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Nu lanserar vi vårt första Skog och vattenbrev. Detta kommer innehålla en 
mängd intressanta råd och ge dig som skog och/eller vattenägare ideér som 
du kan utveckla. Vi har som mål att ta fram några brev per år. 
Hushållningssällskapets rådgivare har stor kunskap om både skog och vatten 
och hur detta kan utvecklas i samklang. Detta gör att vi nu tar fram ett 
gemensamt brev som belyser båda dessa områden. Skog och vatten hänger 
ihop! Du vet väl om att Hushållningssällskapet är en medlemsorganisation, 
gå gärna med som medlem du också! 
 

Skog 
Till skillnad från förr är skog inte längre ett säsongsarbete på 
vintern. Skogsbruk är alltid aktuellt, åtgärder som röjning, 
gallring, slutavverkning och dikesrensning har naturligtvis 
sina bästa årstider, men maskinerna rullar på året om. Detta 
ställer krav på kunskap om skogsmarken och välplanerade 
åtgärder. 
 
I detta första nummer har vi därför valt att ta upp ett par 
aktuella saker som är viktiga så här års: 
 

 
Inventering. En promenad genom fastigheten är viktig för att 
kontrollera om det finns  några vindfällen efter vinterns och 
vårens mindre oväder. Enstaka träd kan lämnas men ligger det 
några stycken på ett ställe ska de absolut tas tillvara. Notera vad 
du hittar på karta, då är det lätt för entreprenören eller du själv 
att vara effektiv vid upparbetningen av träden.  
Granbarkborreangrepp är bäst att fånga upp snabbt och det 
enda sättet idag är att gå i skogen och leta efter gulnande toppar 
eller gnagspår längre fram på våren när temperaturen stiger 
över 18 °C. Då svärmar nämligen barkborren och påbörjar gnag. 
Gulnande granar från förra året går dock att se nu. 
 
 
 
Plantering. Nu är bästa tid för plantering av både barr- och lövträd. 
Har du tittat över hur fjolårets plantor klarat höst/vinter? Kanske 
behövs det hjälpplanteras. Bäst resultat om det görs direkt, om något 
år har gräset slagit rot. Har rådjuren ätit på toppskotten, glöm inte 
viltskyddsbehandling till hösten, bra start är viktigt för plantorna.  
 
 
 
Till sist: Vi på Hushållningssällskapet är fristående och inte beroende av något inköp av 
virke, vilket gör oss opartiska som i sin tur leder till att vi kommer ge svar efter era 
förutsättningar på er gård. 

 

Ny skogsrådgivare 
Med start den 1 juni  kommer vi att få ytterligare en skogsrådgivare till oss, som i första 
hand ska arbeta inom Kronobergs län. Hans namn är Tobias Nilsson, han har tidigare 
jobbat på Södra Skog, chef för egna avverkningsmaskiner och kommer att ha sitt kontor 
vid Hushållningssällskapets rådgivningskontor i  Ingelstad.  
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Vatten – vi är experter! 
Vi har stor kunskap om alla typer av vatten. Vi utför provfisken, bedömer vatten och 
utvecklar vattnen för rekreation, nyttjande och alla de arter som är beroende av vatten.  
 
Så här när våren närmar sig med stormsteg och fisk och kräftor blir mer aktiva så är det 
bra att tänka till kring hur Era vatten kan utvecklas. Detta är några frågor som ni bör 
ställa till er gällande vattenmiljöerna i er närhet:  
 
Vilken status har vattnen?  
Vad finns i vattnen? 
Vad kan vi göra för att vattnet ska fungera bättre? 
 
En bra start för vattenarbete är en fiskevårdsplan eller vattenvårdsplan. Denna ger svar 
på ovanstående frågor och belyser riktningen kommande åren. En plan för en mindre 
sjö/åsträcka kostar från 15000 kr exkl. moms och uppåt.  

Om Kräftor – en stor landsbygdsresurs 
Har ni kräftor i era vatten kan dessa bestånd ofta utvecklas. Ibland fiskar vi för mycket, 
ibland för lite. Hur gör man med utfodring, syresättning och boplatser för kräftorna? I 
vår kräftgrupp som pågår under hela 2015 får du svar på detta och ytterligare massor 
med kunskap om kräftor. Nyhetsbrev och träffar. Kostnad 1500 kr. 
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