
Skogsnätverket i Örebro län  

Hej skogsvänner!    28 juli 2014 
Det har varit lite glest med brev från oss ett tag. Men nu tar vi tag i nätverkets arbete.  

Örebro läns skogsnätverk hålls ihop av Hopajola och består Skydda skogen, Naturskyddsföreningen i 

Örebro län, Fältbiologerna och enskilda personer som är intresserade av skog och skogsfrågor. 

Skogsnätverket är en mötesplats för alla skogintresserade i Örebro län. Nätverket ska fungera 

som ett verktyg för att sprida skogsaktiviteter som görs under året av olika aktörer. 

Skogsnätverkets syfte är att lyfta skogens värde utifrån naturvärden, sociala värden och 

ekonomiska värden.  I nätverket vill vi: 

 samlas kring skogsfrågor 

 följa och sprida insikt om vad som händer i skogsfrågan 

 förmedla och dela olika kunskaper och åsikter om skogsfrågor 

Vill du vara med i Örebro läns skogsnätverk? Hör av dig till Åsa eller Kajsa. 

Förslag på nästa träff med skogsnätverket är 23 eller 24 augusti.  

Gå in på länken och kryssa i vilken dag som passar dig: http://doodle.com/u9ytpvbufbt3v7fz 
Om du vill vara med på träffen men inte kan dessa dagar så skriv ditt namn på raden utan att kryssa, 

så ser vi vilka som vill vara med på mötet, men inte kan dessa datum. (Funkar inte länken så skriv ett 

meddelande till Kajsa). 

Plats är inte bestämt, men vi kommer att vara ute i en intressant skog. Halva tiden nätverksmöte då 

vi bl.a. diskuterar hur nätverket ska jobba och resten av tiden är vi ute i skogen. Kom gärna med 

förslag på spännande skogar att besöka. Ett förslag är Naturskyddsföreningens fastighet i 

Rundberget.  

Svampar - glädje och nytta 29 - 31 aug 2014  
En helg i svamparnas tecken med experten Monica Svensson. På Åfallets Naturby  
läs mer på:  http://www.naturby.se/index2.php?lang=se&option=11&suboption=52 

 

Skogsprojektet ”Hållbart skogsbruk – hur då?” fortsätter 

Vad som är planerat att vi ska göra i projektet: 

 Författarafton på biblioteket. Det finns flera författare som tolkar och skildrar skogen på 
olika sätt för att lyfta skogens värden. Vi diskutetar nu sammarbete med Örebro 
universitet. 

 Film om hur man inventerar skog. Filmen ska sedan spridas på youtube för att sprida 
kunskapen om inventering av skog.  

 Studiecirkel med Viktor Säfve som ledare. Vi kommer att besöka och lära oss om 
avverkningsanmälda skogar. Hur gör man avgränsningar och varför.  

 

http://doodle.com/u9ytpvbufbt3v7fz
http://www.naturby.se/index2.php?lang=se&option=11&suboption=52


Skogsnätverket i Örebro län  

 Arrangera 5 skogsdagar och 5 
uppföljningsträffar för naturnära skogsbruk 
för skogsägare (privata och kommuner) och 
ideella med Martin Jensén som guide i 
skogslandskapet. Att visa på ett annat sätt att 
tänka i skogsbruket. Vi har genomfört 4 
utbildningsdagar i Örebro, Askersund och 
Laxå kommuner, så här finns möjlighet att 
genomföra en till, om intresse finns. 

 19-28 september. ”Forskningsresa” en slags 
inventeringsturné/kurs i länet där experter 
och nybörjare möts och lär sig om inventering. Vi kommer att inventera några skogar i 
södra länsänden och dels inventera Naturskyddsföreningens fastighet i Rundberget 
(Ljusnarsberg)  

En av våra ledare under veckan är Sebastian Kirppu 26-28 
sep. Du kan vara med en dag eller alla. Skogsinventering 

–Kunskap räddar skog! 

 

Sebastian Kirppu är naturvårdsspecialist och en av 

naturvårdsrörelsens mest erkända skogsräddare. Han arbetar 

som inventerare åt Länsstyrelsen i Dalarna och lägger en stor 

del av sin övriga tid på att föreläsa, hålla kurser och inte minst 

kartlägga hotade och oskyddade naturskogar i hela Sverige. 

Sebastian har djupa kunskaper om naturskogens liv och 

dynamik och om fältinventering av så kallade signalarter, det 

vill säga arter som indikerar livsmiljöer med höga naturvärden.  

 

Hör gärna av er om ni har frågor och idéer! 

Åsa Wistrand  och  Kajsa Grebäck  

Verksamhetsledare   Projektledare Hållbart skogsbruk – hur då? 
Hopajola, 019-16 83 09  Naturskyddsföreningen Örebro län  
natur@hopajola.se 019-16 83 19, 

kajsa.greback@naturskyddsforeningen.se 
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