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Nyhetsbrev
I ett mail för någon månad sedan informerad vi om att Häradsallmänningsförbundet avser
att regelbundet skicka ut ett nyhetsbrev.
I steg ett kommer det att skickas till respektive allmännings ordförande och samtidigt läggas
upp på Förbundets hemsida under en ny flik som kort och gott ska heta ”nyhetsbrev”. I nästa
steg lär vi göra någon form av möjlighet för alla som vill att prenumerera på det. Men nu i
början skickas det bara till respektive ordförande som får ansvara för vidare distribution.
I detta första nyhetsbrev är det dessutom några klipp från tidigare mail/nyhetsbrev.

Artskyddsutredningen

Förbundet har skickat in ett remissvar på artskyddsutredningen. Vi är som många andra
mycket kritiska. Det är uppenbart att utredaren Lars Tysklind själv vill gå längre och
inskränka brukandet mer än vad som EU kräver och därmed vad som avtalats. Utredningen
hade en mycket tydlig juridisk slagsida där merparten av de sakkunniga var jurister och det
var mycket få representanter som hade insikt i skogsbruk. Förbundets remissvar finns på
vår hemsida https://haradsallmanningsforbundet.se.

Debatten om och i skogen

Ingen av Er kan ha undgått den debatt vi nu har om vårt skogsbruk. Granskningsnämnden
har visst fått in över 40 anmälningar om TV-programmet ”Slaget om skogen”. Vi har även
inom Förbundet diskuterat att göra en anmälan – men vi har ännu inte gjort någon.
Många aktörer har på olika sätt försökt bemöta SVT, DN och annan media som har haft hårt
vinklade reportage. Bla så har branschforskningsföretaget Skogforsk samlat ihop en hel del
fakta – läs mer på https://www.skogforsk.se/kunskap/slaget-om-skogen
Debatten i media om vårt brukande är inte lösningsorienterad. Vi har inom Förbundet
diskuterat om vi skulle göra något eftersom brukandet av våra skogar verkar bli en valfråga.

Häradsallmänningarnas historia

Under ett par års tid skrev professor emeritus Lars Kardell på boken om ”Häradsallmänningarnas historia”. Boken som är på 150 sidor beskriver allmänningars historia och
betydelse för bygden och delägarna från vikingatiden fram till idag. Boken var klar för
ungefär ett år sedan och då skickades 5 ex till varje Häradsallmänningars ordförande.

På senaste styrelsemötet beslutades att nya styrelseledamöter i de olika
Häradsallmänningarnas styrelser mot porto ska få en bok. Dvs har Ni nya styrelseledamöter
så ring/maila till Häradskogs kontor 019–10 80 80 eller info@haradskog.se och beställ fler
böcker.

En ”uppslagsbok”

Styrelsen har beslutat att vi i ska göra ett dokument där vi samlar ihop tips, idéer och
kunskap om Häradsallmänningar. Hör gärna av Dig till mig med frågor eller tips!

Driftuppföljning

Styrelsen har också beslutat att åter börja med någon form av driftuppföljning för att
inspirera Er alla till att fortsatt utveckla verksamheten. På Förbundets årsmöte i maj
kommer vi att presentera vad vi då har knåpat ihop.

Årsmötet 2022

Värdar för årsmötet 2022 är Västmanlands-allmänningarna med Snefringe och deras
ordförande Ingrid Sommar i spetsen. Själva mötet är 6 – 7 maj och fredagen är på Munktellmuseet i Eskilstuna och lördagen på traditionellt vis i skogen.
Föredragshållare på fredagen:
 Skogsstyrelsens GD Herman Sundqvist
 Ordföranden i LRF-skogsägarna Paul Christensson – han är även vice ordförande i
Södra
 Johan Kuylenstierna, ordförande i Klimatpolitiska Rådet, Styrelseledamot i Sveakog,
en av TV4 ofta anlitat miljöexpert. Han var också tidigare chef för Stockholm
Environment Institute.
Boka redan nu dagarna – och inbjudan och anmälningsblankett kommer i början av 2022!

Erik Petré
Sekreterare

