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Aktiviteter under året. 

 

Ordinarie årsmöte 

Föreningen höll sitt årsmöte den 24 maj 2016 på Bjärsjölagårds slott med 40-talet närvarande 

medlemmar.  Jan Linder öppnade årsmötet och valdes att leda detsamma, Lars Dahlén valdes 

till sekreterare.  

Val av ordförande och styrelseledamöter för kommande verksamhetsår gjordes som följer: 

Till ordförande för föreningen valdes Jan Linder (omval).  

Till ledamöter i styrelsen valdes Ulric Bennet (omval), Lena Svensson (omval) och Roland 

Olsson (omval). 

Vid årsmötet delades i sedvanlig ordning ut hederspriser. Skånes Skogs- och 

Betesvårdsförening hederspris lämnades över till Holger och Rikard Hansson, Hörby. 

Skånska Dagbladets hederspris till Martina Bärnheim, Färlöv, överlämnades vid ett besök på 

hennes fastighet Hamilton Hill den 5 juli. Se motiveringar längre fram i 

verksamhetsberättelsen. 

 

Årsmötesdagens övriga program 

Efter årsmötet berättade Johanna Ramel översiktligt om verksamheten vid Övedskloster. 

Verksamheten vilar i huvudsak på tre ben, lantbruk, fastigheter och nötköttsproduktion. Efter 

lunch genomfördes en exkursion på Övedskloster under Otto Ramels ledning, där både 

historia och nya satsningar berördes.  

 

Höstmöte 

Årets höstmöte genomfördes 23 november på Skogsstyrelsens fastighet Ullstorp. 

Skogsstyrelsen stod för programmet och temat var "Kan digital teknik hjälpa oss att göra 

kloka skogsbruksåtgärder?". Efter en genomgång inomhus där Henrik Andersson 

(Skogsstyrelsen) och Emma Holmström (SLU) visade vad som fungerar idag och vad som är 

på gång, begav sig deltagarna ut i verkligheten för att se hur väl den digitala kartan stämde 

med verkligheten. Anton Holmström demonstrerade drönarens möjligheter. 

 

Styrelsearbetet 

Styrelsen har under året haft 3 möten. Den 20 januari på Skogsstyrelsens kontor i Hässleholm. 

Den 24 maj på Bjärsjölagård (konstituerande) och den 29 augusti på Skogsstyrelsen kontor i 

Höör. Frågor som varit uppe är planering av vår- och höstexkursioner, förslag till hederspriser 

och hederspristagare, medlemsfrågor, ekonomi, stadgefrågor och utveckling av föreningens 

hemsida. (www.skogobete.se). 

 

http://www.skogobete.se/


Pristagare Skånska Dagbladets hederspris 2016 
 

Namn: Martina Bärnheim, Torsebrovägen 270, Färlöv 

Motivering: Martina Bärnheim äger tillsammans med sina två systrar fastigheten Åby 5:4, 

Hamilton Hill. Fastigheten består av ca 20 hektar skog, 50 hektar bete och 125 hektar 

åkermark. Betet är utarrenderat, medan odling sker i ett driftsbolag i egen regi. 

Som majoritetsägare (70 %) har Martina satsat på att återskapa en 50 hektar stor våtmark i 

anslutning till Helge å, samt genom röjning återskapa en stor areal igenväxt hagmark så att 

betesdjur åter kan beta och hålla den öppen. 

Genom noggrannhet och envishet har Martina arbetat för att våtmarken skulle kunna 

anläggas. Hela processen tog drygt 4 år och omfattade omprövning av dikningsföretag, 

nedläggning av dikningsföretag och omvandling av det till invallningsföretag, inte helt 

okomplicerade förrättningar då flera fastigheter var inblandade.  

Funktionen är flerfaldig, viktigt är dels våtmarkens roll som kväve- och fosforfälla, dels dess 

betydelse för biologisk mångfald. Under processen har Martina haft kontakter med 

Kristianstads vattenrike som varit mycket positiva till åtgärden. 

Martina delar generöst med sig av sina tankar och erfarenheter genom att bjuda in grannar och 

ta emot exkursionssällskap. Exempelvis har utbildningsdagar av ledamöter i vattenråd 

genomförts på fastigheten. 

Martina Bärnheim är en värdig mottagare av Skånska Dagbladets hederspris. 

