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Höstexkursion 2011 
Norra Skogsklubben inbjuder till sedvanlig Höstexkursion, 

i år onsdagen den 28 september i Kåge och inåt landet 
 

Bra tallskog på älgmarker? 
 
Årets tema i Skogsklubben är älgförvaltning och möjligheterna att uppnå bättre balans mellan 
olika intressen med ett nytt förvaltningssystem. Vilken skogsproduktion och vilken kvalitet på 
virket kan man förvänta i framtidens tallskogar? Vilka uppgifter om skogstillstånd samt älgstam-
mens storlek och sammansätting kommer att finnas och ligga till grund för älgförvaltningen? 
 
Norra Skogsklubben bjuder in till exkursion för att på plats i SCA:s skogar norr om Skellefteå 
diskutera effekterna av älgbete i tallungskog. Intressenter från skogsbruk och jakt kommer att 
framföra sina uppfattningar. Dagsläget när det gäller det nya systemet för älgförvaltning 
redovisas av tjänstemän vid Länsstyrelserna. 
 
Hjärtligt välkommen till 2011 års Höstexkursion./ Morgen Yngvesson, ordf Norra Skogsklubben 
 
Program, onsdag den 28 september 
09.00: Samling Kågesågen, morgonkaffe 
09.15: Avresa till skogen med gemensam storbuss (några bilar behövs) 

• Ungskog, skador och produktion. Representanter från SCA, Skogsstyrelsen och  
    Skogforsk  (Folke Pettersson). ÄBIN-metodiken demonstreras. 
• Lunch 
• Gallringsskog, produkten. Representanter från SCA och kundperspektivet (Jan-Olof  
    Flodin, Kågesågen). 
• Intressenters syn på älgskador och älgförvaltning. Daniel Ligné (Jägareförbundet), privata 
    skogsägare, bolagsskogsbruk, samt representanter från Länsstyrelserna i BD och AC län. 

15.00: Kaffe och avslutning i skogen (åter vid Kågesågen senast 16.00). 
 
Anmälan till exkursionen görs senast tisdag den 20 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). Maxantal deltagare på exkursionen är 70 personer (först till kvarn), inklusive max 15 
platser som Jägareförbundet disponerar (à 300 kr om man ej är medlem).  
 
Exkursion är kostnadsfri för medlemmar i Norra Skogsklubben. På hemsidan (se nedan) 
framgår hur du blir medelm. 
 
Frågor: Besvaras av Morgen Yngvesson (tel. 070-697 29 75) eller Clas Fries (tel. 090-158314). 
 

Välkommen till 2011 års Höstexkursion! 
 

 
 

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


