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Har plantorna klarat förra
sommarens torka?
Du som planterade skog förra året eller 2017 bör
granska din plantering noga. Det kan vara svårt
att se döda plantor.
- Det är extra viktigt att kontrollera plantorna när
det har varit extremt torrt. Ser du bara enstaka
levande plantor kan det vara lika bra att plantera
om hela hygget i stället för att fylla i luckorna,
säger Skogsstyrelsens skötselspecialist Clas
Fries.
Höstplantering är en mindre vanlig metod som
kan vara värd att pröva.
Läs mer om plantering efter en torr sommar

Dags att leta
granbarkborrar!
Nu har granbarkborrarna börjat vakna till liv efter
vintervilan. Kontrollera din skog var fjärde vecka
från mitten av maj till slutet av augusti för
att upptäcka nya angrepp tidigt.
Om du upptäcker angrepp, ta kontakt med
din virkesköpare och planera för avverkning i god
tid. Det är under maj-augusti som bekämpningen
är riktigt effektiv.
Läs mer om granbarkborre

Tecken på angrepp av granbarkborre
Se filmen Känn igen nyangripna träd
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Film: Blandskog - en
mångfald av möjligheter
Tall eller gran? Björk eller gran? Det ena behöver
inte utesluta det andra. Skapa din skog när du
röjer!
Goda råd om hur du anlägger och sköter en
blandskog finns nu även på film på
Skogskunskap.
Se filmer om blandskog här

Blivande skogsägare får
hjälp på webben
Vem får köpa skog? Vilka skatteregler gäller? Hur
kan du finansiera köpet? De nya sidorna under
Äga skog på Skogskunskap har svaren till dig
som nyligen blivit skogsägare eller funderar på att
köpa skog.
Mer att läsa om att vara skogsägare på
webbplatsen Skogskunskap

Karin håller almsjukan i
schack på Gotland
Artdatabanken har i år utsett skogskonsulent
Karin Wågström, Skogsstyrelsen, till mottagare
av Naturvårdspriset 2019 för "enastående insats
för almen, almens följeslagare och biologiska
kulturarv".
Läs om Karin Wågströms och andras arbete med
att bekämpa almsjukan på Gotland

Hindra spridningen av
afrikansk svinpest
Afrikansk svinpest är en smittsam och dödlig
virussjukdom som drabbar tamgrisar och vildsvin.
Den har spridit sig i Europa och finns nu i
Baltikum, Centraleuropa med flera länder.
Du som kör skogsmaskiner eller utför andra jobb i
skogen gör stor nytta om du rapporterar döda
vildsvin.
Rättelse: Vi beklagar att en felaktig bild av
vildsvin publicerades i ett tidigare utskick av det
här nyhetsbrevet.
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Rapportera till Statens veterinärmedicinska anstalt

Jag vill inte ha fler mailutskick från denna avsändare på Skogsstyrelsen

http://dialog.isave.no/mrm/RedirectUser.aspx?WebVersion=342aca62-8424-412b-bc17-e1ec519cba35[2019-05-14 16:34:36]