Pristagare Skånes Skogs- och Betesvårdsförenings hederspris 2016  

 

Namn: Holger Hansson och Rickard Hansson Gammalstorp, 242 95 Hörby 

Motivering: Bröderna Holger och Rickard äger fastigheterna Gammalstorp 5:1, 4:7 och 1:9 

som består av 40 ha skog, hälften gran hälften löv, 20 ha bete och 20 ha odlad mark. 

Fadern Nils Hansson köpte stamfastigheten Gammalstorp 5:1 1946 och Holger och Rickard 

tog över driften för 35 år sedan. 

Slutavverkning av skogen lejer bröderna till, men plantering, röjning och gallring utför de 

själva.  Ex. Senast planterades poppel, och för att viltet inte skulle äta på plantorna lades en 

tuss fårull på varje planta med mycket gott resultat. 

Bröderna har börjat trappa ner på odling och betesdrift genom att från och med i år arrendera 

ut mark till en lantbrukare i grannbyn. 

Hela den tid som Holger och Rickard har drivit sin gård tillsammans, har de strävat efter att 

skapa en fantastisk betes- och skogsgård. De har hela tiden i röjningen av sina betesmarker 

jobbat målmedvetet med att behålla och utveckla den biologiska mångfalden och samtidigt 

utökat den betesbara arealen på gården. Med långsiktighet och strävsamhet har man genom att 



inte heller gödsla sina betesmarker de sista 20 åren skapat en biologisk mångfald av mycket 

hög kvalitet. 

Holger och Rickard är värdiga mottagare av Skånes Skogs- och Betesvårdsförenings 

hederspris. 

 

Medlemsutveckling och ekonomi 

Antalet medlemmar var 163 i december 2016, en minskning från 2015 då antalet betalande 

medlemmar var 173. Till skillnad från tidigare års redovisningar har medlemsregistret från 

och med nu rensats från alla tidigare medlemmar som inte betalat aktuell årsavgift. 

 

Föreningens ekonomiska resultat är något bättre än föregående år, minus 1 419 kronor att 

jämföra med minus 4 979 kronor. Summa tillgångar vid årets slut har minskat till drygt        

29 000 kronor. 

 

Föreningens funktionärer under året har varit 

 

Föreningens styrelse 

Valda till årsstämman 2017 

Ordf. Jan Linder, Kristianstad, mob. 0725-88 20 51  

V.ordf. Eva Nilsson, Ekastiga, Höör    

Anders Winqvist, Gulastorp, Hässleholm  

Lars Dahlén, Skogsstyrelsen, Höör 

 

Valda till årsstämman 2018 

Lena Svensson, Gundrastorp, Vittsjö   

Ulrik Bennet, Trulstorps Gård, Eslöv   

Roland Olsson, Malmö  

 

Utsedda av Skogsstyrelsen respektive Hushållningssällskapet 

Henrik Andersson, Skogsstyrelsen, Hässleholm 

 Sven Fajersson, Hushållningssällskapet, Kristianstad  

 

Revisorer 

Hans Nilsson, Skepparslövs Nygård, Kristianstad 

Göran Andersson, Hagstad, Hörby 

 

Revisorsuppleanter 

Nils-Erik Varfeldt, Svalöv 

Ann-Britt Karlsson, Hushållningssällskapet, Borgeby, Bjärred  

Sekreterare 

Lars Dahlén, Skogsstyrelsen, Höör, mob. 070-567 61 70.  



Kassaförvaltare samt förare av medlemsregister 

Hushållningssällskapet, Sven Fajersson, Kristianstad 

 

Valberedning 

Ulf Lundqvist,( sammankallande), Ekeby. Mob. 076-853 63 81 

Göran Garpinger, Tyringe  

Lena Lannerheim, Östenstorp, Hörby  

Hedersledamot 

F.d. ordförande och länsråd Lennart Linder-Aronson, Malmö 

 

Du hittar oss på vår hemsida, www.skogobete.se 

Styrelsen för Skånes Skogs- och Betesvårdsförening 2017-04-27 
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Ordförande Jan Linder   Vice ordförande Eva Nilsson 
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Lena Svensson   Anders Winqvist 

 

..............................................................  .............................................................. 

Ulric Bennet    Roland Olsson 

 

..............................................................  ............................................................. 

Kassör Sven Fajersson   Henrik Andersson 

 

.............................................................. 

Sekreterare Lars Dahlén 


