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De traditionella  fysiska aktiviteterna under året blev senarelagda på grund av rådande 
pandemi. 
 
Under våren genomfördes istället ett digitalt möte med rubriken ”Varg i Skåne” med  drygt 60 
uppkopplade deltagare. 
 Huvud föreläsare på seminariet  var journalisten och författaren Carina Gölin Christiansen 
som skrivit boken ,Vargen och Statsmakten. 
Från Länsstyrelsen Skåne deltog David Börjesson som delgav senaste nytt om Skånes första 
vargrevir i modern tid . Han informerade också  om vilka  bidrags möjligheter det finns för 
roviltssäkra stängsel och  regelverket för skyddsjakt. 
 
Ordinarie årsmöte var planerat att genomföras i nordväst Skåne under maj månad men gick 
inte att genomföra på grund av rådande smittläge och restriktioner . 
 
 Årsmötet genomfördes istället den 14 september på Bjärhus  (https://bjarhus.se),Klippan. 
Under förhandlingarna redovisades verksamheten för både 2019 och 2020 eftersom det inte 
funnits möjlighet  att genomföra  stadgeenliga stämmor p g a coronaepedemin.  
Efter årsmötes förhandlingar genomfördes ett studiebesök hos familjen Hansson och 
deltagarna  gjorde en rundvandring på gården . 
Den traditionella lunchen avnjöts också på Bjärhus och bestod av gårdens  produkter. 
Efterföljande skogs- och betesexkursion var förlagd till Bjärsgårds egendom.  Restaurerings 
arbetet på en del av gårdens betesmarker med  målet att bevara och skapa ett ek landskap 
med  stor biologisk mångfald studerades. Dagen avslutades i en glänta i ädellövskogen med 
en solo sång från  en av årsmötets deltagarna , en magisk upplevelse.   
 
  

Föreningens funktionärer under året 2021 har varit 
 
Valda till årsstämman 2022 
Ordf. Mats Hansson, Kristianstad, mob. 070-6069244  
Lena Svensson, Gundrastorp, Vittsjö   
Lennart Bosrup,Bosarp, Glimåkra   
Henrik Nilsson, Höör 

Valda till årsstämman 2023 
V.ordf. Eva Nilsson, Ekastiga, Höör    
Anders Winqvist, Gulastorp, Hässleholm  
Mats-Ola Persson, Asmoarp, Hässleholm 

Utsedda av Skogsstyrelsen respektive Hushållningssällskapet för ett år 
Henrik Andersson, Skogsstyrelsen, Hässleholm 
 Sven Fajersson, Hushållningssällskapet, Kristianstad  
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Revisorsuppleanter 
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Sekreterare 
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Hushållningssällskapet, Sven Fajersson, Kristianstad 

Valberedning  

Stig Hermansson, Skogsstyrelsen, Hässleholm, vald till 2022 

Mats Persson, Hushållningssällskapet, vald till 2023 

Stefan Nilsson, vald till 2024 
 
Hedersledamot 

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

 

Styrelsearbetet 
 
Styrelsen har under året haft  flertal digital möten.  Frågor som varit uppe är planering av vår- och 
höst aktiviteter, förslag på och beslut om hederspristagare, medlemsfrågor, ekonomi och 
marknadsföring av föreningens aktiviteter . (www.skogobete.se). 

 

Skånes Skogs- och Betesvårdsförening hederspris  2021  

Tilldelas Katarina Brunnström 

Motivering 
Katarina Brunnström äger och driver Skeinge säteri, strax söder om Osby i den vackra Göingebygden. 

Gården som är från 1600-talet ligger vackert med sitt corps de logi och två flyglar på en liten höjd 
med utsikt över Skeingeborg från 1100-talet och Skeingesjön som grannar. 

Till gården hör ca 600 ha produktiv skog som till största delen består av gran, som trivs på dessa 
bördiga och för gran lämpliga marker. Katarina satsar även på att gallra fram ek och annat löv intill 
husen samt längs vägarna runt gården. Den omfattande branden på Åbuamossen i april 2019 tog ca 
32 ha av gården skog, främst granplanteringar i olika åldrar. Katarina valde att satsa ännu mer på löv 
när de drabbade områdena skulle återplanteras.  

http://www.skogobete.se/


Katarina som är väldigt driftig och framåt valde 2020 att återskapa 8 ha gammal mossodling genom 
att återväta området med hjälp av att plugga och reglera diken. Detta ha blivit populärt under senare 
tid, men hon var föregångare med detta. 

Utbildning och nätverkande har hela tiden legat henne varmt om hjärtat. Som medlem och 
tongivande inom bl.a. Spillkråkorna har hon anordnat ett flertal motorsågs- och röjningskurser på 
gården. Även jägarexamen har stått på programmet. 

Katarina är en väl värdig mottagare av Skånes Skogs- och Betesvårdsföreningens pris 2021. 

 

 Pristagare Skånska Dagbladets hederspris 2021 
 

Tilldelas Johan Barnekov 
 

Johan Barnekow är en fullfjädrad entreprenör som hela tiden söker nya grenar att utveckla 
verksamheten på det anrika godset Sinclairsholm. Det kan handla om vitt skilda områden som 
slitdelar till jordbruksmaskiner eller att sälja närodlad sparris på torget i Hässleholm. 

Detta pris motiveras av Johans satsning på den Skånska skogsråvaran. Genom att förädla 
virket till värdefulla produkter lyfter han fram värdet av våra blandskogar med ädellöv. Våra 
Skånska ekar tillhör världseliten förklarar han och betalar bra vid inköp. Allt fler skogsägare 
inser detta och börjar sköta och utveckla sina lövskogar.  

Generöst tipsar han också sina kunder om att det finns fler lokala småskaliga företag som gör 
produkter av Skånsk ek, ask och fura. Därmed kan den positiva spiralen förstärkas ytterligare: 
Ökande virkespriser, ökat intresse, bättre skogsskötsel. 

Johan Barnekow är en ovanligt värdig mottagare av Skånska Dagbladets hederspris 

 

Numera är det skärbrädor av Svensk bok som utdelas  till pristagarna och tillverkare är snickare Nils 
Olsson, Sälshög vid Tomelilla i Skåne.  

 

 
Medlemsutveckling och ekonomi 
Antalet medlemmar var 183 i december 2021, en minskning från 2020 då antalet betalande 
medlemmar var 184.    

Föreningens ekonomiska resultat blev 6 036, jämfört med 8 534kronor föregående år. Föreningen 
hade per 31/12-2021 i  49 689 kronor i likvida medel. 
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