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ÅRSREDOGÖRELSE  2004 
Styrelsen har bestått av  Adolf-Fredrik Rappe, Braås, ordförande 

Göthe Brorsson, Växjö, sekreterare 
Christer Höök, Växjö, kassör 
Rune Ahlander, Jönköping 
Lis Bergenheim, Växjö  
Lars Karlsson, Nybro 
Roland Sandstedt, Mariannelund 
 

 
Detta är Smålands Skogvårdsförbunds 106 : te verksamhetsår.  
Förbundet har 203 betalande medlemmar. Därav 11 kvinnor.  
 
Den 22 mars hade Smålands Skogsvårdsförbund information och diskussion på 
Växjö Universitet i ämnet ” Räcker skogen till både reservaten och industrin? 
Samtliga riksdagspartier med riksdagsmän från Småland informerade om sin syn  
på miljömålen. 
Skogsstyrelsen som ansvarar för miljömålet Levande skogar redogjorde för 
konsekvenser för industrins råvaruförsörjning. Länsjägmästare Anne-Li Fiskesjö gav  
en regional information om reservat och skogstillgångar i Kronobergs län.    
 
Slutligen fick vi information om Växjö Universitets skogs- och träverksamhet. 
 
Höstexkursionen var förlagd till Ryfors Bruk Nedre och Margreteholm Mullsjö den 
30 sept. En gård med 3 000 ha skogsmark. Vi var 95 deltagande medlemmar. 
Fastigheten drabbades av en svår storm 1995. 57 000 m3sk stormfälldes. Nu kunde 
skogsförvaltare  Rune Ås med benäget bistånd av sonen Joakim Ås visa lite av deras 
föryngringar. Bl.a. sådd under skärm som blivit lyckade. De hänvisade bl.a. till hård 
viltavskjutning och systematisk kvarlämnande av talltoppar under vintern för viltmat. 
Så demonstrerades resultatet av stamkvistningsbestånd. Kostnad 12 kr per träd.  

Efter årsmötet, fick vi se en lyckad bokplantering med amträd av björk på f.d. åker. 
De hade hägnat och gjort två kemiska gräsbehandlingar.  
Nästa objekt : Delvis av naturvårdsskäl tre årgångar klibbalplanteringar på fuktig 
mark. Kanske blivande tillhåll för järpe. 
     Vänd! 



Intressant och aktuellt är den 1 åriga miniplantan. Billig i inköp och att plantera. 
Slutligen visades ett hägnat objekt med sitka gran (Ej så känslig för viltskador ) med 
hybridlärk och vårtbjörk på god mark.  
 
Totalt gav oss skogsdagen en bra uppfattning om vad annorlunda trädslag kan ha för 
krav och möjligheter. Det är tacksamt att någon gör försök som kanske är 
ekonomiskt tveksamma i dagsläget..  
 
Vi i styrelsen har upplevt att många kolleger vill ha en tillhörighet som ger möjlighet 
till kontakter med gammal och ung, tar fram ämnen som berör och känns aktuella. 
Dessutom ger det möjlighet att lära känna nya  kolleger för utbyte av kontakter. 
Viktigt kan vara att vi representerar alla ägarintressen. 
 
Bästa medlemmar. Tack för 2004 Ni får gärna komma med tips på intressanta 
ämnen som vi  kan ta upp antingen på höstens traditionella skogsdag eller under en 
debattkväll på senvintern.  
 
För Smålands Skogsvårdsförbunds styrelse. 
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