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Film: Julgransodling - så
funkar det!
Skogsstyrelsen sprider julkänsla med en film om
julgransförsäljning. Odlaren och försäljaren
Gunnar Göthner berättar om grantrenderna, tipsar
om hur du tar hand om din gran och berättar om
julgransbranschen.
Se filmen här.

Hitta granbarkborrarna i
tid!
Passa på att gå några extra promenader i skogen
under julhelgerna och kolla efter tecken på
granbarkborrar. Roströda barr, kåda, gnagmjöl
och bark som är avfläkt av hackspettar är vanliga
tecken på angrepp av granbarkborre. Om du
upptäcker träd som angripits och som har det
mesta av barken kvar, bör du omgående kontakta
ditt ombud för att planera avverkning och
utforsling ur skogen.
Läs mer på skogsstyrelsen.se

Ny omgång av populära kurser
I februari kör vi åter igen flera kurser om Skog med variation, för både
skogsägare och yrkesverksamma inom skogsbruket. Flera av kurserna är redan
öppna för anmälan.
Läs mer och anmäl dig nu.
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Blandade trädslag i skogen
Makarna Annette och Anders Westerberg driver
ett variationsrikt skogsbruk med stora inslag av
lövträd. Som skogsbrukare har de samlat på sig
en del knep för att ta hand om sin skog. På
mindre tallar och lärkträd sitter fårull fastknutet. En
lite udda syn, men ett bra recept mot betesskador.
Läs artikeln här och missa inte hela Skogseko i
din brevlåda eller på skogseko.se

Var det längesen du loggade in på Mina sidor?
Under hösten har det tillkommit flera nya kartfunktioner i Mina sidor. Har du
dessutom inte loggat in sedan GDPR trädde i kraft är det hög tid nu. Det finns
ett nytt avtal som du behöver godkänna för att kunna fortsätta använda Mina
sidor.
Till Mina sidor.

Lär dig mer med våra
filmer
Visste du att vi samlar massa intressant
information och användbara råd på vår YouTubekanal?
Lär dig mer om Douglasgranens höga tillväxt och
stormfastighet eller se hur en av våra
skogsskötselspecialister väljer skötselmetod och
formar skogen efter olika mål.
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