Skogsvandring – påminnelse! Äger rum 2018-07-14
Efter ”studiebesök” och funderingar mellan mig,
Andreas och Hans Olsson har vi kommit fram till
följande vandringsstråk. Det är inte lätt att hitta bra
skogsbetesinventeringsplatser i Nordingrå, då det i
mycket liten utsträckning, sedan länge, inte
planteras tall. Konsekvenserna av detta kommer vi
att beröra under vår tur.
1. Vi börjar på Bergsnässkogen, då det där finns
ett ur många aspekter alldeles ypperligt
pedagogiskt område, som leder till många
funderingar och infallsvinklar vad gäller
älgskadeproblematiken. Den turen avslutar vi
med att titta på en fin tallföryngring (som nog
leder till nya funderingar av olika slag) med en
fantastisk utsikt och rastplats. Här tar vi en
fikapaus medan vi funderar och fördjupar oss.
Se bilderna tagna av Joje.
2. Vi fortsätter sedan i Mädan, genom att vandra,
från p-platsen upp till Röklitten, vägen upp till
Rytjärn och vidare en bit upp för att titta på
Hjortgnag. På vägen kommer vi att se många
spår av älgbetespåverkan.
3. (Vi skulle ha kunnat göra (de som vill kan ta sig
dit tillsammans med Jan Sundkvist) en tur till
Långsön för att se granbetning på unggran.
4. Vi skulle också kunnat gå från Einars grillplats
mot Sjöbotten för att bl.a. titta på ett hygge som
George Hanell lät plantera med tall för ca 10 år
sedan. Dessutom med självföryngringar under
vägen. (Jag, Dick, kan visa de som vill vid annat
lämpligt tillfälle.)
Välkomna till en spännande tur den 14 juli,
som faktiskt har ett innehåll, som i ett längre
perspektiv berör oss alla och som vi tror kan
lära oss se och väcka helt nya tankar hos
gemene man kring det här med skog i
bredaste bemärkelse. Inte bara älg och
skador och inte bara markägare och jägare.
Vi möts på Häggkvistbacken klockan 09.00.
Hans Olsson, Andreas Rehnström och
Dick Wedin.

