Exkursion i samarbete med
ekfrämjandet den 29 sept

8 år med olika försök med bland annat att få en bra självföryngring har gett
resultat som vi vill visa upp för kunniga och intresserade ekodlare.
Exkursionsledare och presentatörer är Lennart Bosrup, markägare samt Emma
Sandell-Festin, doktor i skogskunskap vid SLU. Tillsammans har vi utvecklat
den skogsbruksmodell som vi tillämpar i Ängavången. Kortfattat går det ut på
att kombinera Dansk/Tyska modell för naturnära skogsbruk med
Flakullamodellen för ekodling. Och därigenom också kombinera naturvård,
rekreation och lönsam ekodling.

Ekodling i kontinuitet i blandskog.
Vi planerar för att söka medel ur Stenströms Stiftelse för att mer vetenskapligt
utvärdera modellen med inriktning på:
•

Hur blir lönsamheten?

•

Ett sätt att sköta igenväxande lövängar, komplement/alternativ till
reservat?

•

Skötsel för tillräcklig självföryngring och skydd mot viltbete

Vi hoppas på givande diskussioner och nya vinklingar till projektet.

Plats: Bosarp, strax utanför Glimåkra
Tid: Tisdag 29 sept kl 11.00 till ca 16.00

Dagordning preliminärt:
1. Fika/lunch ur egna medtagna matsäckar och termosar (pga corona)

2. Rundvandring med stopp för presentationer av naturnära skogsbruk och
ekodling. Åtgärder som gynnar både naturvården och lönsamheten. Vad
gör en skog besöksvänlig?
3. Rundfråga bland deltagarna: Erfarenheter av självföryngring av ek?
4. Vandring tillbaka till gården genom gamla lövängar. Detta uråldriga bruk
gav upphov till de fina lövskogsmiljöerna. En förebild även idag.
5. En titt på ett 9 år gammalt hygge som ska bli blandskog med ekodling
6. Avslutning.
Antalet deltagare är maximerat till 20. Välkommen med din anmälan på mail.

Med vänliga hälsningar

Lennart Bosrup
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