
 

 
 

 

Föredrag och aktiviteter genomförda senaste åren 

 

2000 höst. Tema " Lövskogsstrategi för Christinehof-Högestad" samt "Information om 

betesfrågor" 

 

2001 vår. Tema "Natura 2000 - ytterligare skydd av Skånes skogar?" 

 

2002 vår. Tema Lönsamma lövträd" 

- Skånes Skogs- och Betesvårdsförening. En tillbakablick av Lennart Linder-Aronson. 

- Information av Barbro Bent, LRF; Lars Rytter, SkogForsk; George Gärdh, Träriket. 

- Företagsfrågor till Yngve Karlsson, Sydved; Sten Frohm, Södra; Peter Strömberg,   

  Skogssällskapet och Richard Lehman, SUSAB. 

- Besök på Ballingslöv. 

2002 höst. Tema "Röjning - lönar det sig?" 

- Skogsvårdslagen regler och bidragsmöjligheter. 

- Hur ska  vi röja i olika bestånd? 

- Blir förstagallringen lönsam? 

- Totalekonommi för beståndet? 

- Medverkande från Skogsstyrelsen, Skogssällskapet, Sydved, Södra och SUSAB. 

- Exkursion på Gustafsborgs skogar under ledning av Sydved. 

2003 vår. Tema "Lönsam landskapsutveckling" 

- Fastigheterna och företagets utveckling. Tycho och Fredrik Wachtmeister. 

- Beteslandskapets ekonomi. Erik Persson, Hushållningssällskapet. 

- Samhällets planering och krav. Thomas Arnström, Svalövs kommun. 

- Nya möjligheter att få lönsamhet. Ole Reiter, SLU Alnarp. 

- Exkursion på Knutstorps ägor  med punkterna "Kostallar i omvandling", "Lönsam ädel-                                                      

lövskogsskötsel" och "Rätt väg i valet mellan skog och bete" under ledning av  Tycho och      

Fredrik Wachtmeister och Esben Möller-Madsen. 

2003 höst. Tema "Lövskog i utveckling" 

- Uthålligt skogbruk i ädellövskog. Magnus Löf, SLU Alnarp. 

- Förädling i lövskogen. Lars Rutter, SkogForsk. 

- Försök med löv. Pelle Gemmel, SLU Alnarp. 

- Exkursion på Bjärsjölagård och Snogeholms demonstrationsytor under Pelles ledning. 



 

2004 vår. Tema "Effektiv hänsyn och effektiv produktion i certifierad skog" 

- Information om FSC. Stefan Bucht, Sydved. 

- Information om PEFC. Mats Sandgren, Södra. 

- Exkursion på Hushållningssällskapets fastighet Sjörup under ledning av Börje Emilsson,             

  Hushållningssällskapet och Sune Tagesson, Skogsstyrelsen. 

- Information om kombinationen köttdjursproduktion och Ekerödsrasten. Peter Risberg. 

2004 höst. Tema "Lärk i Skåne" samt "Nya regler för betesmarker" 

- Skogsbruk på Björnstorp. Jesper Sörensen, förvaltare på Björnstorp. 

- Lärk på Björnstorp. Jens Bjerregaard, fd förvaltare på Björnstorp. 

- Forskning på lärk. Per.Magnus Ekö, SLU Alnarp. 

- Förädling av lärkvirke. Göran Granefelt, Möckelngruppen AB. 

- Nya regler för betesmarker. Lars Hellström, Hushållningssällskapet. 

- Exkursion på Björnstorps gods. 

2005 vår. Tema "Jordbruksstöd" samt "Betesdrift" 

- Nya regler för jordbruksstöd. Lars hellström, Hushållningssällskapet. 

- Nytt program för utveckling av landsbygden i Skåne. Bengt-Olof Svensson, Länsstyrelsen. 

- Ordinär betesdrift. Anna Kristoffersson, Veberöd. 

- Exkursion Betesdrift på Revingehed med Carl Axel Dahlgren samt hos Anna Kristoffersson. 

2005 höst. Tema "Efter stormen Gudrun?" 

- Stormskador i skogsbruket. Kristina Blennow, SLU Alnarp. 

- Vad gör vi med de stormskadade bestånden? Erik Agestam, SLU Alnarp. 

- Är blandskog ett säkert alternativ? Urban Nilsson, SLU Alnarp. 

- Presentation av verksamheten på Osbys naturbruksgymnasium. Lars-Åke Ljungdahl. 

