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 Inbjudan till National(skogsproduktions)dagen den 6 juni 2019  
 

 

Kontakten med er kunder och leverantörer är allra viktigast för oss och därför vill vi fortsätta den 

nära dialog vi haft genom åren. Med anledning av detta vill vi inbjuda till skogsdag i Harbäcken, 

väster om Kougsta, där vi diskuterar, minglar och umgås i förhoppningsvis strålande väder ! 
 

Fika – Skogsdag - Tävling – Lunch 
 

Tid: Torsdagen den den 6 juni mellan kl 09:00 – 15:00 

Plats Samling 09:00 vid parkering, Bowlinghallen Kluk. Vi börjar med kaffe och information 

om dagen.  

Transport: Vi blir ”bussade” till skogsslingans start samt mellan station 4 och 5. Totalt under 

dagen ca 1.5 km promenad i varierad terräng.  
 

 

Stn1.  28 årigt contorta bestånd som är röjt och gallrat.  

Stormskador, framtida skötsel, sågtimmer? 

Stn2. 28 årigt contorta bestånd som är ogallrat. 

Stormskador, framtida skötsel, sågtimmer? Jämför med station 1. 

Stn3. 20 årig ungskog där det är planterat varannan rad svensk tall och varannan gran. 

 Kan detta vara en lösning på att våga plantera svensk tall. 

Stn4. Svensktall planterad 1996 samt contorta planterad 1999.  

Vi tittar på skillnader & rotsystemens utveckling. 

Stn.5 Ståndortsanpassad plantering. 

Rätt trädslag på rätt mark! Alternativ? 

Stn.6 Växer contortan bra överallt? 

 Har contortan någon fiende? 
 

Lunch: Ca 13:00, efter genomförd stationsslinga äter vi fältlunch vid Pelle & Lisas Lodge vid 

Långtjärn. 

Avslut Representanter från skogsindustrin samt vi på Fria Skog AB informerar om rådande 

& Pris: virkesmarknad och de förväntningar som finns. Efter detta avslutar vi med pris- 

utdelning och återtransport till Kluk. Beräknas åter till Kluk ca kl 15:00. 
 

Ta med kläder för utevistelse med fältlunch och skogspromenad.   

Begränsat antal platser (full buss) och vi önskar anmälan till skogsdagen,  

senast fredag den 31:a maj.  

 

Anmälan gärna via mejl till adress     skogsdag2019@friaskog.se    i annat fall via telefon till 
 

Jonas 0647-611094  Bertil 0640-683093  Tobias 0647-611095  Erik 070-3659411  Pelle 070-6562674 
 

Väl Mött, hälsningar från oss på Fria Skog! 
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