
SKOVGRUPPEN 

 

 

Danske Torpares Skovgruppe tæller ca 160 

medlemmer/familier. Vi disponerer over 

skovejendomme på i alt ca 3.500 Ha. Det er i 

gennemsnit ca 22 Ha til hver. Men der er naturligvis 

store forskelle. Nogle få har ingen skov (endnu) og en 

enkelt har 247 Ha (ca 385 fodboldbaner). 

Ejendommene er fordelt på 10 län af Sveriges i alt 21 

län og ikke kun de sydligste. Den nordligste 

skovtorpare kører 1.045 km fra Helsingborg til sin 

skov i Västernorrland. De fleste af os kører kun til 

Kronoberg (48), til Skåne (23), til Jönköping (19) eller 

Halland (16). For ca 10% af medlemmerne har vi ikke 

oplysning om hvor de har skov og størrelsen. 

Du kan skrive til os på: 

skovgruppe@torpare.dk 

 

 

 

 

 Kære Skovtorpare! 

Skovgruppen tilbyder nedenstående aktiviteter i 2017. På  

torpare.dk > aktiviteter kan du læse mere om arrangementerne, og 

tilmelde dig. 

“Skovcaféen” er et nyt tiltag, som vi håber I vil prøve af. Kom og få 

kop kaffe og en uformel snak med andre skovtorpare om 

udfordringer og erfaringer. 

 Grundlæggende brug af motorsav 
Den 25. marts, lørdag kl 10-14 på Rosenkæret. 
 

 Praktisk brug af mini-savværker 
Den 8. april, lørdag kl 10-15 ved skovskolen i Nøddebo. 
 

 Grundlæggende brug af motorsav 
Den 22. april, lørdag kl 10-14 på Rosenkæret. 
 

 Vedligholdelse og reparation af motorsaven 
23. april, søndag kl 10-15 på Rosenkæret. 
 

 Skovcafé på Rosenkæret  
Den 4. maj, torsdag kl 16-19. Kaffemøde uden tilmelding. 
Deltagelse er gratis. 
 

 Maskindag i Ryd  
Den 10. juni, lørdag kl 10-15. Se snart mere og tilmeld på 
torpare.dk > Aktiviteter > Netværksaktiviteter. 
 

 Skovcafé på Rosenkæret 
Den 7. september, torsdag kl 16-19.  Kaffemøde uden 
tilmelding. Deltagelse er gratis. 
 

 Køb, salg og drift af skov  
Uge 40. Datoen er endnu ikke fastlagt. Nærmere info vil 
blive sendt ud når arrangementet er på plads.  
 

 Skovcafé på Rosenkæret.  
Den 2. november, torsdag kl 16-19.  Kaffemøde uden 
tilmelding. Deltagelse er gratis. 

 

De 4 første kurser er for alle torpare og er tidligere annonceret pr. 

mail. Øvrige arrangementer gælder kun skovtorpare. 
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