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Höstexkursion 2010 
Norra Skogsklubben inbjuder till sedvanlig Höstexkursion, 

i år onsdagen den 6 okober i Vindeln 
 

Produktiviteten i skogsbruket  
 
Årets tema i Skogsklubben är produktiviteten i skogsbruket som de senaste åren har stagnerat 
eller till och med sänkts. På Skogens Dag i vintras diskuterades bland annat lönsamhet och 
organisation hos i första hand entreprenörerna. Vid Höstexkursionen skall vi försöka spegla vad 
som pågår i norra Sverige när det gäller utveckling och ökning av produktiviteten i skogsbruket 
på den tekniska sidan. 
 
Det är viktigt att vi i branschen aktivt arbetar för att öka produktiviteten så att 
betalningsförmågan och nettot för råvaran inte försämras. Vi har därför bjudit in ett antal aktörer 
som skall rerdovisa hur de arbetar med utvecklingsfrågor och ge exempel på dessa samt hur vi i 
branschen kan tillgodogöra oss dessa förbättringar. 
 
Jag önskar er alla hjärtligt välkomna till höstens exkursion. / Bo Holm, ordf Norra Skogsklubben 
 
Program, onsdag den 6 oktober 
Samling vid Vindelns Folkhögskola,  Vindeln  
 
09.00  Förmiddagskaffe, därefter: 

Presentation av Vindelns Skogstekniska kluster samt framtagna 
produktivitetshöjande produkter och innovationer. Även medverkan från 
deltagande företag bland annat Cranab, Vimek, Olofsfors, Indexator och 
Huldtins. 

12.00  Lunch på Hotell Forsen (Sveaskog är värd). 
13.00  Exkursion. Avfärd med buss från Hotell Forsen kl. 13.00. John Deere och  

Eco Log demonstrerar maskiner för avverkning. 
15.30  Eftermiddagskaffe och avslutning i skogen. Åter Hotell Forsen senast kl. 16. 
 
Anmälan till exkursionen senast torsdag den 23 september kl. 16.00 till skogsklubbens 
sekreterare Clas Fries. I första hand per epost clas.fries@skogsstyrelsen.se. Annars med brev, på 
telefon eller fax (postadress: Skogsstyrelsen, Box 284, 90106 Umeå; tel. 090-158314; fax 090-
129702). 
 
Exkursion är kostnadsfri för medlemmar i Norra Skogsklubben. Övriga betalar 200 kr på plats. 
 
Frågor: Besvaras av Bo Holm (tel. 070-530 75 50) eller Clas Fries (tel. 090-158314). 
 

Välkommen till 2010 års Höstexkursion! 
 

 
 

Se skogsklubbens hemsida: http://www.skogssverige.se/norra_skogsklubben/index.html 
 


