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Aktiviteter under året. 

 

Ordinarie Årsmöte 

 

Den 20 maj höll föreningen ordinarie föreningsstämma på Fulltofta Naturcentrum. Cirka 40 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 Eva Nilsson, Ekastiga, 243 93 Höör samt Sture Svantesson, Pl. 2240, 280 22 Vittsjö. 

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 : Fredrik Wachtmeister, Möllarps Säteri, 260 23 Kågeröd 

(omval), Lena Lannerheim, Östentorp 4446, 242 94 Hörby (omval).  

Övriga ledamöter i styrelsen är: Eva Nilsson, Ekastiga, 243 93 Höör, Kjell Nyström, Farhult 8272, 242 

96 Hörby samt Charlotta Kabo Stenberg, Skogsstyrelsen Region Öst (utsedd av Skogsstyrelsen) samt 

Sven Fajersson, Hushållningssällskapet (utsedd av Hushållningssällskapet). 

 

 

_________________________________________________ 

 

Utdelades till förfogande stående hederspriser med följande motiveringar. 

 

Pristagare av Skånes Skogs- och Betesvårdsförenings 

Hederspris 2008. 

 
Namn: 

Olle Ericsson 

Nordmannavägen 104 

224 75 Lund 

 

Olle Ericsson äger fastigheten Gravaröd 1:6, i Västra Torups socken, 

Hässleholms kommun tillsammans med frun Inger och deras två barn. 

 

Olle har varit ägare/delägare av fastigheten sedan 1954 och på olika sätt 

tagit aktiv del i fastighetens skötsel sedan dess. Fadern köpte fastigheten 

1938. 

 

Fastigheten är på 67 ha, varav 52 ha är produktiv skogsmark, 10 ha 

åker/betesmark och cirka  2 ha dammar. 

Skogens trädslag fördelar sig på 65 % barrskog, främst gran och lärk och 35 

% lövskog mest bok. 

Fastigheten är till stor del belägen på, kuperade, sandiga/grusiga marker.  

När fastigheten köptes 1938 var skogen belagd med avverkningsförbud och 

bestod till största delen av skogligt dålig pionjärskog. Olles fader fick vid 

ett tillfälle efter andra världskriget rådet att kalavverka och plantera gran på 

hela stället. Fadern tyckte dock att mångfalden skulle bevaras, varför dagens 

befintliga lövskogar till stor del beror på denna och senare Olles 

viljeinriktning. På stora delar omfördes den befintliga skogen till gran och 

andra trädslag, men dessa områden är hela tiden avbrutna av 

lövskogsområden. 

Olle Ericsson har aktivt skött de av fadern och honom själv anlagda 

skogarna genom ofta återkommande gallringar med små uttag varje gång 
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(15-20 %) varje gång. Denna filosofi gäller alla trädslag och målet är att 

skapa träd med bra kronor. Föryngringsavverkningarna utförs och inleds i så 

god tid att skador på grund av dålig trädkondition minimeras. 

Det är just detta aktiva - intresserade brukande av skogen och fastigheten, 

parat med stort intresse för marktillståndet, som utmärker Olle Ericsson, 

Detta har t.ex. inneburit att hans bokskog till största delen saknar rödkärna 

på dessa magra bokskogsmarker. Olle har också ett ständigt intresse för att 

pröva nyheter – gå före,  

Ett exempel på detta är: aktivt brukande av vattnet i ett 25-tal små dammar, 

olika idéer för att hålla åkrarna/betesmarkerna öppna för landskapets skull, 

provande av olika trädslag, kalkning i äldre bokskog kombinerat med 

markberedning med linderödsgrisar, dubbelplantering av gran och lärk för 

att undvika fejningsskador och nu senast askåterföring på 30 ha av 

skogsmarken. 

Olle Ericsson är en mycket kunnig och duktig skogsägare/fastighetsägare 

som genom sitt brukande av fastigheten och sin entusiasm för god skötsel, 

parat med en ständig nyfikenhet på nyheter, och att pröva dem, är ett 

lysande exempel och inspirationskälla för andra fastighetsägare. 

