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Aktiviteter under året. 

 

Ordinarie Årsmöte 

 

 

 

Den 1 juni höll föreningen ordinarie föreningsstämma på Flädergårdens kaffestuga i Vinslöv. Cirka 55 

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 att justera 

dagens protokoll  valdes Sven Eriksson, Tegelvägen 20, Lund samt Lennart Linder-Aronson, 

Köpenhamnsvägen 95, Malmö. 

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 ; Fredrik Wachtmeister, Möllarps Säteri, 260 23 Kågeröd (omval), 

Lena Lannerheim, Östentorp 4446, 242 94 Hörby (omval), Roland Olsson, Åkersnäsgatan 1 B, 212 36 

Malmö (nyval).  

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

242 96 Hörby, Stig Hermansson, Skogsstyrelsen Region Öst, (utsedd av Skogsstyrelsen) samt Sven 

Fajersson, Hushållningssällskapet (utsedd av Hushållningssällskapet). 

 

 

_________________________________________________ 

 

Utdelades till förfogande stående hederspriser med följande motiveringar. 

 

Skånska Dagbladets Hederspris 2010 

Söderåsens Forsgård                               

Ägare: Ulrika Stengard-Olsson, Söderåsens Forsgård 3470, 260 

60 Kvidinge. Tfn. 0435-191 19.  

Söderåsens Forsgård på fastigheten Forsgård 1:7 ligger högt 

uppe på Söderåsen. Fastigheten omfattar cirka 20 ha, varav 10 

ha utgörs av skogsmark och 9 ha av betesmark. På fastigheten 

finns också två nyckelbiotoper som fastighetsägaren vill skydda 

ytterligare genom att ingå ett naturvårdsavtal eller få 

nyckelbiotoperna skyddade genom ett biotopskydd. 

Hela gården är omgiven av skog och ligger nära Skåneleden. Det 

finns gott om stigar och skogsvägar som slingrar sig genom bok- 

gran- och lövskog, löper längs vattenfall och ut på öppna fält 

med vacker utsikt. 
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På sommaren betas ängarna närmast gården av djuren och vid 

skogsbrynet ligger ”sjöarna” – fyra dammar med cirkulerande 

källvatten. I ett par av dammarna finns kräftor och regnbågslax.  

Verksamheten, som har byggts upp och bedrivs på den egna 

fastigheten, är unik: sedan år 2000 erbjuds behandling i form av 

ridsjukgymnastik för funktionshindrade barn, ungdomar och 

vuxna. Detta sker i lägerform. Särskilt har man inriktat sig på 

välutbildade hästar som är vana vid funktionshindrade ryttare. 

Ur Forsgårdens hemsida, www.soderasensforsgard.se, framgår 

bland annat att ”Hästen är en levande behandlingsbrits som kan 

föra dig ut i naturen dit ingen rullstol kan nå!” Man har till och 

med skapat en ridstig som löper i den meandrande bäcken för att 

möjliggöra kontakten med vattnet och dess ljud när hästarna 

skrittar igenom det.                                                                                                                                         

Gården erbjuder helpension och övernattningsmöjlighet för upp 

till 30 personer samt att kunna mötas för konferenser, seminarier 

eller liknande i väl utrustade allrum. 

Fastighetsägaren Ulrika Stengard-Olsson, som är leg. 

sjukgymnast och ridsjukgymnast, värnar och månar på alla sett 

och vis om både fastighetens naturvärden och dess sociala 

värden och har som målsättning att: 

”På Söderåsens Forsgård vill jag erbjuda gästerna omtanke och 

personligt engagemang förenat med familjekänsla. Jag 

skräddarsyr arrangemangen efter gästernas önskemål. Min 

ambition och förhoppning är att gästerna ska få möjlighet att 

förena stillhet med aktiviteter, i en fantastisk miljö, och min 

vision är att det på Söderåsens Forsgård ska finnas någonting 

för alla.”                                                                                                                                                

Alla aktiviteter äger rum på den egna fastigheten med 

anpassningar för att hästar och vagnar skall kunna ta sig fram på 

ett för verksamheten lämpligt sätt. 

 

 

 

http://www.soderasensforsgard.se/
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Skånes Skogs- och Betesvårdsföreningens hederspris 2010. 

(Ulf Petersson, Olahus 2206, 281 44 Stoby, 0451-364 78, 0733-

139496) 

Ulf Petersson lärare på Önnestadsgymnasiet är den som ansvarar 

för driften på Olahus gård och har hand om eleverna när dessa 

har sin utbildning förlagd till gården. Fastigheterna som ingår är 

Stoby 4:4 m.fl. (intill Hässleholms tätort) och omfattar totalt 175 

hektar varav 100 ha skogsmark och 75 hektar inägomark. Ägare 

är Ola och Ored Olssons Stiftelse som donerat gården till 

Önnestadsgymnasiet inom Kristianstads kommun. 

Gården drivs helt ekologiskt och har en egen 

köttdjursbesättning. Målet med skogen är att förena en god 

produktion med höga miljömål och sociala värden. Ett led i detta 

har varit att öka lövandelen både genom att självföryngra björk 

och plantera ädellöv. 

Olahus gård ger ett bra första intryck med prydliga byggnader 

och ett bra vägnät. Åker man runt på fastigheten konstaterar man 

att åker, bete, stängsel och skog sköts med en hög ambitionsnivå 

och det är lätt för allmänheten att vistas i markerna. 

