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Detta är Smålands Skogvårdsförbunds 108:te verksamhetsår.  
Förbundet har 270 medlemmar.  
 
Styrelsen har haft 1 protokollfört sammanträde. 
 
Höstexkursionen den 7 september var förlagd till Hornsö Ekopark på 
förmiddagen och Ola Anderssons fastighet i Östlingsryd på eftermiddagen. 
Värdar i ekoparken var Sveaskog som genom Stefan Bleckert och Per 
Peterson guidade deltagarna genom såväl ekoparksbegreppet som 
artrikedomen och spännadne miljöer. Eftermiddagen under Ola Anderssons 
värdskap ägnades åt viltbetesproblematiken och bjöd på flera intressanta 
diskussioner.  
 
I december var Smålands Skogvårdsförbunds medlemmar inbjudna till en 
skogsdebatt på Växjö Universitet. Årets tema var skogsskötsel, trä, marknad 
och virkesmätning, och inbjudna som årets föreläsare var Santhe Dahl, 
koncernchef på VIDA, Göran Örlander, tjänstledig professor vid Växjö 
universitet, tillika Skogsvårdschef på Södra, Lars Björklund från VMR, och 
Thomas Thörnqvist, professor vid Växjö universitet. Dagen avslutades med 
en spännande paneldebatt med representanter från våra politiska partier, 



där man bland annat behandlade frågor rörande skog och vilt, statligt stöd i 
krisfrågor och hur man kan förbättra för boende på landsbygden. 
 
Den 8 februari hölls vintermötet i form av en föreläsnings- och 
diskussionskväll på temat ”Framtidens klimat och dess betydelse för 
skogsbruket”. Knappt 60 personer slöt upp för att lyssna till Lars Bärring 
från SMHI som åskådligt visade vart klimatet är på väg (dock med 
reservationen att hans presentation var en färskvara), Urban Nilsson från 
SLU Alnarp som resonerade kring hur skogsbruket bör anpassas med 
hänsyn till klimatförändringarna, Johan Bergh från SLU Alnarp som mer 
gick in på hur träden påverkas av det framtida klimatet och Hillevi Eriksson 
från Skogsstyrelsen som tydliggjorde risker och möjligheter med 
klimatförändringarna ur ett skogsägarperspektiv.  
 
Styrelsen tackar för intresset för föreningens arrangemang och hoppas på 
fortsatt engagemang för de skogliga frågorna!  
 
För Smålands Skogsvårdsförbunds styrelse. 
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