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Aktiviteter under året. 

 

Ordinarie Årsmöte 

 

Parentation 

Årmötet inleddes med parention över fd. ordförande och hedersledamot i Skånes Skogs- och 

Betesvårdsförening, Friherre Bengt Bennet. Bengt Bennet blev ordförande i föreningen i mitten av 

1970-talet och innehade denna funktion i cirka 15 år. Bengt Bennet avled i maj månad år 2009. 

Begravning ägde rum den 1 juni med samling på Fjärrestadtorp. Föreningen representerades av dess 

ordförande, Carl von Friesendorff. 

 

Den 28 maj höll föreningen ordinarie föreningsstämma på Tyringe Kurhotell. Cirka 45 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 Olle 

Ericsson, Gravaröd, 282 01 Tyringe samt Birgit Timner, Östra Nyrup 303, 243 91 Höör. 

Val av ordförande och styrelseledamöter gjordes som följer:  

Till ordförande för föreningen valdes 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, Lena 

Lannerheim, Östentorp 4446, 242 94 Hörby, Skogsstyrelsen Region Öst, Vakant (utsedd av 

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

 

 

_________________________________________________ 

 

Utdelades till förfogande stående hederspriser med följande motiveringar. 

 

Pristagare 

Skånes Skogs- och Betesvårdsförening 
 

Pristagare till Skånska Dagbladets Hederspris 2009 

Kerstin och Carl-Axel Dahlgren 

KC-Ranch/Vaselunds Gård 

240 12 Torna Hällestad 

 

 

Makarna Dahlgren driver KC-Ranch på det militära 

övningsfältet Revingehed i Lunds kommun med köttkor på bete 

året om. Arrenderad mark uppgår till ca 2.500 hektar öppen 

mark, varav 250 i permanent vall. Makarna har som medhjälpare 

2 heltidsanställda och en på deltid. 

 

Carl-Axel har erfarenhet från ranchdrift i såväl Kanada som 

Australien samt dessutom flerårig tjänst på LRF:s driftsbyrå.  År 

1987 började han ta över en del av betesdriften på Revingehed för 

att efter hand och nu senast år 2002 all djurdrift på övningsfältet. 

Kerstin är utbildad veterinär och har 10 års erfarenhet som 



 

 

3 

distriktsveterinär. Numera deltar hon på heltid i verksamheten 

med särskild inriktning på avelsprogram och marknadsföring. 

 

Verksamheten har till främsta syfte att producera natur och miljö 

på fältet, dels så att detta hålls öppet och inte slyar igen, dels så 

att naturvärdena bevaras och utvecklas. Större delen av fältet är 

klassat som Natura 2000-område. Sammanlagt omkring 1500 

kor går över hela fältet, även på genomfartsvägarna, som 

begränsas av färister. Under juli/augusti sker omkring 450 

kalvningar.  

 

Sedan år 2000 drivs verksamheten ekologiskt enl. Krav-

villkoren. Korna går ute året om med stödutfordring med hö från 

egna marker under vintermånaderna. Det stora antalet djur 

medför att för miljötillstånd krävs en 

miljökonsekvensbeskrivning. En livscykelsanalys finns 

dessutom upprättad som visar mycket goda miljövärden. 

Sålunda är förbrukningen av olja endast ca 0,2 liter per kg rent 

kött. Slakt av livdjur sker vid närliggande slakteri, varefter det 

ekologiska köttet säljs som lokalproducerat. 
 

Pristagare Skånes Skogs- och Betesvårdsförening hederspris 

2009. 

Alvar Manfredsson 

Ö. Järnvägsgatan 28 

280 23 Hästveda 

 

Alvar Manfredsson äger fastigheten Holma 2:1 belägen i Osby 

kommun. Fastigheten är totalt på 189 ha fördelat på 20 ha åker, 

9 ha bete och 151 ha skog. Den ursprungliga fastigheten var 

mindre men arealen har utökats genom tillköp. Inriktningen på 

jordbruket har varit mjölkproduktion. Genom djurhållningen har 

betesmarkerna hållits i hävd och brukandet av åkermarken har 

varit en förutsättning för foderanskaffningen till djuren även 

nyodling har förekommit. 
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Det är via Alvars stora engagemang i sitt skogsbrukande som jag 

haft många kontakter med honom. Alvar är en person som har 

ett klart mål med det han gör och därför görs alla åtgärder i syfte 

att uppnå ett bra resultat. Under sin aktiva tid har bortåt 5 km 

skogsbilväg av hög klass byggts. Alvar kan på sin fastighet visa 

upp ett spektra på olika sätt att föryngra skog, både vad gäller 

trädslag och metod. För att nämna några exempel så har han 

lyckats med beståndsföryngring av gran, naturlig föryngring av 

björk, naturlig föryngring av tall kombinerad med sådd, lärk och 

som det även verkar föryngring av bok och ek. Flera av dessa 

föryngringar har hägnats till skydd mot viltet. 

Alvar har alltid varit en flitig besökare på aktiviteter som 

anordnats inom skogsbruket. Ofta har dottern Eva varit med då 

hon under lång tid tagit en aktiv del i skötseln av gården och 

numera även svärsonen Martin. Alvar är numera pensionär och 

kan därför nu glädjas åt att Eva och Martin driver gården vidare. 

Alvar Manfredsson är en värdig pristagare till Skånes Skogs- 

och Betesvårdsförening hederspris. 

 

 

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

 

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

Dagens tema var ”Skogsgödsling”. Ett ämne som innefattar olika åldrar och olika metoder. 

Ungskogsgödsling är för närvarande mest aktuellt eftersom denna kan tillämpas i större delen av 

landet medan skogsgödsling i senare skede inte är tillåtet i sydligaste delen av landet.   

