
                        

 

                                                                                      

 

Skogens Värden 
Kretskonferens 11 – 13 oktober på 

Åkulla Friluftsgård i Halland 

 

Vilka är skogens värden? Vad betyder skogen för dig? Kom med oss till Åkulla 
Friluftsgård den 11–13 oktober! Tillsammans utforskar vi, upplever, diskuterar och lär 
oss om skogen. Biologisk mångfald, inventering, skogsbad och besök i Åkullas vackra 
bokskogar är bara ett par av sakerna som står på programmet under helgen.  

Mikael Karlsson, skogsexpert och författare till boken ”Konsten att hugga träd och ha 
skogen kvar” föreläser om kontiunitetsskogsbruk. Rebecka Le Moine, riksdagsledamot 
för Miljöpartiet och talesperson för biologisk mångfald håller en workshop om 
biologisk mångfald på plats i skogen. Riksföreningens Hanna Wallin erbjuder en 
spännande workshop om skogens sociala värden. På söndagen låter vi våra 
skogsnätverk ta plats med diskussioner om hur vi bäst kan jobba för att skydda skog, 
erfarenhetsutbyte och goda exempel. På nästa sida hittar du våra workshops under 
lördagen, och vi är glada över att alla är utomhus! Nyfiken på vad som mer sker under 
helgen?  Ta en titt på vårt program! 

 



                        

 

                                                                                      

 

Beskrivning av aktiviteter utomhus på lördagen 

Förmiddag 10.00-12.30 

Ädellövskog 
Naturvärdesbedömning och skötselförslag med lite grupparbete. Olika typer av skydd 
av skog och ombildning till reservat. Johan Persson, Skogsstyrelsen / Monica 
Mathiasson, Länsstyrelsen 
Vatten i skogen 
Växter och djurs starka knytning till vatten och hur vi kan vårda och återskapa 
våtmarker i skog. Stefan Andersson, Skogsstyrelsen 
Skogsbad  
Naturen bjuder på den bästa miljön för avslappning och vila från det informationsbrus 
som ständigt omger oss.  Genom ett så kallat skogsbad, där långsam vandring under 
tystnad varvas med övningar i medveten närvaro, tränar vi våra sinnen till både vila 
och skärpa. Vi upptäcker detaljer i yttre och inre landskap. Gunilla Kabell, Solsidan 
Grön rehab 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Eftermiddag 13.30-16.00 

Biologisk mångfald  
Pollinatörer, toppredatorer, nedbrytare och syreskapande växter. Den biologiska 
mångfalden är vår livförsäkring för kommande generationer, men ändå är den idag 
starkt trängd på grund av människan. Workshop om den biologiska mångfalden, om 
dess hot, vikt, och vad vi kan göra för att bevara den! Rebecka Le Moine, biolog 
Ädellövskog  
(samma som på förmiddagen) 
Skogens sociala värden – nödvändiga för människans livskvalitet och välmående 
Ett litet grönområde i trakten där vi bor eller går i skolan gör oss människor gladare 
och friskare. Det är vardagsnaturen, i den tätortsnära skogen, som vi oftast besöker 
och uppskattar mest. Den används på många olika sätt och har ett eget värde för varje 
enskild person. Men den har dessutom ett stort, ofta dolt, samhällsvärde, som är svårt 
att mäta i kronor. Trots detta är det oftast de biologiska värdena som lyfts som skäl för 
att skydda natur.  
Under denna workshop kommer vi att vara ute och uppleva, diskutera och reflektera 
över vad skogens sociala värden betyder, varför de är så viktiga, brister i skydd och 
fysisk planering och hur man kan arbeta för att skydda dessa värden. Vi får också 
information om kommunala planer, skötsel och exploatering. Hanna Wallin, 
Riksföreningen och Rasmus Kaspersson, kommunekolog Varberg  

 

 



                        

 

                                                                                      

 

Föreläsare 
Per Jiborn, Skribent och bloggare. Tidigare generalsekreterare på 
Naturturismföretagen och aktivt i natur- och skogsskyddsfrågor, med ett speciellt 
intresse för Sveaskogs ekoparker.  
0733–745995, per@reslust.org   www.reslust.org 
 
Sussie Andreasson, Verksamhetsutvecklare på Studiefrämjandet Väst,  
sussi.andreasson@studieframjandet.se 

Johan Persson, skogskonsulent Skogsstyrelsen  
035-136851 johan.persson@skogsstyrelsen.se  

Monica Mathiasson, Naturvårdshandläggare Länstyrelsens Naturvårdsenhet  
010-2243306 monica.mathiasson@lansstyrelsen.se  

Stefan Andersson, Mark- och vattenspecialist Skogsstyrelsen 035-136840 
stefan.anderson@skogsstyrelsen.se  

Gunilla Kabell, Beteendevetare och mindfullnes, Solsidan Grön Rehab, Kroksjön 
Unnaryd  
0706-003418,  gunilla.kabell@gmail.com  www.kroksjon.se  

Rebecka Le Moine, riksdagsledamot för Miljöpartiet och talesperson för biologisk 
mångfald. Hon var en av initiativtagarna till att uppmärksamma den biologiska 
mångfaldens dag 22 maj och har gjort en föreläsningsturné för att prata om ämnet. För 
sitt arbete med att göra biologisk mångfald intressant för alla utsågs hon 2017 till Årets 
miljöhjälte av svenska Världsnaturfonden. Rebecka har en masterexamen i biologi, 
ekologi och naturvård vid Linköpings Universitet. Hon har arbetat som ekologkonsult 
och varit ideellt engagerad i Naturskyddsföreningen och Skydda Skogen. 

