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Tisdagen den 25 augusti kl. 10.00–16.30 
Samling: Grävlingsberget, Hälleskogsbrännan. Kaffe serveras från kl. 09.30.  
Transport med egna bilar. Ta gärna med stolryggsäck. 

Hitta hit: Grävlingsberget ligger mitt i brandfältet, längs vägen mellan Virsbo och Hörnsjöfors.

Exkursionsvärdar: Skogshistoriska Sällskapet och Mellanskog.

Exkursionsledning: Göran Hagerfors, Skogsstyrelsen, Lena Gustafsson, SLU, Bengt Algotsson,  
Mellanskog samt Mats Hannerz och Ulf Didrik, Skogshistoriska Sällskapet.  

Deltagaravgift: Medlem i Skogshistoriska Sällskapet: 200 kr. Ännu ej medlem: 300 kr.  
Priset inkluderar förmiddagskaffe och lunch. Max 45 deltagare. Först till kvarn.

Anmälan senast måndagen den 10 augusti till Mats Hannerz, i första hand e-post,  
mats.hannerz@silvinformation.se i andra hand telefon, 070-528 85 54. När anmälan är  
mottagen får du ett svarsmejl med besked om att du fått plats, alternativt står på reservlistan.  
Du bekräftar ditt deltagande genom att betala in avgiften enligt anvisningarna i svarsmejlet.  
OBS. Kontant betalning på plats är inte längre möjlig.  

Torsdagen den 3 september  
kl. 09.00–16.00 
Samling: Parkering vid Nydala Trävaru,  
2 mil nordost om Värnamo. Kaffe serveras 
från kl. 08.30. 

Hitta hit: Nydala ligger längs väg 127  
mellan Värnamo och Vrigstad. Från  
Vrigstad är det cirka 10 km och från  
Värnamo drygt 20 km till Nydala. 

Exkursionsvärd och -ledning: Skogs- 
historiska Sällskapet genom Göran  
Örlander, Karl Johan Krantz och Hans-
Jöran Hildingsson.

Deltagaravgift: Medlem i Skogs- 
historiska Sällskapet: 200 kr. Ännu  
ej medlem: 300 kr. Priset inkluderar  
förmiddagskaffe och lunch. 

Anmälan senast måndagen den 24 
augusti till Hans-Jöran Hildingsson, i första 
hand e-post, hans-joran.hildingsson@
skogssallskapet.se i andra hand telefon, 
073-070 10 87. Max 50 deltagare.  
Först till kvarn. När anmälan är mottagen 
får du ett svarsmejl med besked om att  
du fått plats, alternativt står på reservlistan. 
Du bekräftar ditt deltagande genom att 
betala in avgiften enligt anvisningarna  
i svarsmejlet.  
OBS Kontant betalning på plats  
är inte längre möjlig. 

Skogen, viltet  
och miljön efter   
den stora skogs-
branden 2014
Den 31 juli 2014 startade en brand som kom 
att bli den största i Sverige på över 100 år. 
Branden drabbade över 13 000 hektar skog 
och påverkade inte bara träden utan också 
gårdar, kulturmiljöer, mark, djur och växter. 
Mer än halva ytan har efteråt avsatts som 
naturreservat och ekopark.

I området finns unika möjligheter att stude-
ra hur naturen återhämtar sig. På exkursionen 
kommer vi att höra om brandens förlopp och 
hur växter och djur återvänt eller nyetablerats. 
Följderna för skogsbruket diskuterar vi i de 
brända delarna utanför reservatet. Tillvara-
tagande av virke, påverkan på vägnätet, för-
yngring, viltet och hur insekter och svampar 
påverkar är frågor som kommer upp.

Exkursionen leds av Göran Hagerfors, 
tidigare ”brandgeneral” för Skogsstyrelsen, 
professor Lena Gustafsson som forskar på 
brandens ekologiska effekter, samt Bengt 
Algotsson från Mellanskog. Vi kommer också 
att träffa andra experter som berättar om 
kulturspår och fåglar.

Efter exkursionen finns möjlighet att besöka 
det närliggande världsarvet Engelsbergs bruk. 
Bruket var hotat av branden men klarade sig 
med ett nödrop.

Skogshistoria,  
kloster och kultur-
miljöer runt sjön 
Rusken 
Sjön Rusken ligger på småländska hög- 
landet några mil öster om Värnamo. Vi 
samåker i egna fordon runt denna sjö och 
gör stopp på flera intressanta platser. 

Starten sker i Nydala vid sjöns norra  
ände där vi hälsar på hos Nydala Trävaru 
AB och familjen Lindman som berättar om 
hur verksamheten byggts upp. Här beser 
vi också ruinerna av Nydala kloster. Det 
anlades redan 1143, samtidigt med Alvastra 
kloster och var på sin tid ett av Sveriges 
mest betydande. Vi tittar också in i den 
märkliga klosterkyrkan. 

Färden går sedan söderut till Långö där  
vi får höra om den forna industrimiljön.  

Efter lunch i Svensbygds gamla mis-
sionshus, förflyttar vi oss till den berömda 
Skatelinden i Hättebo för att med den i 
blickfånget lyssna till berättelsen om det 
ålderdomliga brukandet och hamlingen. 

I Os vid sjön Ruskens utlopp gör vi en 
vandring i den gamla industrimiljön och  
får oss till livs Ohs bruks hela historia.  
Med rötter från 1600-talets järnbruk bör- 
jade man tillverka massa vid förra seklets 
början och flotta virke över Rusken.  
Exkursionen avslutas i Nydala.