Johan Bergh, SLU forskar kring frågor om skogsgödsling. Hans tema var ”Forskning om 

skogsgödsling”. Beträffande ungskogsgödsling pågår arbete med miljöanalys, ett arbete där Johan B. 

svarar för den forskningsmässiga delen av arbetet. Gunnar Thelin, Ekobalans AB har ett företag som 

arbetar med bl.a. jordanalys och praktisk tillämpning. Gunnar T. tema för dagen handlade om 

”Jordanalys och skogsgödsling i praktiken”. Karin Hjerpe, Skogsstyrelsen. Karin H. arbetade bl.a. 

med frågor om gödsling. För dagen var det Karins roll att beskriva ”Skogsstyrelsens syn på 

kvävegödsling och näringskompensation”.  

Efter välsmakande lunch vidtog exkursion på Gravaröd, en fastighet som ägs av Olle Ericsson. Olle 

berättade med stor entusiasm om sina större eller mindre försök. Skånes Skogs- och 

Betesvårdsföreningen framför ett varmt tack till berörda föredragshållare. 

 

 

Höstmöte 

 

Den 16 november höll föreningen möte på Frostavallen. Dagens tema var: ”Lönsam 

bränsleproduktion i skogen”  

Per Hermansson, Södra Skogsägarna arbetar bl.a. med skoglig energiråvara. Per har tidigare varit 

distriktschef för Södra i Hörby. Han hade som tema ”Marknaden för skogsbränsle”. En marknad på 

tydlig uppgång. Thomas Thörnqvist, Växjö Universitet pratade kring temat ”Tillvaratagande av 

skogsbränsle” Skogsbränsle utgör i dag en efterfrågad råvara såväl till uppvärmning som till 
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näringskälla. Pål Börjesson, Lunds Tekniska Högskola utvecklade temat ”Är skogsbränsle lönsamt för 

skogsägaren”? Per menade bl.a. att nettoersättningen till skogsägaren borde öka till det dubbla eller 

50 kronor/MWh. 

Efter en välsmakande lunch på Frostavallen åkte samtliga vidare till Ekastiga för eftermiddagens 

övningar. Här möttes vi av Eva, Gert, Annette och Jonas Nilsson. Eva och Gert var något av pionjärer 

i nyttjandet av flis till värme. För cirka 30 år sedan gjorde de sin första investeringen i en flispanna, en 

investering med god lönsamhet. Efter besöket hos Eva och Gert åkte vi samlat till Rindi, 

värmekraftverk i Höör. En anläggning som försörjer stora delar av Höör tätort med värme. Pannan är 

är även här fliseldad.  

Skånes Skogs- och betesvårdsförening framför ett varmt tack till föredragshållare och värdar för 

dagen. 

 

 

 

Styrelsemöten 

 

Styrelsen har under året haft 3 möten. Den 8 januari på Skogsstyrelsens Distriktskontor i Höör. Den 28 

maj på Tyringe Kurhotell i Tyringe, styrelsemöte och konstituerande möte samt den 28 augusti på 

Skogsstyrelsens Distriktskontor i Höör. Antalet medlemmar har under året varit 177 betalande.  

 

 

Ändring av stadgar (första beslut) 

 

Förslag till ändring av stadgar: 

 

Kursiv stil utgår 

 

Kraftig stil tillkommer. 

 

§ 5 

 

Föreningens angelägenheter handhavas av en styrelse bestående av högst 7 7 – 9 för två år valda 

ledamöter. Lännets Hushållningssällskap utser….. 

 

§ 6 

 

…….Styrelsen är beslutsmässig då minst 3 ledamöter hälften av ledamöterna är närvarande. 

 

§ 9 

 

Ny punkt i dagordningen för årsmötet tillkommer efter punkt 10: 

 

x. Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen. 
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Föreningens styrelse Vald till Årsstämman 

Ordförande Carl von Friesendorff, Silvåkragården, 240 14 Veberöd. Tfn.046-830 12, 2009-2010 

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 2009-2011 

Eva Nilsson, Ekastiga, 243 93 Höör, Tfn. 0413-211 15, 070-305 71 72. 2009-2011 

Vakant, Skogsstyrelsen, Region Öst, Skånes Distrikt, Box 6, 243 21 Höör, utsedd av Skogsstyrelsen.  

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

Hushållningssällskapet. Tfn. 044-22 99 01. 

 

Revisorer 

Bo Johansson, Backavägen 3, 243 34 Höör 2009-2010 

Erik Persson, Herröd 23:16, 242 92 Hörby (utsedd av Hushållningssällskapet.) 2009-2010 

 

Suppleanter 

Hans Nilsson, Skepparslövs Gård, 291 92 Kristianstad 2009-2010 

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

Hushållningssällskapet) 2009-2010 

 

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 c, 260 51 Ekeby. Tfn. 042-944 03 (omval) 2009-2010 

Glenn Oredsson, Skea Gård 4145, 281 91 Hässleholm Tfn. 0451-363 64 (omval) 2009-2010 

Anna Christoffersson, Klinten 4, 240 14 Veberöd Tfn. 046-80580 (nyval) 2009-2010 

 

Hedersledamöter 

F.d. ordförande Friherre Bengt Bennet, (Avliden 2009) 

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 

2010-06-01 

 

 

……………………………………….. …………………………………………. 

Ordförande Carl von Friesendorff Vice ordförande Fredrik Wachtmeister 

 

 

……………………………………….. …………………………………………. 

Lena Lannerheim Kjell Nyström 

 

 

……………………………………….. …………………………………………. 

Eva Nilsson  

 

 

……………………………………….. ………………………………………… 

Kassör Sven Fajersson Sekreterare Roland Olsson 

  

 


