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Skogens Dag 2013 
Norra Skogsklubben och Mera Skog  

inbjuder till Skogens Dag tisdagen den 5 februari 2013 

 Spårlös drivning   
Teknik och metoder för att minimera skador  

på mark och vatten 
 

Intresset för skogens vatten har ökat för varje år under en längre tid. Markskador förorsakade av 

skogsmaskiner är inte alltid, men kan vara både fula och miljömässigt allvarliga. Mildare klimat och 

värdet av att kunna ta ut virke året om gör det nödvändigt att använda teknik och metoder som 

minimerar skador på mark och vatten. Till Skogens Dag 2013 har vi samlat kvalificerade 

föredragshållare som kommer att ge ett brett perspektiv på temat och visionen ”spårlös drivning”.  

 

Välkommen till en intressant dag som avslutas med en paneldiskussion med möjlighetrer till 

synpunkter och frågor. Och var med och hylla Skogens Oskar 2012! 
  

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

09.15 Kaffe 

09.45 Utdelning av Skogens Oskar 2012. Herman Hedlund, Mera Skog.  

10.00 Skogens Dag 2013: Inledning Morgen Yngvesson, ordförande. 

 Målbilder, lagar och körskador, Elisabet Andersson, Skogsstyrelsen 

 Hur hittar jag de mest känsliga markerna och vad kan en körskada leda till? Anneli 

Ågren, SLU 

 Spårlös drivning – resultat och erfarenheter från Skogforsk. Isabelle Bergkvist, 

Skogforsk 

11.45 Lunch (beställs i samband med anmälan och betalas kontant på plats, 100 kr) 

  

12.45 Drivningsplanering för att reducera körskador. Vegaard Haanaess, Stora Enso 

 HFT - för effektiv och skonsam avverkningslogistik. Carl-Gustaf Löf, BAE Systems 

 Policies, instruktioner och utbildning: Hur blir det verkstad av det? Jonas Eriksson, 

Norra  

14.30 Paneldiskussion, föredragshållare och deltagare. 

 

15.15 Avslutning och kaffe 
 

Anmälan om deltagande vid Skogens Dag 2013 görs till Clas Fries (tillhanda senast tisdag 29/1). 

Anmäl helst med epost: clas.fries@skogsstyrelsen.se (alternativt till Clas Fries, Skogsstyrelsen, Box 284, 

901 06 Umeå eller på telefon: 090-158314). 

 

Lunch: Catering-lunch serveras utanför P-O Bäckströms sal. 100 kr betalas kontant den 7/2. Ange om du 

vill ha lunch då du anmäler dig till Skogens Dag. För planeringen gäller att anmälan är bindande. 

 

Läs om Norra Skogsklubben på hemsidan (som är under färdigställande): www.norraskogsklubben.se. 

  

Det är dags att betala 2013 års avgift för Norra Skogsklubben, 150 kr. Information om att betala 

årsavgiften kommer endast på detta sätt, i samband med inbjudan till Skogens Dag. Avgiften betalas 

lämpligast årligen i januari på plusgiro 22 77 72-1. Medlemskap gör att du fritt deltar på Skogens Dag 2013 

och Höstexkursionen 2013. Ange namn vid betalning. 

 

Ny adress: Meddela ny post- eller e-post-adress till kassör (bjorn.jonasson@sla-arbetsgivarna.org). 
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