Olle är en mycket god representant för sin skogsägarkategori, utborna och 

väl värd att tilldelas Skånes Skogs- och Betesvårdsförenings Hederspris.  

  

Olle Ericsson är en värdig mottagare av Skånes Skogs- och 

Betesvårdsförenings Hederspris 2008.  

 

Pristagare av Skånska Dagbladets Hederspris 2008. 
 

Sören Egeskov är ägare till fastigheten Roslätt 1:2 vars marker utbreder sig 

längs Yddingesjön södra och östra strand. Marken är omväxlande 

ädellövskog, sumpskog och ekhagar. Området i sin helhet är av högsta 

naturvärde och hyser bland annat arten större grynsnäcka som här har en av 

sina få utbredningar i Sverige. 

 

Sören tar ett mycket stort ansvar för dessa värdefulla marker i det annars 

hårt exploaterade Sydvästskåne. Sörens ambition att sköta sina marker på 

ett natur- och kulturvårdsmässigt riktigt sätt, utan att för den delen ge ett 

alltför stort avkall på produktionen, har fått uttryck på flera sätt; unga ekar 

har planterats i de gamla ekhagarna för att säkra successionen. Sören har 

tillsammans med Skogsstyrelsen tecknat naturvårdsavtal på övrig mark för 

att försäkra sig om att framtida skötsel blir utförd på ett naturvårdsmässigt 

korrekt sätt.  

 

Sörens marker är mycket välbesökta av allmänheten. Särskilt välbesökt är 

det stora vilthägn som är beläget mellan gården och Svedala samhälle. 

Hägnet har gjorts mycket lättillgängligt för allmänheten och här njuter 

söndagsflanörer, dagisklasser och motionärer av djur och natur. Hjortarna i 

hägnet håller betestrycket på en lagom nivå samtidigt som de producerar 

upplevelser genom jakt samt kött till gården. I hägnet bedrivs även 

skogsbruk med bland annat ek av fin kvalité. Just hägnet är ett bevis på hur 

Sören på ett föredömligt sätt genom intresse och kunskap kombinerar olika 

mål till glädje och nytta för sig själv och andra. 
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Sören har vid flera tillfällen sagt att naturen är något man förvaltar åt 

kommande generationer vilket jag anser genomsyrar all verksamhet som 

bedrivs på gårdens ägor.   

 

Sören Egeskov är en värdig mottagare av Skånska Dagbladets Hederspris 

2008. 

 

__________________________________________________ 

 

 

Årsmöte samt utdelning av hederspriser ingick som en del av dagens övriga program. 

 

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

Dagens tema var ”Skog, bete eller vete”.  

Anita Persson, Råby Gård är ordförande för Sveriges Nötköttsproducenter. Hennes del i dagerns tema 

var ”Problem med lönsamheten på betesbaserad nötköttsproduktion!” Förutom samling med 

morgonfika fick vi guidning av Anita på Råby Gård.  

Vi hade därefter förväntat oss en information från Länsstyrelsen med klarläggande om ”Vad gör staten 

för lönsamheten i betesdriften”.  

Kl. 10.30 gick färden vidare mot Fulltofta Naturcentrum. Camilla Jönsson, Miljöavdelningen, 

Länsstyrelsen tog vid under temat ”Tänk om vi förlorar våra naturbetesmarker?”   

Efter välsmakande lunch tog årsmötesförhandlingarna vid med utdelning av hederspriser på 

traditionsenligt sätt. Skogssällskapet sköter förvaltningen av Fulltofta åt Region Skåne. Stora delar av 

fastigheten har under senare år varit föremål för föryngring. En del betesmarker är föremål för 

uppodling med skogsplantor något som bl.a. diskuterades under eftermiddagen. Skogs- och 

Betesvårdsförening framför ett varmt tack till berörda föredragshållare. 

 

 

Höstmöte 

 

Den 12 november höll föreningen möte på Frostavallen. Temat för dagen var: Vattenförvaltning och 

Askskottsjuka.  

Gösta Regnell, Länsstyrelsen inledde dagens tema med ”Vattenstatus och åtgärder” en beskrivning av 

läget i Skåne för våra vattendrag samt aktuella och kommande områden för vattenvård.  

