
 
 
 

Föreningen Skogens Höstexkursion 2019 
onsdag 18 september – torsdag 19 september 
 
Hållbar ökad skogsproduktion i familjeskogsbruket 
Besök hos tre skogsägare med olika mål och förutsättningar 
 
Exkursionsvärd är Föreningen Skogen i samarbete med Södra Skogsägarna 
Moderatorer: Monika Stridsman & Göran Örlander 
Politisk moderator: Bengt Ek 
 
Samtliga tider är ungefärliga – förändringar i programmet kan komma att ske.  
 
Tisdag 17 september  
 
19.00  Middag (För dem som anmält boende och ankomst tisdag)  

Elite Park Hotell, Växjö 
   
Onsdag 18 september 
 
(fr 06.00 Frukost – om boende på Elite Park eller Elite Stadshotellet) 
(07.15 Promenad till Elite Stadshotellet för boende på Park) 
 
Avresa Buss från Växjö 

 
07.45 Elite Stadshotellet, Växjö 

 08.20  Lammhult, uppsamlingsplats vid Preem  
Anmälan för transport behöver ske innan exkursionen.  
 

Buss från Alvesta 
08.00 Alvesta Järnvägsstation 
  Anmälan för transport behöver ske innan exkursionen.  
 

09.30 Kaffe, registrering och inledning vid Nydala kloster 
Föreningen Skogen och Södra Skogsägarna hälsar välkommen.  
 

10.15  Skogsgård 1. Skötsel för att bevara och förstärka naturvärden   
Vi besöker en skogsgård och samtalar med ägarna. Vi diskuterar bland annat skötsel av 
skog, speciellt  för att bevara och förstärka naturvärden. Hur gör man? Vad får man 
göra? Politikerdiskussion.  

 
12.00 Lunch i anslutning till gårdsmiljö 
 
 
 
 



 
 
 

 
13.10 Skogsgård 2. Hur får vi skogen att växa bättre – möjligheter och risker? 

Skötsel av generell hänsyn i produktionsskogen, främmande trädslag och högförädlat 
plantmaterial. Vi samtalar med ägarna och får ta del av aktuellt forskningsläge om 
douglasgran, SE-plantor och granförädlingsprogrammet, samt diskuterar ekologiska 
risker. Politikerdiskussion. Kaffepaus. 
 

17.15 Buss mot friluftsområde 

17.45 Mingel och förfriskningar 
18.30 Middag (Utomhus) 

Vi avnjuter en gemensam middag utomhus. Tält/vindskydd finns på plats.  
 
Ca 21.00 Bussar till Växjö, ankomst ca 22.00 

 
Torsdag 19 september 
 
Fr 06.00 Frukost 
 
(07.30 Promenad till Elite Stadshotellet för boende på Park)  
 
07:45  Buss från Elite Hotell Stadshotellet  
 
08.45 Barkborreskador  

Aktuellt läge och framtidsprognos – hur ser det ut, hur jobbar vi med frågan idag och hur 
ska vi jobba framåt? Kaffe och politikerdiskussion.  

 
11.00 Skogsgård 3. Hållbart skogsbruk och viltförvaltning 

Ståndortsanpassat och hållbart skogsbruk i södra Sverige tillsammans med 
välmående viltstammar – är det möjligt? Hur ser skogsägarperspektivet ut? Vi möter 
ägarna och får även del av  aktuellt kunskapsläge från projekten Mera Tall, Älgarnas 
foder & hälsa samt tallförädlingsprogrammet. Politikerdiskussion.  
 

12.50 Lunch  
 
13.45 Ökad skogsproduktion - sammanfattning och framåtblick    
 
14.00 Vad är aktuellt inom den svenska skogspolitiken?  
 Kaffe och politikerdebatt. 
 
15.15 Avslutning av exkursionen  
15.30 Bussar avgår  
 
Ca 16.30 Ankomst till Växjö  
ca 16.00 Lammhult  
ca 16.30 Alvesta  

  