- Exkursion på Romperöd under ledning av Ingvar Svensson. 

2006 vår. Tema "Vatten" 

- Bäckar och diken i skogslandskapet. Lena Fought, forskare. 

- Vatten och miljö i skogen. Jan Grosen, Länsstyrelsen. 

- Vatten och ett effektivt skogsbruk. Stefan Andersson, Skogsstyrelsen 

- Driften på Wrams gunnarstorp och dess vattenarbete. Rolf Andreasson, SUSAB. 

- Exkursion på Wrams Gunnarstorp med ägarna Rudolf & Annelie Tornerhjelm.  

2006 höst. Tema "Skog och Bete" 

- Planteringsalternativ efter stormen Gudrun. Martin Werner, Ekebo. 

- Skadegörare i medvind. Gunnar Isacsson, Skogsstyrelsen. 

- Vågar vi gå in det nya betesstödet, eller ska vi plantera skog? Lars Hellström, 

   Hushållningssällskapet. 

- Exkkursion på Knutstorp i skogs- och betesmark med lars Rytter och Fredrik Wachtmeister. 

2007 vår. Tema "Skog, bete och kravodling" 

- Skadegörare i skogen. Gunnar Isacsson, Skogsstyrelsen. 

- Certifiering, kravodling, betesmarker och skogsbruk i Gudruns spår. C.G. Wachtmeister. 

- Exkursion på Wanås marker under ledning av C.G. Wachtmeister. 

 

 



 

2007 höst. Tema "Viltproblematik" 

Möte på Bjärsjölagård. Jaktvårdskonsulent Henrik Barnekow från Jägareförbundet och  Jonas 

Bergqvist från Skogsstyrelsen redde inledningsvis ut vilka arter som orsakar problem, både 

historiskt och i nutid, och vad som krävs för att hålla nere skadorna. Därefter exkursion till 

Björka/Vomb på Malmö kommuns skogar, där skogsförvaltaren Martin Lang redogjirde för hur 

de hanterade problemen. 

 

2008 vår. Tema "Skog, bete eller vete?" 

- Problem med lönsamheten i betesbaserad nötköttsproduktion. Anita Persson, Råby Gård. 

- Guidning på Råby Gård av Anita Persson. 

- Tänk om vi förlorar våra naturbetesmarker?. Camilla Jönsson, Länsstyrelsen. 

2008 höst. Tema "Vattenförvaltning" och "Askskottsjuka" 

- Vattenstatus och åtgärder. Gösta Regnell. Länsstyrelsen. 

- Skogens påverkan på vatten - hänsyn eller restriktioner? Mats Blomberg, Södra. 

- Askskottsjuka och några andra lövträdsproblem i Skåne. Pia Barklund, SLU. 

- Alternativ skog i stället för ask. Charlotta Kabo Stenberg, Skogsstyrelsen. 

- Exkursion i askbestånd hos Jan Ragnarsson i Norra Rörum.  

2009 vår. Tema "Skogsgödsling" 

- Forskning om skogsgödsling. Johan Bergh, SLU. 

- Jordanalys och skogsgödsling i praktiken. Gunnar Thelin, Ekobalans AB. 

- Skogsstyrelsens syn på kvävegödsling och näringskompensation. karin Hjerpe, Skogsstyrelsen. 

- Exkursion på Gravaröd under ledning av ägaren Olle Ericsson. 

2009 höst. Tema "Lönsam bränsleproduktion i skogen" 

- Marknaden för skogsbränsle. Per Hermansson, Södra. 

- Tillvaratagande av skogsbränsle. Thomas Thörnqvist, Linnéuniversitetet. 

- Är skogsbränsle lönsamt för skogsägaren? Pål Börjesson, Lunds tekniska Högskola. 

- Flisvärme. Besök på Ekastiga under ledning av Eva, Gert, Anette och Jonas Nilsson. 

2010 vår. Tema "Vildsvinsskador - i skog och på bete" 

- Vildsvinsskador i skogen. Roger Bergström, SkogForsk. 

- Vildsvinsskador på betesmark. Ola Svensson, Länsstyrelsen. 

- Vildsvin i hägn och i slakt. Per Ola Andersson. 

- Besök på Per Olas vildsvinsfarm,, viltslakteri och gårdsbutik i Sjunkaröd. 