Mats Blomberg, Södra fortsatte under temat ”Skogens påverkan på vatten – hänsyn eller 

restriktioner?”. Mats kan konstatera att skogens roll som föroreningskälla är mycket begränsad. 

Däremot finns de ett naturligt flöde av näringsämnen från skogen.  

Pia Barklund, SLU berättade om ”Askskottsjuka och några andra lövträdsproblem i Skåne”. 

Askskottsjukan kom till Sverige i nuvarande form för cirka 10 år sedan. Situationen i dag är 

oroväckande, med en mängd bestånd där Askarna är mer eller mindre döda. Möjligheterna att begränsa 

eller förhindra askskottsjukans utbredning bedöms som små. Även på Al finns sjukdomssymtom 

främst i anslutning till våra åar. Risken för alen bedöms inte vara så alarmerande som för asken.  

Lotta Kabo Stenberg, Skogsstyrelsen, distriktschef i Skåne Sydvästra distrikt, berättade om ”Alternativ 

skog i stället för Ask”. Asken växer företrädesvis på fuktiga marker. Marker som ofta även passar Al. 

Eftersom Asken är ett ädelt lövträd finns det restriktioner som innebär att området i första hand skall 

föryngras med ett alternativt ädellövträd om så är möjligt. Om detta inte är möjligt så kan alternativ 

som Al, eventuellt Sykomorlönn komma ifråga. Varje objekt skall ses enskilt och någon generell 

bedömning kan inte bli aktuell.  

Efter en intressant förmiddag var det så lunch. På eftermiddagen exkurerade vi hos Jan Ragnarsson i 

Norra Rörum. Målet för eftermiddagen var studier av askbestånd. Den sena tidpunkten på året gjorde 

förstås att några blad inte fanns kvar på träden. Detta gjorde inte ämnet mindre intressant. Pia visade 

hur man kunde utröna om en Ask var smittad. Det fanns tydliga tecken på tillbakabildning av 
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askkronorna. Markens förutsättningar för alternativa trädslag varierade varför någon generell modell 

knappast var lösningen. 

Skånes Skogs- och Betesvårdsförening framför ett stort tack till berörda föredraghållare 

 

 

Styrelsemöten 

 

Styrelsen har under året haft 3 möten. Den 16 januari på Skogsstyrelsens Distriktskontor i Höör. Den 

20 maj på Axona kursgård i Hörby, styrelsemöte och konstituerande möte samt den 20 augusti på 

Hushållningssällskapets fastighet i Borgeby. Antalet medlemmar har under året varit 184 betalande.  

 

 

Föreningens styrelse Vald till Årsstämman 

Ordförande Carl von Friesendorff, Silvåkragården, 240 14 Veberöd. Tfn.046-830 12, 2008-2009 

0705-83 01 30. 

Vice ordf. Fredrik Wachtmeister, Möllarps Säteri, 26023 Kågeröd. Tfn. 0418-802 00, 2008-2010 

0705-54 32 80. 

Lena Lannerheim, Östentorp 4446, 242 94 Hörby, Tfn. 0415-504 54, 070-575 04 54 2008-2010 

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 2008-2009 

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

Hushållningssällskapet.) 2008-2009 

 

Suppleanter 

Hans Nilsson, Skepparslövs Gård, 291 92 Kristianstad 2008-2009 

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

Hushållningssällskapet) 2008-2009 

 

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 2008-2009 

Glenn Oredsson, Skea Gård 4145, 281 91 Hässleholm Tfn. 0451-363 64 2008-2009 

 

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 

2009-01-08 

 

 

……………………………………….. …………………………………………. 

Ordförande Carl von Friesendorff Vice ordförande Fredrik Wachtmeister 

 

 

……………………………………….. …………………………………………. 

Lena Lannerheim Kjell Nyström 

 

 

……………………………………….. …………………………………………. 

Eva Nilsson Charlotta Kabo Stenberg 

 

 

……………………………………….. ………………………………………… 

Kassör Sven Fajersson Sekreterare Roland Olsson 

  

 


