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Tiveden - den 30 maj
Exkursionsledare: Åke Petterson, Sture Jakobsson samt
medverkan av Lars Kardell.
Antal deltagare: Cirka 55.
Sponsor: Sveaskog.
Innehåll: Information om järnbruksepoken och visning av den gamla masugnen
vid Igelbäcken, resa genom l ivedens nationalpark under guidning, besök på den
gamla byn Tivedstorp, besök på det gamla bruket Åboholm, redovisning av arbe-
te kring dokumentation av gamla namn på lokaler i skogslandskapet samt slutligen
besök på den gamla Kullängsstugan.
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"Edwin Ohlsson - en verklig
skogsprofil" - den 18 juni

Exkursionsledare: Sven Berglund.
Antal deltagare: Cirka 25.
Sponsor: Skogssällskapet.
Innehåll: På Edwin Ohlssons initiativ bildades för 90 år sedan, närmare bestämt
den 6 juni 1912, Sydvästra Sveriges Skogssällskap dvs det som sedermera kom att
kallas Skogssällskapet och under exkursionen högtidlighölls minnet härav. Hem-
bygdsföreningens ordförande Clas Lissing höll ett anförande om Å ry Bruk och Ed-
win Ohlsson och under exkursionen behandlades ett flertal skötselfrågor.



Skogsbruk i fjällkanten - Tärna-Stensele
Allmänningsskog 80 år - den 20-21 aug.

Exkursionsledare: Henrik Sandström.
Antal deltagare: Cirka 50.
Sponsor: Tärna-Stensele Allmänningsskog.
Innehåll: Redovisning av skogsallmänningens 80-åriga historia samt situationen
för ett renodlat, fjällnära norrländskt skogsbruk idag och med tankar inför framti-
den - i senare fallet inte minst frågor kring nyckelbiotoper och andra miljövärden
som idag kraftigt påverkar verksamheten.



Exkursion på Gotland - den 20 sept.
Exkursionsledare: Charlotta Kabo - Stenberg och Ingmar Danielsson
samt Ingemar Linné.
Antal deltagare: Cirka 20.
Sponsor: Skogsvårdsstyrelsen/Länsstyrelsen Gotland.
Innehåll: Gotländskt skogsbruk i dag, i går och i morgon, gotländska natur-
värden i allmänhet och ängesskötsel i synnerhet, gotländsk skogshistoria med fokus
på skogsindustri/sågverksrörelse och de personer som satt djupa spår i dessa
sammanhang. Ingemar Linné lämnade en omfattande skogshistorisk redovisning
med start i pollenanalyser.
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Skogshistoria i Estland - den 6-7 sept.
Denna exkursion skedde inom ramen för vårt nordiska samarbete.

Exkursionsledare: Ordföranden i finska skogshistoriska sällskapet
Markku Rauhalahti med lokal assistans av Hendrik Relve.
Antal deltagare: 31 varav 14 från Sverige och övriga från våra
nordiska grannlä nder.
Innehåll: Estlands skogshistoria som har väldigt många drag gemensamma med
den svenska bl.a. det tidiga tyska inflytandet. Besök på skogsfakultetcn vid
universitet i Tartu vars grundare är Gustav II Adolf, besök på museet/naturskolan
i Sagadi vars valspråk lyder ” The child who takes nature as a friend breathes better
from the soul” , besök på skogsskolan Luua samt försöksparken Järvselja.
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