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Årsberättelse för år 2002: 
Styrelsen har bestått av:   
     Adolf Fredrik Rappe  Ordförande 
 Gösta Skogvall Sekreterare 
 Vilmar Gustavsson  Kassör 
 Karl-Olof Nilsson och Roland Sandstedt 
 
Årets exkursion var på Strömsrums Gård den 17 sept. 
Exkursion  visade objekt för att med  lämplig skötsel behålla björkinblandning i 
våra granplanteringar. 
Naturlig föryngring av lövblandskog och ekplantering var en positiv syn. I ett 70-
årigt ekbestånd diskuterades skötsel och ekonomi. Liksom rötproblemen i våra 
granskogar, speciellt första generationen gran.  Stubbehandling eller ej.  
Kanske lövskog istället eller i blandning?  
 
Vi var inbjudna av Kronobergs Läns Skogsmän till en granexkursion den 23 april 
hos Hjalte Pettersson Granhult med Göran Örlander som medverkande samt  den 29 
oktober till en föreläsningskväll om träbyggnadskonst och visning av Europas 
största trähus på Växjö universitet. 
                                                   
Övrig aktuell information med anledning av att Kronobergs Läns Skogmän 
blir medlemmar.  
Smålands Skogvårdsförbund hade år 2002  120 betalande medlemmar. 
 Kronobergs Läns Skogsmän har en medlemslista på  c:a 60 medlemmar. 
 
Den 20 jan 2003 hade styrelserna en överläggning om att arbeta som en förening  
Motiven var bl.a bredare erfarenhetsutbyte Opinionsmässigt blir vi en starkare 
grupp. 
Christer Höök och Göthe Brorsson fick i uppdrag att lämna förslag på nya stadgar.  
 
Den 28 april var båda föreningarna kallade till en exkursion på Tagels Gård, under 
ledning av professor emeritus Lars Kardell. Vi var 51 deltagare. 
Under temat ”Naturen som läromästare” redovisade han frigjorda tankar om en del 
av de många forskningsresultaten på Tagel. 
 
De båda föreningarna hade skilda årsmöten. Kronobergs Läns skogsmän upplöstes 
och beviljades inträde i Smålands Skogsvårdsförbund. 
 
Till interimsstyrelse valdes: 
Adolf Fredrik Rappe    Ordförande   Göthe Brorsson    Sekreterare 
Vilmar Gustavsson       Kassör till årsmötet. Efterträdande kassör Christer Höök 
Övriga ledamöter:  
Rune Ahlander, Jönköping. Lis Bergenheim Universitetet. Lars Karlsson Nybro.  
Roland Sandstedt. Mariannelund. 
 
Förslag på ändringar till nya stadgar skall bearbetas och föreläggas höstens årsmöte 
för beslut. För styrelsen /Göthe Brorsson/ sekr. 
 


