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Nyhetsbrev
Här är årets andra nyhetsbrev. Förbundets tidigare nyhetsbrev och detta som är nummer tre
ligger på förbundets hemsida.

Årsmötet 2022
Vi hade ju vårt traditionella årsmöte i början av maj. Det var roligt nog ca 170 personer som
kom – och merparten av Häradsallmänningarna hade någon representant på plats!
Föredragen var mycket uppskattade och själva årsmötet var rätt odramatiskt.
Per Sandberg, Glanshammar Häradsallmänning hade efter många år i styrelsen avböjt omval.
Efter lite diskussion så beslutade årsmötet att rekommendera styrelsen att adjungera
Häradsmarkens VD Jan Persson och Häradskogs VD Martin Strandberg.
På efterföljande konstituerande styrelsemöte adjungerades förstås Jan och Martin och Hans
omvaldes som ordförande och Egon som vice ordförande.
Lars Kardell fick Förbundets stipendium vid det digitala årsmötet 2020 som tack för den helt
fantastiska boken som han skrivit! Han var inbjuden till årets möte men han kunde tyvärr
inte komma.
Vid årsmötet uppmanades de närvarande att ta hem hans bok till nya styrelseledamöter. Och
Ni som inte var där – nya styrelseledamöter får gratis ett ex av boken om Ni ringer/mailar
Annika (annika.gillstrom@haradskog.se) på Häradskogs kontor.
Under middagen på fredagskvällen fick Hans Carlander Förbundets förtjänsttecken i guld för
alla sina mångåriga insatser i Förbundet.
På efterföljande styrelsemöte har vi beslutat att vi preliminärt ska ha nästa årsmöte (1dagars) i Stockholm. Huvudskälet är att det då är enklare att få efterfrågade
föredragshållare.

Driftuppföljning
Styrelsen har beslutat att åter börja med en driftuppföljning för att inspirera Er alla till att
fortsatt utveckla verksamheten och många av Er har skickat in sina siffror till mig. Det blev
mer jobb än jag trodde – men en redovisning är på gång och kommer att skickas ut direkt
efter sommaren.

Summering om Häradsallmänningar
Med det här nyhetsbrevet får Ni också en uppdatering av tidigare utskickat dokument
”Summering om Häradsallmänningar”. I den version Ni nu får har jag i mitten på sidan tre
lagt till ett stycke om rösträtt på en Häradsallmännings stämma (formellt så måste alla ägare av
en delägande fastighet vara med på stämman – eller den som är närvarande ha fullmakt från övriga
delägare – tex hustrun). I övrigt är det bara en hel del språkliga justeringar.

Hör gärna av Er med frågor/kommentarer/synpunkter!

Betald artikel/annons
Under min tid som sekreterare har vi aldrig köpt några annonser i någon form.
Men SvD hade för en månad sedan en annonsbilaga om skog som vi valde att vara med i.
Annonsen/artikeln bifogas.
Framförallt de stora skogsbolagen debatteras hårt – men delar av debatten gäller ju även
skogsbruket i allmänhet. Vi i styrelsen tror att man tydligare ska lyfta fram de enskilda
ägarna så att allmänheten ser att det inte ”bara är kapitalistiska företag” som äger skog.
Även typ LRF:s tjänstemän får ibland i debatten i ansiktet att ”de är köpta”. Hans och jag har
haft ett möte med några högra tjänstemän på LRF och där vi bla framförde att vi tror att de
tydligare ska lyfta fram enskilda skogsägare. Vårt syfte med bifogad annons var att sätta
ansikte på en enskild skogsägarna.
Vi har fått väldigt positiv respons för annonsen/artikeln! Även om det inte är så många – så
är det både enskilda medlemmar och några organisationer som gett oss beröm för vårt
initiativ.
Senast häromdagen lyfte Vänsterpartiets skogspolitiske talesperson Jens Holm i en
debattartikel åter frågan om skogen inte är för viktigt för att få vara privatägd!

SVT…
I SVT:s ”Vetenskapens värld” sändes under vårvintern programmet ”Slaget om skogen”.
Programmet var hårt vinklat om hela skogsbruket misstänkliggjordes. SVT fick ta emot
många anmälningar om programmet och programmet fälldes på några punkter.
I styrelsen diskuterade vi om vi skulle göra en anmälan. Vi talade med en jurist som gav oss
en mycket tydlig rekommendation om att om vi skulle anmäla programmet skulle vi be en
jurist göra det för att det måste vara tydliga brott mot SVT:s uppdrag för att de ska bli fällda.
Programmet blev fällt på ett antal små punkter – men inte på vad vi skogsägare nog såg som
mest fel och vinklat. Tex tar SVT inget ansvar för vad enskilda personer framför när de blir
intervjuade – vi har ju åsiktsfrihet! I programmet fick flera aktivister mycket stort utrymme
– men SVT har uppenbarligen inget formellt ansvar för att intervjuade personer är
representativa eller att det är balans mellan olika åsikter.
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