Skötsel av träd i gräsbärande mosaikmarker i England
3 – 7 april 2017

The New Forest
Pro Natura arrangerar en kurs från den 3:e till den 7:e april 2017 (beroende på att vi får
tillräckligt antal deltagare). Kurserna har hittills bjudit på intressanta fältbesök, en god inblick
i hur naturvård i Storbritannien fungerar och ofta vackert väder.
Kursen vänder sig till personer som arbetar med skötselproblematik eller annan typ av
naturvård i marker med gamla lövträd. Kostnader fastställs längre fram, men kommer att
vara ca 11000 kronor + MOMS (beroende på växelkurs samt antalet deltagare).
Kurskostnaden innefattar föreläsningar, exkursioner, litteratur, kost & logi samt resor under
kursen. Flyg till och från England samt tåg/taxiresa från och till flygplats tillkommer för
respektive deltagare.
För organisation, kursupplägg och kursinnehåll svarar Vikki Bengtsson, Pro Natura. Anmälan
mailas till vikki.bengtsson@pro‐natura.net (0703 451644). Sista dag för anmälan av intresse
är den 31 januari 2017.

Besöksmål (ytterliggare ett område tillkommer)
Hatfield Forest, Essex
Hatfield Forest är enligt Oliver Rackham det skogs/gräsmarksområde i England där den
historiska markanvändningen och markstrukturen bäst har bevarats. Här finns skottskogar
som ännu brukas på traditionellt sätt, här finns trädklädda betesmarker med gamla, hamlade
träd och välutvecklade brynmiljöer, här finns betande boskap och hjortar. Området har i allt
väsentligt haft samma struktur och utseende åtminstone sedan tidig medeltid. Skötseln idag
går ut på att bruka skottskogarna, restaurera och löpande hamla många av de gamla träden
samt att upprätthålla kreatursbete över stora delar. www.nationaltrust.org.uk/hatfield‐
forest
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Knepp Castle, Sussex
Knepp är ett område som är 1400 ha stort och beläget i West Sussex, strax söder om
Horsham. Godset har ägts av familjen Burrell under mer än 200 år. Fram tills 2001, var
traditionellt jordbruk och mjölkproduktion huvudinriktning. Därefter bytte man fokus helt
och hållet och området är numera ett så kallat ”re‐wilding” projekt med huvudinriktning på
naturvård och produktion av naturbeteskött. Mer information kan hittas under ”The
Wildland Project”. http://www.knepp.co.uk.
The New Forest
Namnet New Forest syftar på det faktum att området avsattes som den ”nya” kungliga
jaktmarken åt Vilhelm Erövraren 1079. Området har alltsedan dess nyttjats som betesmark
för hjortar men också traktens bönder har under lång tid haft rätt att ha betesdjur i området.
New Forest är mycket stort och består av såväl öppna hed‐ och gräsmarker som gammal
lövskog. Delar av området har under senare år nyttjats för kommersiellt skogsbruk men
fortfarande finns ca 20 000 hektar mark, både åldrig lövskog och öppen hedmark, som betas
och som inte är stängslat annat än längs yttergränserna. Sannolikt är detta så nära vi idag
kommer ett exempel på hur ett ursprungligt, betespräglat, nemoralt landskap kan ha sett ut.
http://www.thenewforest.co.uk/
Windsor Forest och Windsor Park, Berkshire
Windsor Forest och Park är beläget intill det kungliga slottet Windsor Castle. Området består
delvis av skogar men också av öppna gräsmarker med ett mycket stort antal hagmarksekar.
Windsor Forest har en mycket rik insektsfauna och är sannolikt en av Europas viktigaste
lokaler då det gäller vedlevande skalbaggar. Man har dessutom experimenterat en hel del
när det gäller skapande av död ved. https://www.windsorgreatpark.co.uk/en
Diskussionspunkter
 Restaurering av igenvuxna, trädbärande gräsmarker. Stor vikt kommer att läggas vid
tillvägagångssätt och tidsfaktorns betydelse.
 Restaurering av åldriga, före detta hamlade träd. Här kommer olika arters känslighet för
ingrepp eller förmåga att svara på åtgärder att gås igenom liksom vilket tidsperspektiv
som bör läggas på restaureringsarbetet.
 Löpande vård av åldriga, hamlade träd. Här kommer rotationsperioder och allmänna
hänsynstagande till trädets förmåga att klara hamling, att diskuteras.
 Nyskapande av dödvedsmiljöer som ett led i restaureringsarbetet. Ett flertal exempel
kommer att ges på hur man på artificiell väg kan nyskapa vissa typer av dödvedsmiljöer
som ett sätt att brygga över generationsglapp på lokaler där trädskiktet har en
problematisk åldersstruktur.
 Uppkomst av ett mosaiklandskap som en effekt av långvarigt bete.
 Biologiska värden knutna till mosaiklandskap med åldriga skogar, gamla träd och hävdade
gräsmarker.
 Storlekens betydelse på ett område i ett bevarandesammanhang.

