
   
     

Höstexkursion 2007 
Norra Skogsklubben och Mera Skog inbjuder till exkursion 

kring Umeå, tisdag-onsdag den 2-3 oktober  

Effektivare skogsmarksanvändning  
– i praktiken! 

 
Skogen kan ge mer! Uttrycket går som ett mantra genom svenskt skogsbruk. Årets höstexkursion  
knyter an till hur skogen i praktiken ska kunna ge än mer inom de ramar för skogsbruk som vi har.  
Vi diskuterar även vad som är effektiv skogsbruksanvändning i områden där andra intressen gör  
anspråk på skogsmarken.  
Vi ser fram emot en mycket intressant och lärorik dag. Varmt välkommen! 
 
Tisdag den 2 oktober 
 
18.45   Avfärd buss från Umeå till Baggböle Herrgård (för de som önskar transport). 
19.30 Traditionsenlig middag på Baggböle Herrgård. Robert Nilsson, ägare Baggböle Herrgård,  

berättar om sågverkshistoriken runt Baggböle och om planerna att återskapa sågverksmiljön  
kring herrgården till kulturhuvudstadsåret 2014. Buss åter Umeå efter kvällsaktiviteterna. 

 Kostnad och anmälan: Se sid 2. 
 
Onsdag den 3 oktober 
 
08.00 Avfärd från SLU, Umeå (Övre entre) Gemensam buss till Svarte Swartlings fastighet 
  ca 1,5 mil utanför Umeå. Fastigheten ingår som en sk demonstrationsgård i projektet  

”Kraftsamling Skog” som drivs av Norra Skogsägarna och LRF regionalt. 
08.30 Svarte Swartling informerar om sin skogsfastighet och sina visioner för sitt skogsbruk. 
09.00 Skogsodling 
10.00  Fika 
10.30 Dikesrensning/Skyddsdikning 
11.20 Förflyttning 
11.30 Gödsling 
12.30 Lunch + kort förflyttning (1km) till Lindgård (Kassjöskogen) 
14.00 Effektiv skogsmarksanvändning där även sociala intressen gör anspråk på skogen 
15.30 Avslutning/Hemfärd 
  
På exkursionspunkterna innan lunch kommer såväl teknik, effekt och bestämmelser och ev  
restriktioner belysas. Efter lunch diskuterar vi hantering av situationer då avvägningen av effektiv 
skogsmarksanvändning ska göras där även andra intressen gör anspråk på skogen, i det här fallet 
besöker vi den i media uppmärksammade ”Kassjöskogen”. 
 
Kostnad för middag (350 kr) och ev. logi betalas av exkursionsdeltagarna. Exkursionsdeltagarna  
bokar själva logi. Exkursionen 3/10 är kostnadsfri för Norra Skogsklubbens medlemmar  
(medlemskap 100 kr/år) 
 
Antalet exkursionsdeltagare är begränsat till maximalt 80 exkursionsdeltagare. Först till kvarn! 
Anmälan se nästa sida! 
 

Välkommen till 2007 års Höstexkursion! 
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Anmälan senast måndag 12 september till skogsklubbens sekreterare Clas Fries.  
I första hand per epost clas.fries@skogsstyrelsen.se. I andra hand med brev, på telefon eller fax  
(postadress: Skogsstyrelsen, Box 284, 90106 Umeå; telefon 090-158314; fax 090-129702). 
Ange tydligt om ni bara avser delta bara ena dagen. 
För mer info om medlemskap (100 kr) se http://www.skogssverige.se/norra_skogsklubben  
 
 
Den som anmält sig till middagen och uteblir står hela middagskostnaden (om man ej meddelat detta  
senast 25/9). 
 
 
Ev boende: Ordnas individuellt (se www.visitumea.se eller telefonkatalogen). 
Frågor: Besvaras av Anders Ringsell (tel. 090-142651) eller Clas Fries (tel. 090-158314). 
 

           
 
 
Svarskupong (om du anmäler dig med brev eller fax) 
Anmälan till Norra Skogsklubbens Höstexkursion tisdag-onsdag den 2-3 oktober 2007: 
Effektivare skogsmarksanvändning – i praktiken 
Svar skickas senast 12/9 2007 
 
Middag med föredrag på Baggböle Herrgård, ,Umeå, tisdag 2/10 kl. 19.30 (350 kr/pers) 
[___] Ja [___] Nej 
 
Kuvertavgiften 350 kr betalas in i förskott på postgiro 22 77 72-1 (med postgiroblankett eller på Internet, i 
båda fallen måste tydligt framgå vem som betalar och för vad). Observera att en skriftlig (email/fax/brev) 
personlig anmälan skall göras senast 2007-09-12. Om avbokning av middag görs efter 2005-09-25  
faktureras kuvertavgift. 
Vid kontant betalning vid middagen tas extra avgift ut på 50 kr/kuvert. 
 
 
Exkursion onsdag 3/10 med start kl. 8.00, SLU Umeå 
[___] Ja [___] Nej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


