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Aktiviteter under året. 

 

Ordinarie Årsmöte 

 

Den 31 maj höll föreningen ordinarie föreningsstämma på Wanås Gods. Cirka 50 personer hade slutit 

upp på stämman. I traditionell ordning började vi med fika. Ordförande Carl von Friesendorff öppnade 

dagens förhandling och valdes likaledes att leda densamma. Till justeringsmän valdes Hans Ivar 

Svensson, Kyrkbyn 208, 240 40 Tjörnarp samt Wilhelm Sonesson, Fagerås Gård, 241 95 Billinge. 

Val av ordförande och styrelseledamöter gjordes som följer:  

Till ordförande för föreningen omvaldes Carl von Friesendorff, Silvåkragården, 240 14 Veberöd 

(omval). Till ledamöter i styrelsen valdes : Eva Nilsson, Ekastiga 243 93 Höör (omval), Kjell 

Nyström, Farhult 8272, 242 96 Hörby (omval).  

Övriga ledamöter i styrelsen är: Fredrik Wachtmeister, Möllarps Säteri, 260 23 Kågeröd och Lena 

Lannerheim, Östentorp 4446, 242 94 Hörby, Charlotta Kabo Stenberg, Skogsstyrelsen Region Öst 

(utsedd av Skogsstyrelsen) samt Sven Fajersson, Hushållningssällskapet (utsedd av 

Hushållningssällskapet). 

 

_________________________________________________ 

 

Utdelades till förfogande stående hederspriser med följande motiveringar. 

 

Skånes Skogs- och Betesvårdsförenings Hederspris 2007. 

Leif Liljekvist som representant för den Skånske skogsarbetaren. 

Leif Liljekvist började som skogsarbetare hösten 1957 vid femton års ålder 

och har nu som 65-åring gått i pension. Leif har under dessa 50 år varit 

knuten till skogsförvaltningen vid Knutstorps Gods. De senaste åren har han 

därmed varit anställd vid Söderåsens Skogsförvaltning AB och 

Skåneskogens Utvecklings AB och därmed under 50 år varit delaktig i 

utvecklingen av skogarna på Söderåsen. 

Det som gör Leif Liljekvist till en mycket värdig representant för den 

Skånske skogsarbetaren är att han under de 50 år han varit verksam hela 

tiden följt med arbetets utveckling. Leifs idrottsmannainställning har 

inneburit att han arbetat i ett högt tempo utan att till synes anstränga sig. 

Detta faktum visar på en oerhörd förståelse för hur det manuella 

skogsarbetet skall bedrivas på effektivast möjliga sätt. 

En annan sida hos Leif som utvecklats genom åren är hans förståelse för 

naturen. Leif ser direkt hur han skall lägga upp sitt arbete så att han får hjälp 

av naturens lagar samtidigt som han följer dess regler. 

Leif är en värdig mottagare av Skånes Skogs- och Betesvårdsförenings 

Hederspris 2007.  
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Skånska Dagbladets hederspris 2007. 
 

Martin Olsson, Tofta Höör 

Martin är en ung ekologisk mjölkproducent som arrenderar gården av sina 

föräldrar, som fortfarande arbetar som avbytare. Martin har 25-30 mjölkkor 

som ligger på en avkastning runt 8 000 kg mjölk, baserat på 95-100 % 

hemmaproducerat foder. Betet är en vilktig komponent i gårdens drift. 

Skåneleden går rakt genom Martins ängsbeten. 

 

Gården ligger precis utanför Snogeröd. Martin kombinerar naturhänsyn, 

ekologi och ekonomi i en mycket bra kombination. Han är mycket 

engagerad och aktiv och bedriver kurser i ”Bondens Ekologi” där 

intresserade konsumenter/butikspersonal erbjuds en endagskurs på en 

ekologisk gård. 

 

Under 2005 deltog gården i ett projekt kring ”Bete och ekologisk 

mjölkproduktion”. Av de tre gårdar som ingick i studien hade Martin hög 

mjölkavkastning under betessäsongen, men med lägst tillskottsutfodring. 

Avkastningen låg i genomsnitt på 25 kg mjölk /ko/dag med 90 % 

näringsförsörjning från betet. Rälknar man om detta till ekonomi var 

täckningsbidraget på mjölken ca 16 000 kr per ha bete, som korna hade 

tillgång till under betessäsongen. 

