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Höstexkursion 2015 
Norra Skogsklubben inbjuder till Höstexkursion 

onsdagen den 16 september på temat: 
 

Skogforsk – en aktör i utvecklings-

arbete för skogsbruket i norr 
 

Utan FoU (forskning och utveckling) skulle skogsbruket inte vara särskilt effektivt och 

konkurrenskraftigt. Mycket av resultatet från detta arbete tar vi för givet, men det ligger en 

omfattande och avancerad verksamhet bakom de landvinningar som hela tiden görs. En hel del av det 

som är till särskild nytta för skogsbruket i norr görs av forskare vid Skogsforsks station i Sävar. 

 

På årets Höstexkursion tar vi del av det senaste inom markberedningsteknik och det ständigt 

pågående arbetet med skogsträdsförädling som bland annat gör att vi till skillnad från bara för några 

år sedan kan sätta förädlad tall överallt utom allra längst i norr. Vi tittar på trädslagsförsök där vi kan 

diskutera potentialen hos sibirisk lärk och andra trädslag på olika ståndorter och klimatlägen. 

 

Välkommen med din anmälan! 

 

 

Program onsdag 16 september 
08.30 Samling vid Skogforsk i Sävar. Morgonkaffe. 

 

09.00 Skogforsk och verksamheten i Sävar. Presentation, utomhus i storgrupp. 

 

09.30 Avfärd till trädslagsförsök i Sävträsk med barrarter för norra Sverige, bland annat sibirisk 

lärk. Minibussar och ett antal egna bilar. 

 

Därefter till Gravmark och lunch i skogen. Demonstration av markberedningsförsök med nya 

utrustningar och information om Skogforsks föryngringsforskning. Avfärd till Vännfors. 

 

Demonstration av förädlingsförsök med tall. Förädlingens roll i skogsbruket. Hur går 

förädlingen till? Em-fika. Avfärd till Sävar med ankomst senast kl. 16. 

 

 

Anmälan till exkursionen görs senast torsdag den 10 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. 

 

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 Bengt Andersson Gull (tel. 090-203 33 58) eller Clas Fries (tel. 070-606 83 03). 

 

Läs om Norra Skogsklubben på: www.norraskogsklubben.se. 
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