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Sådd av tallfrö med vacker bakgrund. (Dick Wedin) 
T.v. Resultat av plantering av tall. Flera bilder på nästa 
sida. 
Fotograf: Joje von Boisman 
 

Hur mår vår skog i och omkring Mädan? -14 JULI-2018 
Våra svenska skogar är en resurs som lagt och lägger grunden för Sveriges ekonomiska välstånd. Samtidigt 
som de också är källor till kvalitativ rekreation, fritid och andhämtning, där jakten är en vikig del. 
Men det är betydligt fler arter, stora som små, som har skogen som sitt levebröd och hemvist. 
 

Mädans Byamän och Mädans Byförening hälsar välkommen till en lärorik dag i skogen med tonvikt på den 
påverkan vårt största däggdjur, älgen, gör på våra skogar från norr till söder. Det gör också minsta småkryp, 
som barkborren, som kan vara förödande för skogen. 
Under skogvandringen kommer vi att belysa, titta på, fundera över och fördjupa oss i skogen som 
ekologiskt system tillsammans med experter, som ska hjälpa oss att se och kanske förstå. 
Den viktigaste delen i vandringen kommer att vara våra hjortdjurs – främst älgens – betesskador och den 
älgförvaltning som ska till för att det skall bli en tolererbar balans mellan dess numerär och de skador den 
gör. 
Hur stora ska våra älgstammar tillåtas vara? Kan vi genom aktivt skogsbruk skydda oss mot dess skade-
verkningar? Vilka skogar ska vi ha och var? Hur ser jägare, markägare och andra skogsnjutare på detta? 
Vem ska bestämma? Vi benar ut och lär oss lite om hur en modern älgförvaltning ska vara och ser ut? 
 

Vandringen kommer att ledas av Hans Olsson från Höglandssågen utanför Ö-vik. Han har under många år 
varit Skogsvårdsstyrelsens skadeinventerare just i vårt område. Deltar gör också Leif Englund, jägare, som 
är ordförande i Kramfors Östras älgskötselområde, som vårt område tillhör. Med kommer också Gunilla 
Kjellsson LRF, som är en av 3 markägare i den styrgrupp som leder vårt Älgförvaltningsområde Ö-vik till-
sammans med Länsstyrelsen. 
Självklart kommer våra egna experter med, som Tommy Sjölund, ordförande i vårt jaktlag samt Andreas 
Rehnström, bybo och jägmästare och därmed skogsexpert. Dessutom har Andreas, som f.d. SCA-
tjänsteman god insyn i hur våra stora skogsbolag tar sig an problematiken. 
Väl mött till en spännande och som vi tror lärorik dag i skogen. Så ta med en gedigen matsäck, gott humör och din 
vetgirighet. Vi lovar att också bjuda på nya vackra utsikter till fikat! … och kanske en sjötur … 
 

Vi träffas på Häggkvistbacken (backtoppen innan byn räknat från Åsängshållet) lördagen den 14 juli kl 9.00. 
 

Mädans byamän och Byförening 

Frågor kring utflykten besvaras av Dick Wedin, 070-288 00 12  
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Så här kan det se ut efter älgens framfart! 

  
 

  
 