Hannah Wallin, sakkunnig Skogens sociala värden, Rikskansliet  
076-0337697 hannah.wallin@naturskyddsforeningen.se  

Rasmus Kaspersson, kommunekolog Varbergs kommun 
rasmus.kaspersson@varberg.se  

Mikael Karlsson, tilldelades 2017 Naturskyddsföreningens skogspris för sitt långvariga 
engagemang för ett hållbart skogsbruk. Skog, hav och närhet till natur har alltid varit 
en viktig del av Mikaels liv och i mitten av 1990-talet började han aktivt engagera sig i 
skogsbrukets utformning. Sedan 2006 arbetar Mikael med planläggning, rådgivning, 
arrangerande av kurser och studieresor. Han är också författare till boken ”Konsten att 
hugga träd och ha skogen kvar” som gavs ut 2017.  
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Olle Holmstrand, ordförande i Lerums Naturskyddsförening och aktiv i 
Risvedengruppen sedan 10 år tillbaka.  
olle.holmstrand@telia.com 

Stig Johannesson, ordförande i Kungälvs Naturskyddsförening och sekreterare i 
Rädda Svartedalens Vildmark 
andolf@tele2.se 

Gert Andersson, skogsgrupp i Varberg  
070-6758041   

 

Om Åkulla:  
Åkulla friluftsgård är beläget vid Yasjöns strand i Åkulla bokskogar mitt i Halland. 
Värt att veta är att platsen där Bockstensmannen hittades 1936 är belägen endast 1,5 
kilometers promenad från Åkulla. Är du nyfiken på att få veta mer om Åkulla ta en titt 
på hemsidan: http://www.akulla.eu/ 
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Priser och anmälan 

Hela konferensen fredag till söndag, helpension, två övernattningar:  

enkel standard med dusch och toalett i korridor, enkel-eller dubbelrum: 1800 kr/pp 

dubbelrum med hotellstandard: 2000 kr/pp 

enkelrum med hotellstandard: 2300 kr/pp  

Fredag till lördag, eller lördag till söndag, helpension, en övernattning:  

enkel standard med dusch och toalett i korridor, enkel-eller dubbelrum: 1200 kr/pp  

dubbelrum med hotellstandard: 1300 kr/pp 

enkelrum med hotellstandard: 1400 kr/pp  

Hela konferensen fredag till söndag utan övernattning, alla måltider utom frukost 
ingår: 850 kr/pp 

Fredag till lördag, eller lördag till söndag, utan övernattning, alla måltider utom 
frukost ingår: 650 kr/pp 

Hela lördagen utan övernattning, alla måltider utom frukost ingår: 450 kr/pp 

Hela söndagen utan övernattning, alla måltider utom frukost ingår: 200 kr/pp  

 

Anmälan är bindande. Avbokning som sker en vecka innan och framåt kommer 
debiteras med hela kostnaden.  

Sista anmälningsdag är torsdag den 3 oktober 

Anmäl dig via länken: 
https://naturskyddsforeningen.wufoo.com/forms/z17b736j0hdq5e4/ 

Anmälningsavgiften på 450 kr betalas in senast på torsdag den 3 oktober till 
Naturskyddsföreningen Södra Älvsborg på BG 444–3198 eller Swishas till 123 626 51 77. 
Skriv ditt För-och Efternamn så vi vet vem som har betalat. Summan 450 kr kommer 
sedan att dras från den totala kostnaden för din konferensvistelse. Faktura för denna 
skickas ut i efterhand.  

OBS: För dig som enbart ska vara med på söndagen är anmälningsavgiften 200 kr, 
vilket är samma summa som kostnaden för dagen.  
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Hur tar jag mig till Åkulla? 
Åkulla friluftsgård ligger 27 km från Varberg. Från E6 kör du väg 153 mot Ullared efter 
ca 18 km skylt Åkulla sväng höger. Kör 4 km till Friluftsgården. 

Med buss 651 från Varbergs busstation (ligger direkt bredvid tågstationen) mot Ullared 
kan du ta dig till Haksered Rolfstorp som ligger ca 4 km från Åkulla friluftsgård. Vill du 
bli upplockad där anmäl det till kansliet. 

Kolla din förbindelse på Samtrafiken https://reseplanerare.resrobot.se  

Busstider fredag eftermiddag/kväll:  
Från Varbergs busstation  17.28 18:28  19.40 20.28 
ankommer Haksered  17:59 18:59 20.11 20.59 
Busstider lördag morgon:  
Från Varbergs busstation  07.05 08.05  09.05 
ankommer Haksered  07.30 08.30 09.31 
Busstider på söndagen:  
Från Haksered 12.27 15.27  16.27 
ankommer Varberg 12.58 15.58 16.58 
 
Vid frågor vänligen kontakta Kansli Väst:  
kansli.vast@naturskyddsforeningen.se 
 
 

 

Välkommen! 
Hälsar Hallands Naturskyddsförening och Kansli Väst 

Anders Tullander Orförande Hallands Naturskyddsförening 
070-3740014 anders@tullander.se 

Maja Ryberg Verksamhetsutvecklare region Väst 
0723-097989 maja.ryberg@naturskyddsforeningen.se 
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