2010 höst. Tema "Hägna ut och hägna in" 

- Nya möjligheter för stöd till hägnader. Stig hermansson, Skogsstyrelsen. 

- Erfarenheter av skogshägn. Jonas Bergqvist, Skogsstyrelsen. 

- Hägn på bete och åker. Pernilla Folkesson, Hushållningssällskapet. 

- Studier av hägn. Exkursion runt Snogeholm med Ola Helmersson, Färs Farmartjänst och 

  på Malmös marker i Vomb under ledning av Mikael Lang. 

 

 



 

2011 vår. Tema "Vatten i skogsmark" 

- Diken i lagstiftningen. Bertil Sensson, Jordbruksverket. 

- Vattenförvaltning och hot mot värden i ytvatten inom skogsmarksområden.  

   Lars Collvin, Länsstyrelsen. 

- Skogsproduktion och vatten. Nils Carlborg, Skogsstyrelsen. 

- Exkursion på Lärkesholm och Vångamöllan med Björn Mauritzon och Lars Eliasson. 

2011 höst. Tema "Levande skogar" 

- Uppföljning av skogscertifiering. Lar-Anders Johnsson, Futura Wood. 

- Ekonomi i naturvårdsavsättningar. Madeleine Norström, Skogsstyrelsen. 

- Skötsel av naturvårdsavsättningar. Elisabeth Arvidsson, Skogsstyrelsen. 

- Exkursion runt Gärsnäs till naturvårdsavsättningar under ledning av Elisabeth och Madeleine. 

2012 vår. Tema "Föryngring i ett föränderligt klimat" 

- Förädling för framtidens skogar. Bo Karlsson, SkogForsk Ekebo. 

- Integrerat växtskydd. Roland Olsson, Skogsstyrelsen. 

- Exkursion på Norra Hultarp där frågeställningarna belystes.  

2012 höst. Tema "Viltet i våra framtida skogar" 

- Helhet och landskapsperspektiv. Magnus Löf, SLU Alnarp. 

- Alternativ till hägn. Magnus Löf. 

- Klövvilt och föryngring.  

- Vilka värden i skogen! Mattias Boman. 

- Älgarnas val av föda. Annika Felton. 

- Exkursion på Snogeholms försökspark under ledning av Rolf Overgaard. 

 

 2013 vår. Tema "Julgranar och pyntegrönt" 

- Skogsmark - jordbruksmark. Ola Arvidsson, Skogsstyrelsen. 

- Julgransodling sedan 1982. Gunnar Göthner. 

- Danska erfarenheter av odling och marknad för julgranar och puntegrönt. Anders Lomhult. 

- Exkursion på Göthners granodlingar. 

2013 höst. Tema "Varg på betesmarker" samt "Ved till papper eller energi?" 

- Varg på betesmarker. Nils Carlsson länsstyrelsen. 

- Marknaden för massaved. Lars Mattsson, Södra Mörrum. 

- Skogsbränsle till energi. Mats Persson, Hushållningssällskapet. 

- Studiebesök på Örtoftaverken, Lunds energi. 

 

2014 vår. Tema "Välja trädslag efter stormarna" 

- Klimatpåverkan i skogen. Hillevi Eriksson, Skogsstyrelsen. 

- Välj rätt träd i Skåne. Erik Agestam, SLU, Alnarp. 

- Trädslagsstrategi på Trolleholm. Esben Möller Madsen, Trolleholm. 

- Exkursion på Trolleholm under ledning av Esben. 

 

2014 höst. Tema "Att undvika markskador vid skogsbruk" 

- Vad leder markskadorna till för problem? Vad säger laggen? Anja Lomander, Skogsstyrelsen. 

- Vad säger certifieringarna FSC och PEFC? Jakob Henriksson, Kristofer von Hauswolf, Södra. 

- Vad kan man göra för att undvika marksakdor? Södras markgaranti. Jakob och Johan. 

- Exkursion på markberedningsobjekt i Killebergstrakten under ledning av Jakob och Johan.  



 

2015 vår. Tema "Faror i betesmarken" 

- Senaste nytt i landsbygdsprogrammet. Lennart Henningsson, Hushållningssällskapet. 

- Stora leverflundran, malörtsabrosia mfl nya faror. Annelie Karlsson, Gård- och djurhälsan. 

- Blåsvarta björkstekeln. Gunnar Isacsson, Skogsstyrelsen. 

