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Höstexkursion 2013
Norra Skogsklubben inbjuder till sedvanlig Höstexkursion,
i år torsdagen den 19 september i skogarna kring Hörnefors

Spårlös drivning
Metoder för att minimera skador på mark och vatten
Vid Skogens Dag i februari fick vi med ett flertal föredrag ett brett perspektiv på temat och
visionen ”spårlös drivning”. Vid årets Höstexkursion får vi se hur man vid drivning utvecklar
metoder för att hålla nere negaitv påverkan på mark och vatten. Vi kommer även in på vikten av
att planera för att efterföljande skogsvård inte ger onödiga skador. Holmen Skog är värd och
visar på både bra och mindre bra exempel på spårlös drivning.
Hjärtligt välkommen till 2013 års Höstexkursion!

Program torsdag 19 september
08.30: Avfärd med gemensam buss från Umeå (stora perkeringen på f d kaserngården, Umestan).
09.15: Avfärd med buss + bilar från Statoil i Hörnefors. De som inte får plats i bussen får lov att
åka med egna bilar. Samåkning rekommenderas. Vi börjar med kaffe i skogen.
Inledning: Slam och kvicksilver kan skada skogens vatten. Branschgemensam körskadepolicy. Lagstiftning. Ulf Skyllberg, SLU, och Elisabet Andersson, Skogsstyrelsen.
Fältbesök på trakt med körskador. Daniel Hägglund, Johan Karlsson, Olov Norgren,
Holmen, med flera.
11.30 Lunch i skogen.
12.30 Avfärd till fältobjekt nr 2: Trakt där man lyckats undvika betydande körskador genom bra
planering, metodval och användandet av tillgängliga tekniska lösningar. Daniel Hägglund,
Johan Karlsson, Olov Norgren, avverkningsentreprenör, med flera.
Kaffe.
14.00 Diskussion och inlägg på dagens exkursionstema.
15.00 Slut i skogen och åter i Umeå ca kl. 16.00.
Anmälan till exkursionen görs senast måndag den 9 september kl. 16.00 till skogsklubbens
sekreterare Clas Fries. I första hand per epost clas.fries@skogsstyrelsen.se. Annars med brev
eller telefon (postadress: Skogsstyrelsen, Box 284, 90106 Umeå; tel. 070-606 83 03). Maxantal
deltagare på exkursionen är 70 personer (först till kvarn).
Exkursion är kostnadsfri för medlemmar i Norra Skogsklubben. Medlem blir man genom att
betala årsavgiften 150 kr till Norra Skogsklubbens Plusgiro 22 77 72 – 1. Ange namn, post- och
e-postadress. Ej medlemmar betalar 300 kr på plats.
Frågor: Besvaras av Miriam Nord (tel. 070-326 14 64) eller Clas Fries (tel. 070-606 83 03).
Läs om Norra Skogsklubben på: www.norraskogsklubben.se.

