
                                                    

                                                                                                                                                  

 
Kretskonferens om skogens värden 

En utbildning för kretsaktiva medlemmar om vad och hur skog kan skyddas. 
Målet är att vi tillsammans kan påverka. 

Fredag 11 oktober 

Kl. 18.30- Ankomst under kvällen  

Kl. 19:30 - 20:30 Middag 

Kl. 20:30 - 21:30 

 
  

Ekoturism – ett hot eller en möjlighet för naturvården? 
Per Jiborn tidigare generalsekreterare på Naturturismföretagen och 
aktivt i natur- och skogsskyddsfrågor berättar som skogens 
betydelse för en växande svensk besöksnäring. 

Lördag 12 oktober 

Kl. 07:15 - 08:15 Frukost 

Kl.08.30 - 09.30 
 
 

Välkomna  
Info från Studiefrämjandet, 30 min, Sussie Andreasson  
Gemensam start och gruppindelning 

Kl 09:30 - 10:00 Kaffe och fika  

Kl. 10:00 - 12:30 
 
 
 
 
 

Ute uppdelat på 2–3 grupper (Gör val av en grupp vid anmälan) 
• Ädellövskog, naturvärdesbedömning, skydd, skötsel och 

ombildning till reservat. Med lite gruppövningar. 
Johan Persson Skogsstyrelsen/Monica Mathiasson 
Länsstyrelsen 

• Vatten i skogen, Stefan Andersson Skogsstyrelsen  
• Skogsbad, Gunilla Kabell Solsidan Grön rehab 

Kl. 12:30 - 13:30 Lunch  

Kl. 13:30 - 16:00 

 

 
 
 
 

Ute uppdelat på 2–3 grupper (Gör val av en grupp vid anmälan) 
• Biologisk mångfald, Rebecka le Moine 
• Ädellövskog (samma som på förmiddagen) 

Johan Persson Skogsstyrelsen/Monica Mathiasson 
Länsstyrelsen 

• Skogens sociala värden och Tätortsnära skog, Hannah Walin 
Riksföreningen och Rasmus Kaspersson kommunekolog 
Varberg 

Kl. 16:00 - 17:00 Kaffe och fika  

  

 
 
 



  

                                                              

  

Kl. 17:00 - 18:30 
  
 
 
 
 

Kontiunitetsskogsbruk, föreläsning 
Mikael Karlsson, skogsexpert och författare till boken ”Konsten att 
hugga träd och ha skogen kvar” föreläser om möjligheten att arbeta 
hand i hand med naturen på ett sätt som gör att vi kommer bort ifrån 
många av de motsättningar som idag finns mellan skogsbruk och 
miljöskydd. 

Kl. 18:30 - 20:00 Middag  

Kl. 20.00 – 21.00 
 

Sociala aktiviteter i små grupper, erfarenhetsutbyte 
- Skicka med din diskussionsfråga i anmälan!  

Kl. 21.00- Kvällssmörgås 

Söndag 13 oktober 

Kl. 07:30 - 08:30 Frukost 

Kl. 08:30 - 10:00 
 
 
 
 
 
 
 

• Hur jobbar Riksföreningen med skogsfrågorna, i vilka frågor kan 
man som aktiv medlem/grupp vända sig till Riks, Hannah Wallin  

• Ägardirektiv Sveaskog är Sveriges största skogsägare, och ägs av 
oss alla. Ändå fortsätter Sveaskog att avverka på destruktiva sätt, 
och hugger bort de sista naturskogarna. Hur kan vi förändra 
Sveaskogs uppdrag, så att de axlar rollen som föregångare och 
verkar för miljömålet levande skogar? Rebecka Le Moine (MP) 

• Kort info om stiftelsen Naturarvet som köper in skyddsvärd skog, 
Olle Holmstrand 

Kl. 10:00 - 10:30 Kaffe och fika 

Kl. 10:30 - 11:30 
 
 
 
 
 
Kl. 11:30 - 11:30 
 

Presentation av skogsgrupper, arbetssätt, ca 15 minuter var. 
• Risvedengruppen, skydd av naturskog Olle Holmstrand NF 

Lerum 
• Rädda Svartedalen, skydda Assi-Domäns kronopark, Stig 

Johannesson NF Kungälv 
• Östgöta skogsgrupp, arbetssätt, Rebecka Le Moine 
• Varbergs skogsgrupp, Gert Andersson NF Varberg 

Diskussion om hur kretsarna kan arbeta med skogsfrågor. Hur kan vi 
samverka inom region Väst? 

Kl. 12:30 - 13:00 Avslutning och utvärdering av helgen 

Kl. 13:00 - 14:00  Lunch 

 

 

 

 