 

Martin Olsson är en värdig mottagare av Skånska Dagbladets Hederspris 

2007. 

 

 

 

__________________________________________________ 

 

 

En ny hedersledamot i Skånes Skogs- och Betesvårdsförening. 

 

En av föreningens äldsta och ännu mycket aktiv ledamot är f.d. Länsjägmästare Sven Eriksson. 

Det skall mycket till om Sven missar ett möte med Skånes Skogs- och Betesvårdsförening. Även 

denna gång fick vi som var närvarande ta del av Svens kunskaper, dessutom dagen före hans 90 års 

dag. Detta gjorde förstås att Sven blev alldeles särskilt hyllad. Förutom present och hurrarop blev Sven 

utnämnd till hedersledamot i föreningen (med acklamation). Sven har alltid vurmat för föreningens 

fortlevnad och utveckling. Han har i flera avseenden varit en person som betytt mycket för föreningen 

De som var med fram till 1982 då Sven slutade på Skogsvårdsstyrelsen kommer väl ihåg den aktivitet 

och det angagemang som var på landbygden. Sven kände de flesta, bonde som greve. Var Sven med på 

en aktivitet så visste alla detta. Han både hördes och var oftast tongivande i församlingen.  

Föreningen vill framföra ett varmt tack för det stora engagemang och intresse som Sven lagt ner i 

denna förening under de gångna åren samt se fram mot många fina möten framöver. 

 

_________________________________________________ 

 

   

Efter årsmötet och utdelning av hederspriser vidtog dagens övriga program. 

 

Skånes Skogs- och Betesvårdsförening arbetar som namnet visar såväl med skogs- som betesfrågor. 

Dagens tema var ”Skadegörare i skogen”. Gunnar Isacsson från Skogsstyrelsen hade även denna dag 
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en huvudroll. Gunnar berättade som vanligt med stor inlevelse och ett stort angagemang om 

Granbarkborren, dess levnad och utveckling samt om hur man på olika sätt kan bemästra denna insekt. 

Att vi är beroende av naturens nycker framgår tydligt. Det är dock så att med förenade krafter och de 

resurser som finns att tillgå så kan vi komma långt. 

Efter Gunnars anförande tog C.G. Wachtmeister över för att berätta om Wanås Gods. För att bekosta 

den stora utbyggnaden av djurhållnigen har det krävt stora uttag från skogen i form av främst 

gallringar. Stormarna under de senaste åren har också påverkat godsets skogar på ett påtagligt sätt.. 

C.G. visade med hjälp av kartor att godset tidigare haft ganska omfattande betesdrift, då på marker 

som i dag består av skog. Framtida plan innebär en omläggning av nuvarand skogsmark till betesdrift. 

Vidare diskuterades markens lämplighet för olika grödor, ädellövskogen mm. 

Ett för C.G. kärt ämne är konst i olika former. Varhelst man befinner sig på Wanås så blir man berörd 

av konst i olika former såsom jeans, jättespindlar, hus, vattenkaskader mm. Hela Wanås lever av och 

med konst och konstutställningar. Ett varmt tack till C.G. Wachtmeister för det fina omhändertagande, 

inspirerande och trevliga samvaro vi blev delaktiga i på Wanås. 

 

Höstmöte 

 

Den 1 november höll föreningen möte på Hushållningssällskapets fastighet Bjärsjölagård. Temat för 

dagen var: ”Skogen och viltet under 50 år”. Förmiddagen började med information kring utbredning, 

inverkan och påverkan av ”Viltstammen i Skåne under tiden från 1955”. För informationen stod 

Henrik Barnekow, Jägarförbudet Skåne – Halland. Efter detta följde information om ”Skogsmarkens 

och viltets utveckling under 50 år”. Jonas Bergqvist, Skogsstyrelsen, Jönköping stod för denna 

presentation. Jonas har tidigare forskat kring dessa frågor och vet därför väl vad han talar om. 

Förmiddagen avslutades med information om Granbarkborren, något som nära nog har blivit en 

följetong. Temat var ”Skogsskadegörare i motvind?”. För informationen svarade Roland Olsson, 

Skogsstyrelsen, Höör.  

