
 

 

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. 

Betaling for arrangementerer holdes lavt, dog mindst kr 

50,- pr person. Underskud på nogle arrangementer 

udlignes af overskud på andre. 

Vores kontaktmail er skovgruppe@torpare.dk 

 

 Kære Skovtorpare! 

Velkommen til Skovgruppens aktiviteter i vinter og forår 2016:  

 1. marts:  Medlem til medlem-møde. Vi udveksler 

erfaringer, spørgsmål, ideer og er innovative. Fx om 

træsort, entreprenør eller selv, jagt, samarbejde, 

fællesindkøb, skæve ideer og meget andet. Har du særlige 

ønsker til næste kursus?  

Mødet afholdes kl 18-21 i foreningens lokaler Rosenkæret 13 A, 

2860 Søborg. Sandwich og 1 øl/vand serveres.  

 20-22. april: Skogstyrelsens “Grundutbildning för 

skogsbrukare”. På opfordring har vi booket et 3 dages 

intensivt kursus i “alt” hvad man som ejer af svensk skov 

bør vide. En god blanding af teori og praksis letter 

indlæringen. Særpris er fradragsberettiget. 

Afholdes i Skogsstyrelsens kursusejendom og skov i Skåne. Onsdag kl 

09 til fredag kl 15 med overnatning og forplejning. Max 20 deltagere. 

Læs mere på  http://www.torpare.dk/indhold/skovbrug 

 21. maj:  Besøg hos en skovtorpare. Torpare Ove 

Frederiksen viser hvordan han og sin svenske nabo ved 

Älmhult har valgt at tilrettelægge deres drift baseret på 

proffesionelle skoventreprenører. Endvidere praktiske 

færdigheder i træfældning mv. Ove har tændt den store 

grill.  

Adresse og kørevejledning oplyses ved tilmelding. Start kl 10, 

forventet afslutning kl 16. Medbring (grill-)madkurv og drikkevarer.  

 

For arrangementerne gælder en praktisk overgrænse for antal 

deltagere, ca 40 stk, dog 20 stk i april. Hurtig tilmelding anbefales. 

Tilmelding sker ved indbetaling af kr 50,- pr person pr arrangement, 

dog særpris i april. Husk at angive medl.nr, navn og dato(er) for 

arrangement. 

Vel mødt! 
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