- Nyanlagd våtmark och restaurerad betesmark. Exkursion på Hamilton Hill. under ledning av   

  ägaren Martina Bärnheim och Tuve Lundström, Naturvårdsingenjörerna. 

 

2015 höst. Tema "Lövsatsningen efter stormen 1999" 

Exkursion på Cristinehofs marker under ledning av Christian Holst mfl: 

- Vad ville man åstadkomma, – hur tänkte man? 

- Vad har genomförts? Arealer, trädslagsval, metoder etc. 

- Hur har det gått? Vad har betestryck och andra hinder betytt, vad har gått riktigt bra? 

- Erfarenheter man dragit? 

- Utmaningar man står inför idag? Hur ska de olika nyanlagda lövbestånden skötas? 

- Hur går man vidare? Mer löv? 

- Gamla inägor, dagens viltåkrar. 

 

2016 vår. Tema ”Dåtid – nutid – framtid” för Övedskloster 

Presentation inomhus av familjen Ramels tankar om dagens satsningar och om framtida 

utveckling gjordes av Johanna Ramel 

- Verksamhetens tre ben: lantbruk, fastigheter och nötköttsproduktion gicks igenom, vad man   

   gör idag och vilken potential man ser framför sig. 

- Satsning på eget varumärke.  

- Cowfunding, en del av konceptet 

- En rundvandring ledd av Otto Ramel följde, där historia och nutid presenterades 

 

2016 höst. Tema "Kan digital teknik hjälpa oss att göra kloka skogsbruksåtgärder?" 

- Genomgång inne under ledning av Henrik Andersson, Skogsstyrelsen av vad som finns och  

  fungerar idag i Skogssstyrelsens databas, och som är tillgängligt för skogsägarna. 

- Ny teknik på gång, snart tillgänglig, presenterades av Emma Holmström, SLU. 

- Utepass där digitalt kartmaterial ställdes mot verkligheten. 

- Drönarens möjligheter demonstrerades i fält av Anton Holmström, Skogsstyrelsen. 

 

2017 vår. Tema "Stiftelsen Skånska landskap presentrar sin verksamhet" 

Presentation och exkursion på Fulltofta friluftsområde under ledning av Stefan Olsson och 

Anders Rosell. 

- Stiftelsens syfte och förutsättningar 

- Hyggesfritt skogsbruk i bokdominerade bestånd. 

"Ekens magiska värld", ett projekt för och med barn. 

- Fornvård 

- Naturvårdsröjning och skottskogsäng i Fulltofta naturreservat. 

 

2017 höst. Tema "Vad händer den närmaste framtiden med Skånes nationalparker och 

naturreservat?" 

Start på naturum Söderåsen. Jesper Witzell, förvaltare av Söderåsens nationalpark och ett antal 

naturreservat i nordvästra Skåne, presenterar hur länsstyrelsens arbete fortskrider med ytterligare 

naturskydd, samt vilka resurser som avsätts för detta närmaste tiden. Dessutom vilka resurser 

som avsätts för skötsel. Henrik Andersson kompletterar med motsvarande för Skogsstyrelsen. 

Därefter exkursion i nationalparken där exempel studeras på hur man försöker få bokföryngring 

under gran. Granen ska succesivt avvecklas. Efter lunch fortsätter exkursionen till 

Herrevadskloster, där trädklädda betesmarker restaureras, med hjälp av ett EU-projekt. 

 



 

2018 vår. Tema "Allemansrätten - inte bara rättigheter" 

Allemansrätten ur markägarens perspektiv belystes. Inbjudna representanter inledde med att att 

reovisa både problem och goda exempel på konfliktlösningar. Dessa var Malin Anderson, 

Länsstyrelsen; Bengt Nilsson, arrendator och nötkreaturhållare på Hovdala; Anna Johansson, 

arrendator och fårhållare på Hovdala; Henrik Brink, Hässleholms cykelklubb samt Helén 

Rosengren, regionchef LRF. Därefter presenterade vd Kent Johannesson och förvaltare Tommy 

Bengtsson markvärden HIBAB:s arbete på Hovdalafältet. Exkursion genomfördes därefter på 

Hovdalafältet, där de frågor som tagits upp ventilerades i fält. 

 

Genomgående röd tråd var, att det alltid var bra med dialog och att kontakt bör tas inför större 

och/eller regelbundet nyttjande av annans mark, definitivt i de fall då det hela sker i organiserad 

och i kommersiell form. Skrivna avtal är då att rekommendera. 