Det är inte ovanligt att utomstående som känner till Olahus gård 

säger att de tycker den sköts mycket bra. En samstämmig 

förklaring till detta är att Ulf Petersson är engagerad, lyhörd och 

arbetar effektivt samtidigt som han har långa arbetsveckor. Den 

arbetsglädje och ordning som Ulf visar, är även viktig för 

eleverna som får ett gott föredöme för hur kulturarvet kan 

förvaltas.     

 

Ulrika Stengard-Olsson och Ulf Petersson är båda värdiga 

mottagare av Skånska Dagbladets resp. Skånes Skogs- och 

Betesvårdsförenings hederspris. 

 

……………………………………………………… 

Föreningens ordförande:                                                                                                                                           

Carl von Friesendorff 
 

 

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 ”Vildsvinsskador i skog och på bete!”. Roger Bergström, Skogforsk hade som tema 

”Vildsvinsskador i skogen” Han forskar kring frågor om vildsvin. Föredraget visar att skadorna i 
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skogsmark har en begränsad utbredning. Ola Svensson, Länsstyrelsen har som tema ”Vildsvinsskador 

på betesmarker”. Bilden av vildsvinens framfart på betesmarken skiljer sig väsentligt från 

motsvarande på skogsmark. Per Ola Andersson, Sjunkaröd berättade om ”Vildsvin i hägn och i slakt”. 

Skånes Skogs- och Betesvårdsföreningen framför ett varmt tack till berörda föredragshållare. 

 

 

Höstmöte 

 

Måndagen den 22 november höll föreningen möte på Sjöbo Gästis. Dagens tema var: ”Hägna ut och 

hägna in”.  

Stig Hermansson, Skogsstyrelsens distriktschef i Skåne informerade bl.a. om ”Nya möjligheter till 

stöd för hägnader”. Jonas Bergqvist, Skog Syd, Skogsstyrelsen berättade om ”Erfarenheter av 

skogshägn”. Vi konstaterar bl.a. att det råder olika förutsättningar mellan olika områden. Vilttrycket 

och fodertillgången har stor betydelse. Vissa djur är lättare att hägna ut, medan andra, såsom älg och 

kronhjort är svåra. Höjden på hägnaden har viss betydelse. Pernilla Folkesson, Hushållningssällskapet 

berättade om ”Hägn på bete och åker”. 

Efter en välsmakande lunch på Sjöbo Gästis åkte vi vidare för eftermiddagens övningar. Ola 

Helmersson, Färs Farmatjänst visade på olika hägn i trakten runt Snogeholm. Vidare studerade vi även 

hägn på Malmö kommuns marker i Vomb under ledning av Mikael Lang.  

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

dagen. 

 

Styrelsemöten 

 

Styrelsen har under året haft 3 möten. Den 12 januari på Skogsstyrelsens Distriktskontor i Höör. Den 1 

juni på Flädergårdens kaffestuga i Vinslöv, styrelsemöte och konstituerande möte samt den 17 augusti 

på Skogsstyrelsens Distriktskontor i Höör. Antalet medlemmar har under året varit 188 betalande.  

 

 

Ändring av stadgar har skett under 2010 enligt följande: 

 

Kursiv stil utgår 

 

Kraftig stil tillkommer. 

 

§ 5 

 

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

Länets Hushållningssällskap utser….. 

 

§ 6 

 

…….Styrelsen är beslutsmässig då minst 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, 2010-2011 

0705-83 01 30. 

Vice ordf. Fredrik Wachtmeister, Möllarps Säteri, 26023 Kågeröd. Tfn. 0418-802 00, 2010-2012 

0705-54 32 80. 

Lena Lannerheim, Östentorp 4446, 242 94 Hörby, Tfn. 0415-504 54, 070-575 04 54 2010-2012 

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 

Roland Olsson, Åkersnäsgatan 1 B, 212 36 Malmö, Tfn. 040-(0703-) 49 59 38. 2010-2012 

Stig Hermansson, Skogsstyrelsen, Region Öst, Skånes Distrikt, Box 63, 281 21 Hässleholm,      

utsedd av Skogsstyrelsen. Tfn.0451-38 31 20. 

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

Hushållningssällskapet. Tfn. 044-22 99 01. 

 

Revisorer 

Bo Johansson, Backavägen 3, 243 34 Höör 2010-2011 

Erik Persson, Herröd 23:16, 242 92 Hörby (utsedd av Hushållningssällskapet.) 2010-2011 

 

Suppleanter 

Hans Nilsson, Skepparslövs Gård, 291 92 Kristianstad 2010-2011 

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

Hushållningssällskapet) 2010-2011 

 

Föreningens sekreterare 

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

Tfn. 0413-294 62. 2010-2012

  

 

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) 2010-2011 

Glenn Oredsson, Skea Gård 4145, 281 91 Hässleholm Tfn. 0451-363 64 (omval) 2010-2011 

Anna Christoffersson, Klinten 4, 240 14 Veberöd Tfn. 046-80580 (omval) 2010-2011 

 

Hedersledamöter 

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 

2011-05-17 

 

……………………………………….. …………………………………………. 

Ordförande Carl von Friesendorff Vice ordförande Fredrik Wachtmeister 

 

 

……………………………………….. …………………………………………. 

Lena Lannerheim Kjell Nyström 

 

 

……………………………………….. …………………………………………. 

Eva Nilsson Stig Hermansson 

 

 

……………………………………….. ………………………………………… 

Kassör Sven Fajersson Sekreterare Roland Olsson 
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