Efter välsmakande lunch vidtog exkursion på Malmö kommuns marker vid Vomb under ledning av 

Mikael Lang, Malmö Kommun. ”Skogen och Viltet” var temat för denna exkursion.  

 

 

Styrelsemöten 

 

Styrelsen har under året haft 4 möten. Den 11 januari på Hushållningssällskapets fastighet 

Helgegården. Den 31 maj på Wanås Gods, styrelsemöte och konstituerande möte. Den 27 augusti på 

Silvåkragården hos Carl von Friesendorff samt den 1 november på Hushållningssällskapets fastighet 

Bjärsjölagård. Antalet medlemmar har under året varit 186 betalande.  
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Föreningens styrelse Vald till Årsstämman 

Ordförande Carl von Friesendorff, Silvåkragården, 240 14 Veberöd. Tfn.046-830 12, 2007-2008 

0705-83 01 30. 

Vice ordf. Fredrik Wachtmeister, Möllarps Säteri, 26023 Kågeröd. Tfn. 0418-802 00, 2006-2008 

0705-54 32 80. 

Lena Lannerheim, Östentorp 4446, 242 94 Hörby, Tfn. 0415-504 54, 070-575 04 54 2006-2008 

Kjell Nyström, Farhult 8272, 242 96 Hörby Tfn. 0415-601 36, 0733-20 06 02 2007-2009 

Eva Nilsson, Ekastiga, 243 93 Höör, Tfn. 0413-211 15, 070-305 71 72. 2007-2009 

Charlotta Kabo Stenberg, Skogsstyrelsen, Region Öst, Box 6, 243 21 Höör, utsedd av Skogsstyrelsen.  

Tfn. 0413-294 52. 

Sven Fajersson, Hushållningssällskapet, Box 9084, 291 09 Kristianstad, utsedd av 

Hushållningssällskapet. Tfn. 044-22 99 01. 

 

Revisorer 

Bo Johansson, Backavägen 3, 243 34 Höör 2007-2008 

Erik Persson, Hushållningssällskapet, Borgeby, 237 91 Bjärred (utsedd av  

Hushållningssällskapet.) 2007-2008 

 

Suppleanter 

Hans Nilsson, Skepparslövs Gård, 291 92 Kristianstad 2007-2008 

Ann-Britt Karlsson, Hushållningssällskapet, Borgeby, 237 91 Bjärred (utsedd av  

Hushållningssällskapet) 2007-2008 

 

Föreningens sekreterare 

Roland Olsson, Skogsstyrelsen, Box 6, 243 21 Höör, Besöksadress: Bangårdsgatan 6, Höör.  

Tfn. 0413-294 62. 

 

Föreningens kassaförvaltare samt förare av medlemsregister. 

Hushållningssällskapet, Sven Fajersson, Box 9084, 291 09 Kristianstad. Tfn. 044-22 99 01 

Besöksadress: Skepparslövsvägen 114, 291 92 Kristianstad. 

 

Valberedning 

Ulf Lundqvist, Rörmästaregatan 11, 260 51 Ekeby. Tfn. 042-944 02 2007-2008 

Glenn Oredsson, Skea Gård 4145, 281 91 Hässleholm Tfn. 0451-363 64 2007-2008 

 

Hedersledamöter 

F.d. ordförande Friherre Bengt Bennet, Drottninggatan 178 C, 254 33 Helsingborg 

F.d. ordförande och länsråd Lennart Linder-Aronson, Köpenhamnsvägen 95, 217 75 Malmö  

F.d. länsjägmästare Sven Eriksson, Tegelvägen 20, 227 30 Lund 
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Styrelsen för Skånes Skogs- och Betesvårdsförening 

2008-01-16 

 

 

……………………………………….. …………………………………………. 

Ordförande Carl von Friesendorff Vice ordförande Fredrik Wachtmeister 

 

 

……………………………………….. …………………………………………. 

Lena Lannerheim Kjell Nyström 

 

 

……………………………………….. …………………………………………. 

Eva Nilsson Charlotta Kabo Stenberg 

 

 

……………………………………….. ………………………………………… 

Kassör Sven Fajersson Sekreterare Roland Olsson 

  

 


