per person. För medföljande 
vuxen familjemedlem tillkommer 600 kr. Skolungdomar 300 kr. 

 
Om du vill gå enstaka gånger så blir det en avgift på 200 kr per person och 

aktivitet. Enstaka deltagande familjemedlem kostar 100 kr. 
 

Resande och mat svarar varje deltagare själv för. 
 
 

ÄR DU INTRESSERAD AV ATTRAKTIV SKOG ?! 
MÅSTE DU ANMÄLA DIG TILL HELENE.  

 
Detta för att få all information samt övningsuppgifter. 

 
helene.reiter@grenverket 

0708 207408  
 
 

Med detta önskas alla en härlig sommar 
Må så gott 

Carina 
Carina.stockholm@bahnhof.se 

0709 725022 
 
 
 
 
 

”Det högsta är inte att aldrig falla, utan att resa sig efter varje fall” 
Kinesiskt ordspråk 