”Tusenårskogen” 
och dess tre  
epoker
Tusenåraskogens berättelse är huvud-
temat för exkursionen i Västerbottens 
läns enda nationalpark. Den ligger i 
södra Lapplands sydöstra hörn. Björn-
landet är en historiebok som berättar 
om dess olika epoker via brandskadade 
träd, skogsstrukturen och spåren i trä-
den. Med sina ur- och naturskogar utgör 
den ett unikt landskapsavsnitt i en del 
av Sverige som i övrigt är starkt präglat 
av skogsbruk. 

Skogssamisk tid: Äldre namnskick 
och barktäkt på myrtall samt skriftliga 
källor visar att området hade en samisk 
befolkning på lappskatteland ända fram 
till mitten av 1800-talet.

Nybyggartiden: När avvittringen  
fastställdes 1884 avskildes Häggsjös 
marker med omgivande kronoskogar 
och bönderna blev stora markägare 
under en kort tid. Tydligaste spåren är 
de slåtterdämmen som finns i parken.

Skogsbrukstiden: År 1900 bestod 
befolkningen av arrendatorer, skogs-
arbetare och två torpare. I parken  
finns enstaka rester av timmerhus,  
stigbläckor, inristningar och slåtter- 
dammen som blev flottningsdamm.

År 1836 skrevs den första skogs-
bruksplanen för det som skulle bli Böda 
kronopark. Under åren 1861 och 1890 
sattes sedan 7,5 miljoner plantor av 
framför allt tall, men också exotiska 
trädslag som idegran, weymouthtall, 
thuja och lärk. Skogen planerades efter 
tysk inspiration med rätlinjiga block. 
Norra Öland är samtidigt en unik miljö 
för växter och djur, och ibland krockar 
det ordnade skogsbruket med mångfal-
dens villkor.

På exkursionen gör vi en historisk  
resa i Böda kronopark från järnåldersbo-
sättningarna, via skogsbruksepoken till 
dagens ekopark där den ursprungliga 
floran och faunan samt människan är i 
fokus. Vi får också lära oss mer om orki-
déer och höra om öländska livsöden. 

Vi startar inomhus vid Skäftekärr  
innan vi beger oss ut för att titta på 
skogen och intressanta natur- och kul-
turmiljöer. Orkidéstopp utlovas, liksom 
spännande diskussioner om hur vi 
hanterar Bödas främmande trädarter.  
Är de ett historiskt kulturarv eller ska  
de avvecklas för att återställa naturen  
som den var före skogsbrukets intåg?

Måndagen den 15 juni kl. 10.00–16.30
Samling: Skäftekärr utanför Löttorp. Kaffe serveras från 9.30. Transport med egna bilar. 

Hitta hit: Skäftekärr jägmästarboställe, Kullenvägen 86, 387 73 Löttorp.

Exkursionsvärdar: Skogshistoriska Sällskapet och Sveaskog.

Exkursionsledning: Louise Åkerstedt och Ellen Nordström, Sveaskog. Börje Drakenberg,  
Björn Lüning, Peter Danielsson samt Mats Hannerz, Skogshistoriska Sällskapet.

Deltagaravgift: Medlem i Skogshistoriska Sällskapet: 200 kr. Ännu ej medlem: 300 kr.  
Priset inkluderar förmiddagskaffe och lunch. Max 45 deltagare. Först till kvarn.

Anmälan senast måndagen den 1 juni till Mats Hannerz, i första hand e-post,  
mats.hannerz@silvinformation.se i andra hand telefon, 070-528 85 54. När anmälan är  
mottagen får du ett svarsmejl med besked om att du fått plats, alternativt står på reservlistan.  
Du bekräftar ditt deltagande genom att betala in avgiften enligt anvisningarna i svarsmejlet.  
OBS. Kontant betalning på plats är inte längre möjlig.

Tisdagen den 11 augusti kl. 10.00–16.00
Samling: Kaffe serveras från kl 10.00. Lunch vid Angsjökojan kl 13.00.

Hitta hit: Väg 92 från Umeå, några km väster om Fredrika, sväng vänster:   
”Björnlandets nationalpark 24 km”. Därefter skyltning till huvudentré Angsjö.

Exkursionsvärdar: Skogshistoriska Sällskapet och Länsstyrelsen Västerbotten.

Exkursionsledning: Tomas Staafjord, Länsstyrelsen i Västerbotten samt Erik Valinger  
och Johan Renström, Skogshistoriska Sällskapet.

Deltagaravgift: Medlemmar i Skogshistoriska Sällskapet: 200 kronor. Ännu ej medlem: 300 kronor. 
Priset inkluderar förmiddagskaffe samt lunch. Max 45 deltagare. Först till kvarn.

Anmälan senast söndagen den 2 augusti till Erik Valinger, i första hand e-post, erik.valinger@slu.se  
i andra hand telefon, 073-066 99 83. När anmälan är mottagen får du ett svarsmejl med besked om 
att du fått plats, alternativt står på reservlistan. Du bekräftar ditt deltagande genom att betala in 
avgiften enligt anvisningarna i svarsmejlet.  
OBS. Kontant betalning på plats är inte längre möjlig.

Fo
to

: S
ve

rig
es

 N
at

io
na

lp
ar

ke
r, 

Le
if 

B
yg

d
em

ar
k

Från rätlinjigt  
skogsbruk till  
ekopark på  
naturens villkor
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