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Höstexkursion 2004
Produktions- och värdehöjande åtgärder – röjning och gödsling.
Norra Skogsklubben och Mera Skog inbjuder till höstexkursion den 20-21 september.
Program den 20/9 (Skogis Kårhus i Umeå):
18.30 Middag på Skogis Kårhus i Umeå.
20.00 Föredrag om produktionshöjande åtgärder (Ola Rosvall, SkogForsk).

Program den 21/9 (Övre entré på SLU, Skogis i Umeå).
08.00 Avfärd med exkursionsbuss från övre entré SLU i Umeå mot Hörnefors.
08.30 Röjningsbehov och sektorsmål för röjning i AC län (Claes Fries, SVS-AC län).
08.50 Metodik för att identifiera enskilda röjningsobjekt (Lars Björk, SVS-AC län).
09.10 Metodik för röjningsinventering och röjningsklassning (David Rönnblom, Holmen Skog AB).
09.30 Kaffe
10.00 Röjningsmetoder och effekter av ungskogsröjning (Daniel Ligné, SLU).
12.00 Fältlunch
12.45 Avfärd med exkursionsbuss till exkursionspunkt för skogsmarksgödsling.
13.45 Skogsmarksgödsling i praktiken (Hans Winsa, Sveaskog AB).
14.45 Skogsmarksgödslingens effekter på skogsmiljön (Annica Nordin, SLU).
15.30 Avslutning, återfärd till Umeå.

Under dagen kommer ”konfliktbestånd” att redovisas i fält och diskuteras (hur skall eftersatta
röjningar som passerat sista tidpunkt för ungskogsröjning hanteras). Vidare kommer alternativa
röjningsmetoder att diskuteras.
Under gödslingspunkten kommer teknik, tillväxteffekter och ekonomi att belysas. En sammanfattning av
av hur stor del av den teoretiska potentialen som bedöms som realiserbar kommer att belysas.
SLU presenterar var forskningen står idag, beträffande skogsmarksgödsling.
Kostnad för middag (ca 300 kr) och logi betalas av exkursionsdeltagarna. Exkursionsdeltagarna bokar
själva logi. SCA Skog AB bjuder på exkursionsbuss, fika och fältlunch.

Skriftlig personlig anmälan (eller e-post) om deltagande görs på bifogade talong som skickas till
Nils Broman senast 9/8 2004. Om avbokning görs efter 2004-09-06 faktureras kuvertavgift.
Bekräftelser på mottagna anmälningar skickas inte.
Antalet exkursionsdeltagare är begränsat till maximalt 80 exkursionsdeltagare med företräde för
betalande medlemmar om maxantalet överskrids.

Välkommen!
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Svarstalong
Anmälan till Norra Skogsklubbens höstexkursion den 20-21 september 2004:

Produktions- och värdehöjande åtgärder – röjning och gödsling.

Svar senast 9/8 2004

Middag på Skogis Kårhus den 20 september (ca 300 kr/person)

[___] Ja

Önskemål om speciell kost/dryck……………………………………………
Deltager på exkursionen den 21/9

[___] Ja

OBS! Respektive deltagare ansvarar själva för bokning av logi.
Tips på logi är:
Hotell Björken, 090-10 87 21 (790 kr för enkelrum).
Umeå Camping, 090-70 26 00 (590 kr för 3-bäddsstuga, 640 kr för 4-bäddsstuga).

[___] Nej, jag har inte tid att vara med alls dessa dagar, men kommer gärna en annan gång.
Namn:.....................................................................…………………...................................
Adress:..............................................................…………………….....................................
E-post:………………………………………………………………………………………
Telefon:.......…………….................

Inbetalningskort för obetald årsavgift (eller del av årsavgift) avseende 2004 bifogas.
Nya medlemmar betalar 100 kr i årsavgift för 2004 på PG 22 77 72-1 med betalningsmeddelandet
”2004 års medlemsavgift Norra Skogsklubben för NN”.

Anmälan skickas till Nils Broman senast 9/8 2004.
Adress: Norra Skogsägarna, box 4076, 904 03 Umeå. Telefon: 090-15 67 00, 070-693 98 99,
Telefax: 090-15 67 25. e-post: nils.broman@norraskogsagarna.se
Om avbokning görs efter 2004-09-06 faktureras kuvertavgift.
Bekräftelser på mottagna anmälningar skickas inte.

