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Skogens Dag 2011 
Norra Skogsklubben och Mera Skog inbjuder till Skogens Dag fredagen den 11 februari 2011 

 Framtidens älgstam: Kan ny förvaltning ge 
bättre balans mellan olika intressen? 

 
Den lämpliga avvägningen mellan storlek och sammansättning på älgstammen och skogsproduk-
tionen har debatterats i minst hundra år. På senare tid har också älgens och andra växtätares mer 

allmänna vegetationspåverkan uppmärksammats, som betets effekter på sälg, asp och rönn. 
Under Skogens Dag 2011 har Norra Skogsklubben ambitionen att belysa älgens värde och 

älgbetets effekter på skogsproduktionen. Förvaltning av viltstammar i teori och praktik kommer 
att tas upp, med särskild inriktning mot hur den nya älgförvaltningen ska gå till. Skogsstyrelsen 

presenterar möjligheterna att med skogsvårdslagens hjälp bidra till att minska 
älgskadeproblematiken. Skogens Dag avslutas med en traditionell paneldiskussion. 

 
Plats: P-O Bäckströms sal (Aulan), Skogshögskolan (SLU) i Umeå.   

09.00 Norra Skogsklubbens årsmöte 
09.15 Kaffe 
09.45 Utdelning av Skogens Oskar 2010. 
10.00 Skogens Dag 2011: Inledning Bo Holm, ordförande  
10.05 Viltskador i norra Sverige – ÄBIN (älgbetesinventeringen). Skogsstyrelsen, skogsvårdslagen 

och älgskadeproblematiken. Heine Krekula och Bert Krekula, Skogsstyrelsen. 
 Konsekvenser för markägaren och skogsindustrin av älgskador. Roger Bergström, Skogforsk, 

och Ronny Löfstrand, Sveaskog. 
 Svenska Jägareförbundets ståndpunkter. Daniel Ligné, Svenska Jägareförbundet. 
 Avvägningar vid motstående intressen - teori och exempel från skogen. Camilla Sandström, 

Umeå universitet. 
12.00 Lunch (beställs i samband med anmälan, 90 kr som betalas kontant den 11/2) 
13.00 Vem förvaltar viltet - rättigheter och skyldigheter. Lars Plahn, Naturvårdsverket. 
 Adaptiv älgförvalting: Från teori till praktik. Göran Eriksson, SLU. 
 Nya systemet för älgförvaltning - hur är det tänkt? Björn Jonsson, Länsstyrelsen Västerbotten. 
14.00 Kaffe 
14.20 Avslutande diskussion  
15.30 Slut 

Anmälan om deltagande vid Skogens Dag 2011 görs till Clas Fries (tillhanda senast 4/2). 
Adress: Helst med e-post till clas.fries@skogsstyrelsen.se. Det går också bra brevledes till Clas 
Fries, Skogsstyrelsen, Box 284, 901 06 Umeå, per telefon (090-158314) eller fax (090-129702). 
Lunch: Catering-lunch serveras utanför P-O Bäckströms sal. 90 kr betalas kontant den 11/2. 
Goda möjligheter till mingel och kontakter. Ange om du vill ha lunch då du anmäler dig till 
Skogens Dag. För skogsklubbens planering gäller att lunchanmälan är bindande! 
 
Dags att betala 2011 års avgift för Norra Skogsklubben, 150 kr. Påminnelse/information om 
årsavgiften kommer endast på detta sätt, dvs i samband med denna inbjudan till Skogens Dag. 
Avgiften betalas lämpligast årligen i januari på plusgiro 22 77 72-1. Medlemskap gör att du fritt 
deltar på innevarande års två aktiviteter, Skogens Dag och Höstexkursionen. Det är alltså nu 
dags att betala 2011 års medlemsavgift! Ange namn och eventuell ny adress. Kanske har du en 
kollega eller bekant som också har nytta av att vara medlem? 
Adressändring: Meddela eventuell ny post- eller e-post-adress till Bjorn.Jonasson@sla-
arbetsgivarna.org (kassör).  
 
Läs om Norra Skogsklubben på: www.skogssverige.se/norra_skogsklubben/ 
 


