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Ett unikt tillfälle att se det i verkligheten
Foto: Klas Ancker 

Vilka är fördelarna med ett natur-
nära skogsbruk? Hur ser ekonomin 
ut för skogsägaren? Vad betyder det 
för skogsentreprenörens arbete?  På 
vilket sätt kan det stärka friluftsliv 
och turism? Hur gynnas den  biolo-
giska mångfalden och hur klarar 
skogen klimatförändringarna?

Det är några av de frågor som besvaras 
denna dag. Möt skogsägaren Anders 
Tivell, skogsentreprenören Peter Arne, 
som utfört avverkningarna och exper-
ten inom naturnära  skogsbruk  Martin 
Jentzen som inspirerat och bidragit med 
kunskapen. 

Denna skogsdag är ett unikt tillfälle att få 
både teoretisk och praktisk kunskap om 
ett naturnära skogsbruk utan kalhyggen.
Vi får dessutom se resultatet av genom-
förda åtgärder och lyssna till argumenten 
för olika beslut. 

Vi vänder oss till privata skogsägare, 
förvaltare på större skogsföretag, skogs-
entreprenörer och skogsansvariga på 
myndigheter som vill vara med och utforma 
framtidens  skogsbruk.

Tid: Torsdagen  den 4 april kl 9.30-17. 00.  
Fika serveras från kl 9.00.
 
Plats: Hemma hos Martha & Anders, 
Perstorp, 69597 Tived.

Anmälan: Görs senast 22/3 till  
martha@marthaochanders.se.

Deltagaravgift:  1450 kr, inkl moms. 
Lunch och två fikor ingår.  Betalas vid 
anmälan till bankgiro: 524-3233. 

Frågor: Anders Tivell, 0704036034, 
anders.tivell@gmail.com

Meddela eventuella matallergier vid an-
mälan.  Kläder för utevistelse.

Läs mer om Martin, Peter och Anders och 
om upplägget för dagen på nästa sida. 

Dagen arrangeras i samarbete med:
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9.00  Välkomstfika

9.30 Teori: Varför naturnära skogs- 
 bruk? 
 - Skogsekologi och ekologisk   
 riskhantering.
 - Potentialen med mångbruk
 - Grundläggande riktlinjer för  
 skötseln
 
11.00 Besök i olika skogsbestånd,  
 varav ett avverkat för sju år   
 sedan samt några yngre och   
 äldre bestånd. Sex bestånd har  
 åtgärdats de senaste åren och  
 vi försöker besöka samtliga.  
 Genomgång av metoder och  
 resultat.

12.30 Lunch

13.30 Vi besöker fler bestånd och  
 diskussionen fortsätter. 
 Fika serveras.

17.00 Avslut och hemresa.

 

Program

Anders Tivell,  jägmäs-
tare och skogsägare, 
som sedan 30 år tillbaka 
sökt och prövat alterna-
tiv till kalhyggesbruk. 
Driver gården Perstorp  
med skog på 120 ha där 
de naturnära avverk-
ningarna är gjorda. 

Peter Arne, VD Fin-
nerödja Skogstjänst. 
Peter är verksam i södra 
Örebro län och  han är 
den entreprenör som gör 
de skogliga åtgärderna 
på gården Perstorp. 

Martin Jentzen,  
skogsingenjör och kon-
sult inom naturnära 
skogsbruk. Martin är 
den som inspirerat både 
entreprenör och skogs-
ägare och handlett de 
avverkningsområden vi 
kommer att besöka. 
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