
 

 
 

 
    

 

 

Verksamhetsberättelse för Smålands Skogsvårdförbund för 
verksamhetsåret 2013-09-23 till 2014-09-23. 
 
Höstmöte och exkursion på Östermalma 2013-09-23. 
Höstmötet och exkursion genomfördes på Svenska jägareförbundets 

fastighet och kursgård Östermalma i Sörmland. Det blev för de 35 
medverkande en mycket lyckad och intressant dag. 

Riksjaktsvårdskonsulent Daniel Ligné och Anders Broby som är 
Utbildare/lärare för yrkesjägarutbildningen på Östermalma föreläste och 
ledde exkursionen på Östermalma.  

 
Daniel Ligné talade om den svenska jaktens historia, dagens jaktstadga och 
jakt, jaktens organisation och framtidens jakt och viltstammar. Anders 

Broby förevisade och berättade om godset Östermalma dess historia och att 
man bedrivit jaktvårdsskola på Östermalma sedan 1947. På fältexkursionen 

visades och diskuterades effekten av uthägnad, viltzoner och skjutgator, 
olika sätt att röja för att främja vilt och skogsbruk, ekens foderproduktion 
samt viltskador på stående skog. En mer detaljerad beskrivning se rapport: 

Smålands skogsvårdsförbunds höstexkursion på Östermalma 2013-09-23. 
 

Vintermöte på Linnéuniversitetet måndagen den 7 april 2014 
Årets vintermöte var en politisk paneldebatt där samtliga riksdagspartier var 
inbjudna. Arrangemanget var ett samarrangemang med Institutionen för 

skog och träteknik på Linneuniversitetet och Smålands skogsvårdförbund. 
Temat för paneldebatten var Skog och Trä i framtiden. 
Speciellt inbjuden talare var landsbygdminister Eskil Erlandsson som också 

representerade Centerpartiet. De övriga partierna som medverkade var 
Gunnar Nordmark, Fp, Sara Skyttedal, Kd, Kew Nordqvist, Mp, Johan 

Hultberg, M, Monica Haider, S och Lennart Wärmby, V. 
Moderator för paneldebatten var Rune Ahlander.  
Eskil Erlandsson betonade skogsbrukets betydelse för landet och värnandet 

om äganderätten. Han berättade också att landsbygdens utveckling och 
betydelsen för en positiv utveckling diskuteras i dag i hela världen. Vi måste 

forska och utveckla mer om skogen. Han lyfte också fram satsningen på 
skogsriket. Samtliga partirepresentanter lyfte frågan om hur viktig skogen är 
för att klara klimatfrågan. Frågor om tranporter, att tillåta större lastbilar, 

främmande trädslag och miljömålen diskuterades och belystes. 
  
Styrelsemöten 

Styrelsen har under året haft fem styrelsemöten. 
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