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Verksamhetsberättelse för Smålands Skogsvårdförbund
verksamhetsåret 2014-09-23 till 2015-09-23.
Detta är Smålands Skogsvårdsförbunds 116:e verksamhetsår. Förbundet
har f n 257 medlemmar. Styrelsen har under året haft tre styrelsemöten och
därtill överläggningar per telefon och via e-post.
Höstexkursion och årsmöte i Vetlanda 2014-09-23.
Årets höstexkursion genomfördes i Vetlandatrakten med ca 65 deltagare.
Exkursionens tema var denna gång flerfaldigt med bl a ovanliga trädslag,
kontinuitetsskogsbruk och industribesök. En viss röd tråd i form av asp
kunde dock skönjas, alltifrån hybridaspbestånd till tändstickstillverkning.
Dagen inleddes på Tångerda Gård strax nordost om Vetlanda. Markägaren
Håkan Thureson hälsade välkommen och presenterade fastigheten samt
avsikten med sitt skogsägande. Sedan deklamerade Pär-Olof Högstedt från
Vetlanda kommun en dikt skriven av hans farfar, den kände poeten Pälle
Näver från Stenberga. Därefter skedde en kort vandring till ett närliggande
2:a generationens hybridaspbestånd där Håkan Thureson berättade om
bakgrunden till att den förre markägaren anlagt hybridasp på den f d
jordbruksmarken alldeles intill gården.
I samband med ägarskifte för några år sedan blev det också dags att
avveckla den snabbväxande 1:a generationen hybridasp och ersätta den med
en ny generation. P-O Högstedt redovisade en del skogliga data från bägge
bestånden varpå en diskussion om trädslagsval och lämplig föryngringsmetod följde.
Temat föryngring fortsatte efter förflyttning till Östanå friluftsområde, där
markägaren Vetlanda kommun sedan ca 15 år bedrivit vad som idag kallas
för kontinuitetsskogsbruk. Pär-Olof Högstedt, chef för kommunens gataparkavdelning och hans medhjälpare Per-Erik Lindström ledde vandringen
längs en skogsslinga där denna metods för- och nackdelar fick en praktisk
belysning. På plats i skogen var också två medverkande från Linnéuniversitetet: Cecilia Malmqvist talade om Douglasgran och Nils Fagerberg berättade
om den alternativa metoden NaturKultur.
Lunch intogs på närliggande Östanå Wärdshus följt av förbundets årsmöte.

Eftermiddagen ägnades åt industrifrågor och inleddes med en presentation
av koncernen Swedish Match genom virkesinköpare Emil Lagerqvist. Därpå
blev vi av Emil guidade genom tändsticksfabriken i Vetlanda, där ju råvaran
består av asp alt. poppel. Slutligen besöktes det på granntomten alldeles
nybyggda värmeverket, vilket drivs av Vetlanda kommun via det helägda
dotterbolaget VETAB.
Vintermöte i Vrigstad 2015-02-04
Vintermötet avhölls i februari på Vrigstad Värdshus med ca 55 deltagare.
Inledningsvis informerade Sven Olof Sandberg,Vetlanda om att styrelsen i
f d SALF:s arbetsledarklubb beslutat att till Smålands Skogsvårdsförbund
donera 50 000 kr ur ”Edvin Gabrielssons exkursionsfond”. De närvarande
tackade genom en stor applåd.
Temat för vintermötet var ”Skogsbrand”, högaktuellt genom den omfattande
skogsbranden i Västmanland eftersommaren 2014, vilken drabbade stora
arealer och även orsakade många mänskliga tragedier. Branden blev också
en väckarklocka och en påminnelse om vad vi riskerar att drabbas av på
nytt i skogen under framtida förväntade långa torkperioder.
Huvudanförandet, kryddat med vackra och dramatiska bilder både från
marken och från luften, hölls av jägmästare Annie Johansson, Skillingaryd.
Hon är utbildad i brand- och vegetationsekologi i både Sverige och Kanada,
driver företaget Kyllesjö Skog och medverkade som rådgivare åt Räddningsledningen vid bekämpningen av storbranden i Västmanland.
Lars-Göran Andersson, räddningschef i Sävsjö kommun (han deltog också i
släckningsarbetet i Västmanland) och Kurt Lindberg från Beredskapsenheten på Länsstyrelsen redovisade därefter erfarenheter av en flerårig
samverkan mellan olika myndigheter inom Jönköpings län i frågor som rör
bekämpning av skogsbränder. Därpå följde många frågor från ett engagerat
auditorium och livliga diskussioner fördes. Som slutkläm belönades de tre
medverkande föredragshållarna med stående ovationer.
----Styrelsen tackar för intresset för förbundets arrangemang och hoppas på
fortsatt god uppslutning vid kommande möten och exkursioner !
För Smålands Skogsvårdsförbunds styrelse
Adolf-Fredrik Rappe / ordf.
Olof Wengelin / ledamot

